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ση µε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο ∆ένδια. Το µεσηµέρι, ο Γερµα-
νός πρέσβης στην Αθήνα τον ενηµέρωσε για την ένταση που υπήρχε 
στην περιοχή, για τις κινήσεις των στόλων και για πληροφορίες ότι νο-
τίως του Καστελλόριζου ο ελληνικός και ο τουρκικός στόλος είχαν έρ-
θει σε αντιπαράθεση.

Αµεση ενηµέρωση
Ο Χ. Μάας επικοινώνησε αµέσως µε το Βερολίνο. Η καγκελάριος Μέρ-
κελ -παρά το γεγονός ότι ήταν ξενυχτισµένη, λόγω της Συνόδου Κορυ-
φής στις Βρυξέλλες- κάλεσε τους επιτελείς της και ενηµερώθηκε για τη 
διάταξη των δύο στόλων νότια της Ρόδου. Στο περιθώριο της Συνόδου, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης τής είχε καταστήσει σαφές -όπως και σε άλλους 
οµολόγους του- πως αυτή η κατάσταση µε την Τουρκία δεν µπορεί να 
συνεχιστεί. Ή θα βελτιωθεί ή τα πράγµατα θα γίνουν πολύ χειρότερα. 
Η Μέρκελ δεν δίστασε, σήκωσε το κόκκινο τηλέφωνο και κάλεσε τον Ελ-
ληνα πρωθυπουργό. Εκείνος την ενηµέρωσε και της µετέφερε την ανη-
συχία του για το ενδεχόµενο ακραίων κινήσεων από τον απρόβλεπτο 
Τούρκο Πρόεδρο. Η Μέρκελ τον διαβεβαίω-
σε πως θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της και 
στη συνέχεια πήρε τηλέφωνο τον Ερντογάν. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος είναι δύσκολος συ-
νοµιλητής. ∆εν µιλά µε θεσµούς, όπως η Ε.Ε., 
αλλά µόνον µε πρόσωπα. Η Μέρκελ είναι ένα 
από τα λίγα πρόσωπα (και η µόνη ηγέτις µεγά-
λης ευρωπαϊκής χώρας) που συζητούν απευ-
θείας µε τον Τούρκο Πρόεδρο. Ενας λόγος εί-
ναι ότι η Γερµανία πάντα έδειχνε ανοχή στις 
τουρκικές προκλήσεις και προστάτευε τον Ερ-
ντογάν. Εξάλλου, αποτελεί κοινό µυστικό ότι 
η συζήτηση για τις κυρώσεις δεν έχει γίνει ακόµα στην Ε.Ε., επειδή την 
καθυστερεί η Γερµανία. Αυτό που µετέφερε, ωστόσο, η Μέρκελ στον 
Ερντογάν σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία ήταν ότι το κλίµα είναι 
πολύ βαρύ στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ότι σχεδόν όλοι ζητούν κυρώσεις 
και ότι η Γερµανία, ως προεδρεύουσα της Ε.Ε., θα πρέπει να συµφω-
νήσει σε αυτό που ζητά η πλειοψηφία. 

Τα πράγµατα για τον Ερντογάν δεν πήγαν όπως ήθελε. Η Ελλάδα δεν 
είχε αιφνιδιαστεί, ο ελληνικός στόλος είχε βρεθεί ταχύτατα στις θέσεις 
του πριν ακόµα καν ο τουρκικός συναντήσει το «Oruc Reis» στον κόλ-
πο της Αττάλειας, η Μέρκελ τού ασκούσε πίεση και οι µεγάλες χώρες, 
η µία µετά την άλλη, τον καλούσαν να µην προχωρήσει σε κλιµάκωση. 
Οι Αµερικανοί ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν στην τουρ-
κική NAVTEX, καλώντας την Αγκυρα να µην υλοποιήσει τις προθέσεις 

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που έστειλε 
το πιο αυστηρό μήνυμα στον Ερντογάν την περασμένη Πέμπτη. 
Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του στο Facebook και μάλιστα στα ελληνικά, 
o Γάλλος Πρόεδρος ζητά ευθέως κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας

Αυστηρό 
μήνυμα 

Α
πό το µεσηµέρι της Τρίτης, όταν η 
Τουρκία εξέδωσε τη NAVTEX µε την 
οποία ανακοίνωνε ότι δεσµεύει περιο-

χή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας για σει-
σµογραφικές έρευνες, το διπλωµατικό παρα-
σκήνιο άναψε και τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. 
Στο επίκεντρο βρέθηκε η καγκελάριος Αγκε-
λα Μέρκελ, η οποία προσπάθησε να αποτρέ-
ψει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την προ-
κλητική ενέργεια, ενώ προηγουµένως είχε επι-
κοινωνήσει µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε 
να ενηµερωθεί για την κατάσταση. Η αυστη-
ρή δήλωση του Γάλλου Προέδρου Εµανουέλ 
Μακρόν, που ζήτησε ευθέως κυρώσεις, έδειξε 
στον σουλτάνο τα όριά του, ενώ το Στέιτ Ντι-
πάρτµεντ, αν και ζήτησε από την Τουρκία να 
σταµατήσει τις επιχειρήσεις, έκανε λόγο για 
«αµφισβητούµενα ύδατα», κάτι που χρειάστη-
κε να διορθώσει αργότερα ο Αµερικανός πρέ-
σβης Τζέφρι Πάιατ. 

Τα µέλη της ελληνικής αποστολής µπήκαν 
στο αεροπλάνο για να επιστρέψουν από τη µα-
ραθώνια Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών το 
πρωί της Τρίτης. Ωστόσο, πριν καλά-καλά πα-
τήσουν το πόδι τους στην Αθήνα, ο υδρογρα-
φικός σταθµός της Αττάλειας εξέδωσε την προ-
κλητική NAVTEX, ενώ, ταυτόχρονα, ο τουρκι-
κός πολεµικός στόλος βγήκε από τον ναύσταθ-
µο του Ακσάζ κατευθυνόµενος νότια. 

Αµέσως στην κυβέρνηση σήµανε συναγερ-
µός. Ο υπουργός Εθνικής Αµυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος επέστρεψε εσπευσµένα από 
την Κύπρο, ενώ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντί-
νος Φλώρος έδωσε άµεσα εντολή στον ελλη-
νικό Στόλο να πλεύσει στην περιοχή νότια και 
δυτικά του Καστελλόριζου. Στην Αθήνα είχε 
µόλις αφιχθεί και ο Γερµανός υπουργός Εξω-
τερικών Χάικο Μάας για έκτακτη συνάντη-

Πήραν φωτιά τα τηλέφωνα!

της. Ωστόσο, το Στέιτ Ντιπάρτµαντ στην ανα-
κοίνωσή του έκανε λόγο για «αµφισβητούµε-
να ύδατα», προκαλώντας σύγχυση. Την κατά-
σταση διόρθωσε ο Αµερικανός πρέσβης στην 
Αθήνα Τζ. Πάιατ, δηλώνοντας ότι «οι Ηνωµέ-
νες Πολιτείες τηρούν τις αρχές του διεθνούς 
ναυτικού δικαίου, βάσει των οποίων τα νησιά, 
συµπεριλαµβανοµένου του Καστελλόριζου, 
έχουν ακριβώς την ίδια υφαλοκρηπίδα και δι-
καιώµατα ΑΟΖ, όπως και κάθε περιοχή στην 
ηπειρωτική χώρα». 

Η Μέρκελ έβαλε φρένο στον Ερντογάν. Γεγο-
νός είναι ότι το «Oruc Reis» δεν απέπλευσε από 
την Αττάλεια και ότι ο εκπρόσωπος της τουρ-
κικής προεδρίας, Ιµπραήµ Καλίν, χαµήλωσε 
κατά πολύ τους τόνους την Πέµπτη, υποστη-
ρίζοντας ότι η Τουρκία δεν θέλει ένταση στην 

ανατολική Μεσόγειο και 
ότι η αντίδραση της Ελ-
λάδας ήταν «υπερβολι-
κή» σε σχέση µε τις κι-
νήσεις του ερευνητικού 
σκάφους. Αίσθηση, πά-
ντως, έχει προκαλέσει 
σε σχέση µε τις εξελίξεις 
αυτές και η παρέµβαση 
του Γάλλου Προέδρου 
Μακρόν, ο οποίος έστει-
λε το πιο αυστηρό µήνυ-

µα στον Ερντογάν την περασµένη Πέµπτη. Σε 
ανάρτηση  στην ιστοσελίδα του στο Facebook 
και µάλιστα στα ελληνικά, o Γάλλος Πρόεδρος 
ζητά ευθέως κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας: 
«Θέλω για ακόµη µία φορά να επαναλάβω την 
πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύ-
προ, αλλά και προς την Ελλάδα, µπροστά στην 
παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας τους από 
την Τουρκία. ∆εν είναι αποδεκτό ο θαλάσσιος 
χώρος ενός κράτους-µέλους της Ενωσής µας 
να παραβιάζεται ή να απειλείται. Οσοι συµ-
βάλλουν σε αυτό πρέπει να υφίστανται κυρώ-
σεις», έγραψε ο Μακρόν.

Οι συνοµιλίες Μέρκελ - Ερντογάν και οι διαβεβαιώσεις της Γερµανίδας καγκελαρίου προς την Αθήνα 
για εκτόνωση της κρίσης, που ξεκίνησε µε την έκδοση της NAVTEX το µεσηµέρι της περασµένης Τρίτης
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
είχε καταστήσει σαφές στη 
Σύνοδο Κορυφής ότι αυτή η 
κατάσταση µε την Τουρκία 
δεν µπορεί να συνεχιστεί

∆ΥΣΚΟΛΟΣ
Ο Τούρκος 
Πρόεδρος 
είναι δύσκολος 
συνοµιλητής. ∆εν 
µιλά µε θεσµούς, 
όπως η Ε.Ε., αλλά 
µόνο µε πρόσω-
πα. Η Μέρκελ 
είναι ένα από τα 
λίγα πρόσωπα 
(και η µόνη ηγέτις 
µεγάλης ευρω-
παϊκής χώρας) 
που συζητούν 
απευθείας µε τον 
Τούρκο Πρόεδρο


