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Βασικό αντικείμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας Μητσοτάκη - Ερντογάν ήταν η πανδημία 
του κορωνοϊού και η αποκατάσταση των τουριστικών και ταξιδιωτικών ροών ανάμεσα 
στις δύο χώρες, υπό το φως και της σχετικής συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο 
πλαίσιο της Ε.Ε. και αφορά το άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων σε τρίτες χώρες

Κορωνοϊός 
και τουρισμός

Την ευρωπαϊκή 
καταδίκη των 
τουρκικών προκλήσεων 
θέλει να εξασφαλίσει η 
κυβέρνηση 
στη Σύνοδο που θα 
διεξαχθεί στις 17 και 18 
Ιουλίου. Το παρασκήνιο 
της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας 
Μητσοτάκη - Ερντογάν 
το μεσημέρι 
της Παρασκευής
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ο
λόκληρο το πλέγμα των ευρωτουρ-
κικών σχέσεων και ιδιαίτερα το θέ-
μα της παραβατικής συμπεριφοράς 

της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο θα 
πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων του ερχόμενου μήνα και 
στη Σύνοδο Κορυφής στις 17 και 18 Ιουλί-
ου. Αυτή η επιδίωξη αποτελεί κεντρικό στό-
χο της ελληνικής διπλωματίας, η οποία ανη-
συχεί για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισο-
δίου με την Τουρκία -σε περίπτωση που η τε-
λευταία υλοποιήσει τις απειλές της περί απο-
στολής ερευνητικών σκαφών και πλοίων-γε-
ωτρυπάνων νοτίως της Κρήτης- και θέλει να 
κινητοποιήσει στο πλευρό της την Ε.Ε. ώστε 
να το αποτρέψει. 

Σαφές μήνυμα 
Η επίσκεψη του ύπατου εκπροσώπου της Ε.Ε. 
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Αμυνας, 
Ζοζέπ Μπορέλ, στον Εβρο, στην Αθήνα και 
στην κυπριακή ΑΟΖ την περασμένη εβδομά-
δα ήταν ένα σαφές μήνυμα σε αυτή την κα-
τεύθυνση. Η τηλεφωνική συνομιλία που είχε 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο Πρό-
εδρο Εμανουέλ Μακρόν την περασμένη Πέ-
μπτη ήταν το δεύτερο, αλλά και σημαντικότε-
ρο. Βεβαίως, ο Ελληνας πρωθυπουργός συ-
ζήτησε με τον Γάλλο Πρόεδρο και για το κυ-
ρίως μενού της επερχόμενης Συνόδου Κορυ-
φής, την πρόταση της Κομισιόν για το πακέ-
το ανάκαμψης, για το οποίο υπάρχει συνα-
ντίληψη ανάμεσα στις δύο χώρες. Το βασικό 
θέμα της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ωστόσο, 
ήταν η Τουρκία - οι δύο χώρες αποφάσισαν 
να συντονίσουν τον βηματισμό τους ενόψει 
των συνεδριάσεων των ευρωπαϊκών οργά-
νων. Η Ελλάδα θέλει να συζητηθεί το θέμα 
της τουρκικής παραβατικότητας και να υπάρ-
ξει, ως πρώτο βήμα, μια ευρωπαϊκή καταδίκη. 
Το ίδιο επεδίωκε και τον Ιούνιο, όμως οι εταί-
ροι «ξεγλίστρησαν» με τη δικαιολογία ότι οι 
Σύνοδοι έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης και δεν 
υπήρχαν κείμενα συμπερασμάτων. 

Ευνοϊκή συγκυρία
Αυτή τη φορά, όμως, θα υπάρξει στο προοί-
μιο των Συνόδων συντονισμός και με τη Γαλ-
λία, όπως γίνεται συνήθως με την Κύπρο. Η 
συγκυρία είναι ευνοϊκή γι’ αυτό, οι Γάλλοι 
έχουν μια σειρά από λόγους να είναι ενοχλη-
μένοι από τη συμπεριφορά της Τουρκίας και 

οι σχέσεις Μακρόν - Ερντογάν βρίσκονται στο 
χειρότερο σημείο τους. 

Ακόμα και με τη Γαλλία μαζί μας, αυτό που 
επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή μια 
ισχυρή ευρωπαϊκή πίεση στην Τουρκία, δεν 
θα είναι εύκολη υπόθεση, καθώς στο θέμα 
των σχέσεων με την Αγκυρα η Ε.Ε. εμφανί-
ζεται τριχοτομημένη - οι Ιταλοί, π.χ., επιζη-
τούν συνεργασία με τους Τούρκους στη Λι-
βύη και η Γερμανία προτάσσει το προσφυ-
γικό και τα συμφέροντά της στην Τουρκία. 
Σε κάποιο βαθμό, πάντως, φαίνεται πως το 
ευρωπαϊκό χαρτί αποδίδει καρπούς για την 
κυβέρνηση. Μετά την επίσκεψη Μπορέλ στη 
χώρα μας, που ήταν η δεύτερη ενός κορυφαί-
ου αξιωματούχου της Ε.Ε. μέσα σε λίγους μή-
νες, οι Τούρκοι προβληματίστηκαν και, όπως 
πιθανολογούν διπλωματικοί κύκλοι, ενδεχο-
μένως γι’ αυτό να συναίνεσαν στο να ξανα-
νοίξουν οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα σε 
Ελλάδα και Τουρκία στο ανώτατο επίπεδο. 
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαρτίου, ορ-
γισμένος από την ελληνική αντίσταση στον 
Εβρο, ο Ερντογάν δήλωνε δημόσια πως δεν 
θέλει να ξαναμιλήσει με τον Κυρ. Μητσοτάκη. 
Εκτοτε, οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους γεί-
τονες έκλεισαν και οι όποιες -ελληνικές κυρί-
ως- προσπάθειες να ξανανοίξουν έπεσαν σε 
τοίχο, όπως αναφέρει κυβερνητικό στέλεχος. 
Η ένταση ανέβαινε καθημερινά και η όποια 
ανταλλαγή μηνυμάτων με την Αγκυρα γινό-
ταν μέσω τρίτων, των Γερμανών και των θε-
σμών της Ε.Ε. κυρίως. 

Συνεννόηση
Η τηλεφωνική επικοινωνία της Παρασκευής 
ανάμεσα στον Κυρ. Μητσοτάκη και τον Τ. Ερ-
ντογάν έγινε με πρωτοβουλία της Αθήνας και 
κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της υπεύθυνης 
του Γραφείου Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
πρέσβεως Ελένης Σουρανή, και του εκπρο-
σώπου της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ 
Καλίν. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι 
δύο ηγέτες δεν συζήτησαν για θέματα υψη-
λής πολιτικής. Βασικό αντικείμενο της συνο-
μιλίας ήταν η πανδημία του κορωνοϊού και η 
αποκατάσταση των τουριστικών και ταξιδιω-
τικών ροών ανάμεσα στις δύο χώρες, υπό το 
φως και της σχετικής συζήτησης που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Ε.Ε. και αφο-
ρά το άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων σε 
τρίτες χώρες. Από τη συνομιλία προκύπτει ότι 
η Ελλάδα δεν είναι κατ’ αρχήν αντίθετη στη 
συμπερίληψη της Τουρκίας στην πρώτη ομά-
δα των τρίτων χωρών για τις οποίες η Ε.Ε. θα 
άρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Ωστό-
σο, το βασικό ζητούμενο για την Αθήνα ήταν 
να «λιώσει ο πάγος» και να αποκατασταθούν 
οι δίαυλοι επικοινωνίας στο ανώτατο επίπε-
δο. Για την Αγκυρα, η σημαντικότερη αιτία 
αναδίπλωσης είναι η συζήτηση που θα γίνει 
στην Ε.Ε. για τα ευρωτουρκικά, όπου δεν θα 
ήθελε να βρεθεί απέναντι σε ένα αρραγές ευ-
ρωπαϊκό μέτωπο. 

Η Αθήνα ήθελε την επικοινωνία επειδή η 
ένταση έχει φτάσει σε απαράδεκτα υψηλά 
επίπεδα και δεν υπάρχει προοπτική αποκλι-
μάκωσης αν οι δύο πλευρές δεν συνομιλούν. 
Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει εκπτώσεις στα 
εθνικά συμφέροντα της χώρας. Η κυβέρνη-
ση ποντάρει στην πίεση της Γαλλίας και της 
Ευρώπης και θέλει ανοιχτούς διαύλους με την 
Τουρκία, προετοιμάζεται ωστόσο για όλα τα 
σενάρια και έχει στείλει με σαφήνεια το μή-
νυμα (που ήθελε να τονίσει και η άσκηση 
του Πολεμικού Ναυτικού που έγινε νοτίως 
της Καρπάθου) πως δεν θα καθίσει με σταυ-
ρωμένα τα χέρια, αν προκληθεί.


