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Εάν βρεθεί κοινός τόπος κατά τη διάρκεια του διαλόγου, δεν 
αποκλείεται να υπάρξει και επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τον Ταγίπ Ερντογάν, ακόμα και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής
την ερχόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή

Πιθανή 
επικοινωνία

g.siadimas@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ 

Η 
αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των δι-
ερευνητικών επαφών μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας 
φαίνεται πως ξεκίνησε. Η έναρξη των συνομιλιών 

με την Τουρκία, έστω και σε επίπεδο συμβούλων, για πολ-
λούς σηματοδοτεί τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, 
μετά από μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης από την Αγκυ-
ρα. Μάλιστα, εάν βρεθεί κοινός τόπος, δεν αποκλείεται να 
υπάρξει και επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 
Ταγίπ Ερντογάν, ακόμα και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής 
την ερχόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ανεξάρτητα, όμως, από 
την πορεία των συζητήσε-
ων, η Αθήνα έχει ξεκαθα-
ρίσει πως, εάν δεν επιτευ-
χθεί συμφωνία, είναι δια-
τεθειμένη να φέρει το ζή-
τημα στο Διεθνές Δικαστή-
ριο της Χάγης.

Αυτός είναι και ο σχεδι-
ασμός της ελληνικής κυ-
βέρνησης. Διάλογος, εάν 
δεν είναι προσχηματική η 
στάση της Τουρκίας, ενώ, 
εάν δε βρεθεί λύση, θα ακολουθηθεί ο δρόμος της Χάγης. 
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ο Τ. Ερντογάν με τις επό-
μενες κινήσεις του δείξει ότι η αποκλιμάκωση με την από-
συρση του «Oruc Reis» ήταν πρόσκαιρη, οι κυρώσεις της 
Ευρώπης παραμένουν στο τραπέζι.

Εν ολίγοις, η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως 
μέχρι την ύστατη στιγμή θα επιμείνει σε έναν ενδεχόμενο 
διάλογο που θα αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζω-
νών στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Παρασκευής 
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της διευθύντριας του δι-
πλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Ελένης Σουρα-
νή με τον εκπρόσωπο του Τ. Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, και 
με τον εξ απορρήτων σύμβουλο της Ανγκελα Μέρκελ, Γιαν 
Χέκερ (που έχει ρόλο διαμεσολαβητή), και φαίνεται πως τέ-
θηκαν οι βάσεις για να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές.

Να σημειωθεί ότι οι δύο πλευρές συνομιλούσαν μέχρι 
την τριμερή στο Βερολίνο, στα μέσα Ιουλίου, αλλά η Τουρ-
κία αποσύρθηκε μετά τη συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου και 
την υπογραφή για την ΑΟΖ.

Τελικά, οι στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη 
και του Τ. Ερντογάν άνοιξαν τον δίαυλο επικοινωνίας εδώ 
και λίγα 24ωρα και απομένει να φανεί αν θα οριστικοποιη-
θεί το πλαίσιο του διαλόγου για να ξεκινήσουν οι επαφές, 
ακόμα και τις επόμενες ώρες. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές 
δεν απέκλειαν να υπάρξουν ανακοινώσεις ακόμα και πριν 
από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δίνοντας το 
στίγμα των επαφών. Αλλωστε, ο επικεφαλής της ελληνικής 
διαπραγματευτικής ομάδας, πρέσβης Παύλος Αποστολίδης, 
είναι ήδη έτοιμος να ταξιδέψει, εάν χρειαστεί, στην Τουρκία, 
όπου είναι προγραμματισμένο να γίνει το ραντεβού, αφού 
η τελευταία επαφή είχε γίνει το 2016 στην Αθήνα.

Δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο πως το προηγούμε-
νο δεκαήμερο η Α. Μέρκελ συνομίλησε τουλάχιστον δύο 
φορές με τον Ερντογάν, με τον Τούρκο Πρόεδρο, μάλιστα, 
να αποσύρει το «Oruc Reis» από την ανατολική Μεσόγειο 
το περασμένο Σάββατο, ως μια πρώτη κίνηση αποκλιμά-
κωσης. Παράλληλα, το μεσημέρι της Παρασκευής υπήρ-
ξε μία ακόμα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ελληνα 
πρωθυπουργού, της Γερμανίδας καγκελαρίου και της προ-
έδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορ-
μή το μεταναστευτικό, αλλά συζήτηση έγινε και για τις εξε-
λίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως επι-
θυμεί να ξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν 
τον Μάρτιο του 2016 με υπαιτιότητα της τουρκικής πλευ-

Διάλογος μετ’ εμποδίων
και στο βάθος… Χάγη

Η στρατηγική της 
κυβέρνησης για την 
επανεκκίνηση των 
διερευνητικών επαφών 
με την Τουρκία. Το 
διπλωματικό παρασκήνιο 
ενόψει της Συνόδου 
Κορυφής της Ε.Ε. και 
ο ρόλος του Βερολίνου

ράς, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι, αν και η Πέ-
μπτη -οπότε και ξεκινά η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες- φαντάζει κοντά, ο χρόνος είναι πολιτι-
κά πυκνός για να υπάρξουν εξελίξεις, εφόσον η Τουρκία έχει διάθεση για διάλογο.

Εξάλλου, εάν μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής υπάρξει «πράσινο φως», τότε, μετά την επικοινωνία των 
δύο αντιπροσωπειών, σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να υπάρξει και επαφή του υπουργού Εξωτε-
ρικών Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πριν από το οποιοδή-
ποτε τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Οι κυρώσεις που θα πέσουν στο τραπέζι
Οσον αφορά τις κυρώσεις, ανεξάρτητα από την πορεία των διαβουλεύσεων στη Σύνοδο Κορυ-
φής, αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι. Ουσιαστικά θα υπάρξει μια συζήτηση για τον κατάλογο 
των κυρώσεων και όχι για την εφαρμογή τους. Σε αυτή τη φάση φαίνεται να προκρίνεται η επιλογή 
των κυρώσεων και όχι απευθείας η επιβολή τους. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως, όταν απει-
λείς με κυρώσεις μια χώρα και η άλλη πλευρά δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, δεν τις επιβάλλεις 
άμεσα, αλλά αφήνεις περιθώριο ώστε να υπάρξει χρόνος για να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου.

«Η Τουρκία έχει μία επιλογή: μπορεί να συζητήσει με την Ευρώπη, εποικοδομητικά, και κατ’ επέ-
κταση να συζητήσει και με εμάς. Ή μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει αυτές τις μονομερείς ενέργειες 
- και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξουν συνέπειες», σημείωσε χαρακτηριστικά στον «Economist» 


