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Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών έχουν αρχίσει ξανά 
να εργάζονται με βάση το κακό σενάριο και να εξετάζουν 
τις εναλλακτικές ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής 
της Ευρωπα�κής Ενωσης στις 25 Μαρτίου
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Του Παναγή γαλιατσατου

Ν
έα φουρτούνα, αυτή τη φορά στο Αι-
γαίο, προκαλεί στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η 

έξοδος του ερευνητικού σκάφους «Τσεσμέ» 
για υδρογραφικές έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο 
αξιολογείται από την Αθήνα ως η τρίτη συνεχό-
μενη τουρκική πρόκληση, μετά την προσωπι-
κή επίθεση του σουλτάνου στον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη και τις δηλώσεις του 
Τούρκου υπουργού Αμυνας Χουλουσί Ακάρ 
για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και 
το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Ολα αυ-
τά συμβαίνουν ενώ η Τουρκία δεν έχει ακόμα 
απαντήσει όσον αφορά τις ημερομηνίες που 
έχει προτείνει η Αθήνα για τον επόμενο γύρο 
των διερευνητικών επαφών. 

Ο συνδυασμός όλων αυτών των τουρκικών 
ενεργειών προκαλεί έντονο προβληματισμό 
στην κυβέρνηση. Το ήρεμο κλίμα από τις αρ-
χές του χρόνου και η απρόσκοπτη διεξαγωγή 
του 61ου γύρου των διερευνητικών επαφών 
στην Κωνσταντινούπολη, στις 25 Ιανουαρίου, 
είχαν δημιουργήσει σε πολλούς την πεποίθη-
ση ότι τα ελληνοτουρκικά έμπαιναν σε μια φά-
ση ηρεμίας, που θα είχε διάρκεια τουλάχιστον 
έως τον Ιούνιο (το χρονικό περιθώριο για την 
ολοκλήρωση των διερευνητικών επαφών που 
είχε «φωτογραφίσει» στις αρχές του χρόνου ο 
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου). Την πεποίθηση αυτή ενίσχυε και 
η γενικότερη επίθεση γοητείας, με αποδέκτη τη 
Δύση, που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση Ερ-
ντογάν τους τελευταίους μήνες. 

Δοκιμάζει τις αντοχές
Από τις προκλήσεις των τελευταίων ημερών γί-
νεται σαφές πως αυτή η επιχείρηση γοητείας 
εξαντλείται. Κάποιοι δεν αποκλείουν, μάλιστα, 
η Τουρκία να αλλάξει απότομα ρότα, επαναφέ-
ροντας το σχεδόν πολεμικό κλίμα του διαστήμα-
τος Φεβρουαρίου 2020-Νοεμβρίου 2020 στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στελέχη της κυβέρ-
νησης εκτιμούν, πάντως, ότι με το «Τσεσμέ» ο 
Ερντογάν επιχειρεί να συμπεριλάβει τις τουρκι-
κές διεκδικήσεις στο κεντρικό Αιγαίο στην ατζέ-
ντα του διμερούς διαλόγου, αλλά ταυτόχρονα 
να δοκιμάσει και τις αντοχές της ελληνικής κυ-
βέρνησης. Πρόκειται για μια κίνηση χαμηλού 
ρίσκου από την πλευρά του, γιατί η αποστολή 
του «Τσεσμέ» δεν είναι παράνομη, αφού το 
πλοίο κινείται σε διεθνή ύδατα και κάνει υδρο-
γραφικές έρευνες, δηλαδή επί της στήλης του 
ύδατος και όχι στην υφαλοκρηπίδα. 

Το ότι πρόκειται για παρατυπία το αναγνώ-
ρισε, άλλωστε, και το ελληνικό υπουργείο Εξω-
τερικών, το οποίο στο διάβημά του αναφέρθη-
κε στην παράτυπη NAVTEX και όχι στις ενέργει-
ες του σκάφους. Το γεγονός ότι η NAVTEX αυ-
τή λήγει στις 2 Μαρτίου και ότι η πρώτη ημε-
ρομηνία που έχει προτείνει η Αθήνα είναι η 3η 
του επομένου μηνός καθιστά πιθανό το ενδε-
χόμενο οι Τούρκοι να κάνουν το σόου τους και 
στη συνέχεια να προσέλθουν στις διερευνητι-
κές σαν να μη συνέβη τίποτε. Η ελληνική κυ-
βέρνηση λαμβάνει υπόψη της αυτό το ενδεχό-
μενο και γι’ αυτό προσπαθεί να κρατήσει «χα-
μηλά» την υπόθεση του «Τσεσμέ» (τόσο ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος όσο και το υπουργείο 
Εξωτερικών περιορίστηκαν στον χαρακτηρισμό 

κών Νίκος Δένδιας με τον Κύπριο ομόλογό του 
Νίκο Χριστοδουλίδη, την προπερασμένη Πα-
ρασκευή, ενώ η Τουρκία και οι ευρωτουρκικές 
σχέσεις ήταν το κύριο θέμα στην τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερι-
κών Χάικο Μάας, την περασμένη εβδομάδα.

Για την κατάσταση στην περιοχή μας συνο-
μίλησε ο Ν. Δένδιας στις αρχές της εβδομά-
δας και με τον νέο υπουργό Εξωτερικών των 
ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν. Η πίεση που ασκούν οι 
Αμερικανοί στους Τούρκους τόσο για τη Συρία 
όσο και για την υπόθεση των S-400 έχει ενο-
χλήσει τον Ερντογάν και πιθανόν να επιτάχυνε 
την επιστροφή της Αγκυρας στην επιθετικότη-
τα και στις προκλήσεις. 

Νέα φουρτούνα  
στο Αιγαίο προκαλεί
ο Ερντογάν
Την ώρα που 
η Αθήνα 
περιμένει από 
την Αγκυρα 
απάντηση για 
τη συνέχιση των 
διερευνητικών 
επαφών, 
ο Τούρκος 
Πρόεδρος 
κλιμακώνει 
τις προκλήσεις

«αχρείαστη»), θεωρώντας πως, αν πράγματι ο Ερντογάν 
θέλει να φύγει από το τραπέζι του διαλόγου, μια πιο δυ-
ναμική αντίδραση της Αθήνας για το τουρκικό ερευνητι-
κό θα του έδινε το πρόσχημα που χρειάζεται. 

«Καμία εμπιστοσύνη»
Στην Αθήνα θεωρείται κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα, κα-
θώς σε αυτό το διάστημα οι Τούρκοι θα πρέπει να έχουν 
απαντήσει για τις διερευνητικές - δεν θα το κάνουν την 
τελευταία στιγμή. Η άποψη που επικρατεί στο υπουργείο 
Εξωτερικών και στην κυβέρνηση είναι ότι οι Τούρκοι θα 
απαντήσουν θετικά και ότι ο 62ος γύρος θα πραγματο-
ποιηθεί. Ταυτόχρονα, ωστόσο, οι προσδοκίες σε μια θε-
τική εξέλιξη από αυτή τη διαδικασία είναι πολύ μικρές, 
γιατί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει έμπειρος διπλω-
μάτης, «στον Ερντογάν δεν μπορεί να έχει κανείς καμία 
εμπιστοσύνη». Αντιθέτως, αυτό που θεωρούν πιο πιθανό 
διπλωματικοί κύκλοι είναι να προχωρήσει η Τουρκία σε 
μια σειρά από προκλητικές κινήσεις, που σκοπό θα έχουν 
να υποχρεώσουν την Αθήνα να δώσει τέλος στον διάλο-
γο και να χρεωθεί την αποτυχία του. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στο Μαξίμου και στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών έχουν αρχίσει ξανά να εργάζονται με 
βάση το κακό σενάριο και να εξετάζουν τις εναλλακτι-
κές ενόψει και της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. 
στις 25 Μαρτίου. Τον σκοπό αυτό εξυπηρετούσε, άλλω-
στε, τόσο η συνεργασία που είχε ο υπουργός Εξωτερι-

Η έξοδος του «Τσεσμέ» 
ήρθε μετά την επίθεση του 
σουλτάνου στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη και τις απειλές του 
Τούρκου υπουργού Αμυνας


