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 Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ του τουρκικού 
ερευνητικού σκάφους από την επι-
κίνδυνη ζώνη στο Αιγαίο είναι ένα θε-
τικό βήµα. ∆ίνει ανάσα και σε εµάς 
και σε αυτούς. Υπό την προϋπόθεση 
αυτή η τακτική να διαρκέσει, που θα 
έλεγε και η µητέρα του Ναπολέοντα 
από την Κορσική - µια περιοχή που 
γίνεται σύµβολο ειρήνης στη Μεσό-
γειο. Μην ξεγελαστεί κανείς και πιστέ-
ψει ότι αυτή η -πρώτη καλή εδώ και 
καιρό- κίνηση του Ερντογάν είναι κα-
θοριστική και ανοίγει τον δρόµο για 
καλοπροαίρετο διάλογο. Αν και όπο-
τε συζητήσουµε µε τους Τούρκους, 
η κατάληξη σε ένα καλό αποτέλεσµα 
που να µην ταπεινώνει καµιά πλευρά 
θα πάρει χρόνια, θα περάσει από 40 
κύµατα, µε πολλά µπρος-πίσω και µε 
νέες απειλές και προκλήσεις.

Η ΛΕΞΗ «προκλήσεις», µετά από 
όσα έγιναν το καλοκαίρι, είναι ήπια 
και ακούγεται παλιά και ξεθυµασµέ-
νη. Η σωστή λέξη είναι η «επιθετικό-
τητα», που υποκρύπτει απειλή πολέ-
µου. Συνήθως περνά χρόνος για να 
καταγραφούν µε δηµοσιογραφική 
ακρίβεια όσα συµβαίνουν σε κρίσι-
µα εθνικά θέµατα. Οσο περνούν οι 

ηµέρες, όµως, η ψηφίδα σχηµατίζε-
ται και µας οδηγεί στο συµπέρασµα 
ότι οι Τούρκοι βγήκαν στο Αιγαίο µε 
«λυµένο το ζωνάρι» για καβγά. Ηθε-
λαν θερµό επεισόδιο µέσα στον Αύ-
γουστο και έκαναν ό,τι µπορούσαν 
για να το πετύχουν. ∆εν παραβίασαν 
τις κόκκινες γραµµές, αλλά τις πάτη-
σαν µε τη βεβαιότητα ότι εµείς θα ρί-
ξουµε την πρώτη βολή, ώστε να πα-
ρέµβουν οι σύµµαχοι, να σταµατή-
σουν τη γενίκευση της εµπλοκής και 
να µας καθίσουν άρον-άρον στο τρα-
πέζι των διαπραγµατεύσεων µε σκυµ-
µένο το κεφάλι, ως αυτοί που «ήρξα-
ντο χειρών αδίκων». Τουρκικό παζά-
ρι της δεκάρας.

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ, µεταξύ όλων των άλ-
λων, έχει γελοιοποιήσει και τον παλιό 
µύθο της δήθεν σπουδαίας τουρκι-
κής διπλωµατίας. Κάνει τη µία γκά-
φα µετά την άλλη, γι’ αυτό και ξέµει-
νε από φίλους. Πίστευε ότι η Ελλάδα 
θα τσιµπούσε στο δόλωµα να κάνει 
την πρώτη πολεµική κίνηση και ξέ-
χασε ότι, ακόµη και αν ο Μητσοτά-
κης ήταν θερµοκέφαλος, που δεν εί-
ναι, όλο αυτό το χειρίστηκε χέρι-χέ-
ρι µε Γαλλία και Γερµανία. Αλλαξαν 

τα δεδοµένα στην ευρωπαϊκή στρα-
τηγική στην ανατολική Μεσόγειο και 
η Αγκυρα δεν πήρε χαµπάρι. Ο Ερ-
ντογάν νοµίζει ότι θα τον αφήσουν 
να κάνει παιχνίδι στην περιοχή, όπως 
ονειρεύεται στις κρίσεις µεγαλοµανί-
ας του. Αυτή την ώρα δεν έχει κανέ-
να σύµµαχο στην Ευρώπη, όπως δεν 
έχει -πλην του Κατάρ- και στον αρα-
βικό κόσµο. Απίστευτο! Βρίσκεται σε 
µια συγκυριακή συµµαχία µε τη Ρω-
σία, µόνο που, σε αυτή τη λυκοφιλία, 
η ρωσική ατζέντα δεν περιλαµβάνει 
βοήθεια σε πιθανή επίθεση εναντί-
ον της Ελλάδας. Το µόνο διπλωµατι-
κό όπλο του Τούρκου Προέδρου εί-
ναι η ισχυρή θέση της Τουρκίας στο 
ΝΑΤΟ, το οποίο αναγκάζεται να τη-
ρεί ίσες αποστάσεις και να επιµένει 
για διάλογο τώρα.

ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, από όλο αυτό 
που συνέβη η Ελλάδα βγήκε διπλω-
µατικά πιο δυνατή. Η Γαλλία, πέραν 
της αγάπης της για την Ελλάδα (ποτέ 
η αγάπη δεν είναι επαρκές κίνητρο), 
έχει τους δικούς της λόγους: θέλει να 
εµποδίσει τα σχέδια του σουλτάνου 
στη Συρία και να αναλάβει τον ρόλο 
της παλιάς Μεγάλης Βρετανίας, που 

τώρα βρίσκεται σε εσωστρέφεια, στον 
άξονα Ελλάδας - Κύπρου ως προστά-
τιδα δύναµη. Αυτό θα διευκολύνει και 
τον σχεδιασµό της για τον έλεγχο του 
Λιβάνου που είναι πάγια στρατηγική 
της. Αρα, δεν περιστρέφονται όλα γύ-
ρω από το Καστελλόριζο, καθώς έχει 
ανοίξει µια µεγάλη βεντάλια θεµά-
των στην περιοχή και αυτό µας βο-
λεύει, γιατί ανήκουµε σε µια ισχυρή 
κοινότητα µε πολλαπλά συµφέροντα.

Οσο για τον Ερντογάν, τίποτε δεν 
είναι όπως φαίνεται. Το φυσικό αέριο 
δεν τον νοιάζει σε αυτή τη φάση. Η 
τιµή του έχει ξεφτιλιστεί τόσο, που εί-
ναι ασύµφορη η εξόρυξη. ∆ύο είναι 
οι µεγάλοι στόχοι του αυτή την ώρα 
και χρησιµοποιεί ως όχηµα την επι-
θετικότητα στο Αιγαίο για να τους πε-
τύχει. Οι διεθνολόγοι ιεραρχούν αυ-
τούς τους στόχους ως εξής: ο πρώτος 
είναι να αβγατίσει τη θαλάσσια κυρι-
αρχία του, άρα και την παρέµβασή 
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του στην περιοχή. Ο δεύτερος είναι 
πιο πεζός, αλλά καθοριστικός για την 
πολιτική του επιβίωση. Παζαρεύει µε 
τη Γερµανία τις ρυθµίσεις των µεγά-
λων ευρωπαϊκών δανείων της Τουρ-
κίας, επειδή η λίρα κατρακυλά και τα 
δάνεια της Αγκυρας γίνονται µη δια-
χείρισιµα. Αυτό είναι και το µυστικό 
όπλο της Μέρκελ απέναντι στις µα-
γκιές του Ερντογάν. 

ΤΟ ΠΟΤΕ και το πώς θα το ενεργοποι-
ήσει είναι συνάρτηση των ανταλλαγ-
µάτων που θα πάρει. Η καγκελάριος, 
παρότι φαίνεται πιο ουδέτερη από 
τον Πρόεδρο Μακρόν, έχει κατανο-
ήσει πλέον καλά το ελληνικό δόγµα, 
που λέει ότι διάλογο µε την Τουρκία 
κάνουµε µόνο για τις θαλάσσιες ζώ-
νες και όχι για καµιά δεκαριά θέµατα, 
όπως θέλει ο σουλτάνος. Και αυτό θα 
το στηρίξει µέχρι τέλους το Βερολί-
νο. ∆εν θα ρισκάρει τη σχέση του µε 
το Παρίσι, ούτε τη διάλυση του ΝΑ-
ΤΟ επειδή η Γερµανία έχει επενδύ-
σεις στην Τουρκία. Είναι ένας λόγος, 
προφανώς, που οδηγεί το Βερολίνο 
σε µια ήπια ρητορική, αλλά αυτά που 
θα χάσει αν αφήσει αχαλίνωτο τον 
Ερντογάν είναι πολύ περισσότερα, 
στην Ευρώπη και τον δυτικό κόσµο. 
Προς τον παρόν, πάντως, οι καθυστε-
ρήσεις ευνοούν την Ελλάδα. Εχει κά-
θε λόγο να κερδίζει χρόνο µέχρι τις 
αµερικανικές εκλογές, µε την προσ-
δοκία ότι θα κερδίσει ο Μπάιντεν και 
θα προσθέσει έναν τεράστιο σύµµα-
χο στην ισχυρή διπλωµατική συµµα-
χία που έχει δηµιουργηθεί υπέρ της. 

ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
Λ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ανταπόκριση, Βερολίνο
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Μ
ε µεγάλη ένταση θα συνεχιστούν και 
τις επόµενες ηµέρες οι προσπάθειες της 
καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ ώστε µέ-

χρι την 24η Σεπτεµβρίου -οπότε και θα διεξαχθεί 
η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. µε θέµα την Τουρ-
κία- να έχει υπάρξει ενός είδους απευθείας διά-
λογος µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ηδη το προηγούµενο διάστηµα υπήρξαν 
εντατικές προσπάθειες µε τηλεδιασκέψεις της 
καγκελαρίου µε τον Ελληνα πρωθυπουργό, τον 
Πρόεδρο της Τουρκίας, τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής ∆ηµοκρατίας, αλλά και άλλους ηγέτες, 
µια τακτική που αναµένεται να συνεχιστεί και 
τις επόµενες ηµέρες, ειδικά µέσα στο Σαββατο-
κύριακο, µε την εµπλοκή των θεσµών της Ε.Ε. 
και τη στήριξη της Γαλλίας, αλλά και των ΗΠΑ. 
Αλλωστε, ένας νέος κύκλος τηλεδιασκέψεων µε 
όλους τους βασικούς «παίκτες» ξεκίνησε την Πα-
ρασκευή το µεσηµέρι και αναµένεται να ολο-
κληρωθεί µέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η Α. Μέρκελ θα εντατικοποιήσει τις προσπά-
θειές της, αφού έχει αναλάβει προσωπικά τα 
ηνία της διαµεσολάβησης αυτής, την ώρα που 
υποστηρίζεται και από τον υπουργό Εξωτερικών 
Χάικο Μάας και από τα επιτελεία των διπλωµα-
τών του σε Βερολίνο, Αθήνα, Αγκυρα, Λευκω-
σία και Βρυξέλλες.

Πρώτη επιτυχία για το Βερολίνο θεωρείται η 
αποκλιµάκωση που υπήρξε µε την αποχώρηση 
του ερευνητικού σκάφους «Oruc Reis», δίχως 
όµως την ίδια στιγµή να έχει συµβεί κάτι ανά-
λογο στην κυπριακή ΑΟΖ, κάτι που περιπλέκει 
την κατάσταση.

Φανέρωσε την ατζέντα του
εκµετάλλευσης του φυσικού πλούτου, έρευνας 
και διάσωσης, αλλά και ελεύθερης διέλευσης.

Ο Ερντογάν έθεσε τα παραπάνω θέµατα 
στην καγκελάριο, υποστηρίζοντας πάντοτε πως 
η Τουρκία αδικείται από τις ισχύουσες συµφω-
νίες και, παρά τη µεγάλη ακτογραµµή της, ου-
σιαστικά ασφυκτιά εξαιτίας του «ελληνικού νη-
σιωτικού κλοιού». Βέβαια, η Α. Μέρκελ έχει δη-
λώσει και δηµοσίως, στη µεγάλη συνέντευξη 
που έδωσε πριν από λίγο καιρό, πως το θέµα 
που µπορεί να συζητηθεί ανάµεσα σε Ελλάδα 
και Τουρκία είναι ο καθορισµός των θαλάσσι-
ων ζωνών και της ΑΟΖ µεταξύ των δύο χωρών.

Επίσης, το Βερολίνο υποστηρίζει πως, εάν δεν 
µπορεί µέσω του διαλόγου να βρεθεί λύση, τό-
τε τον λόγο έχουν τα διεθνή δικαστήρια, όπως 
το ∆ικαστήριο για το ∆ίκαιο της Θάλασσας του 
Αµβούργου ή το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης.

Ενα άλλο θέµα που έχει κάνει την εµφάνισή 
του στις συζητήσεις τις τελευταίες ηµέρες είναι 
και το πρσφυγικό-µεταναστευτικό, µε αφορµή 
τα γεγονότα στην Μόρια.

Η Γερµανία είναι έτοιµη µε κάθε τρόπο να 
συνδράµει την Ελλάδα, παίρνοντας συνολικά 
2.700 άτοµα από τα ελληνικά νησιά και απο-
στέλλοντας υλική βοήθεια. 

Τα γεγονότα της Μόριας έφεραν ξανά στην 
επικαιρότητα το πρόβληµα του µεταναστευτι-
κού, το οποίο η καγκελάριος χαρακτηρίζει ως 
«το δυσκολότερο όλων». Μάλιστα, το ζήτηµα 
ήταν και στην ατζέντα των συνοµιλιών Μέρκελ 
- Ερντογάν, µε τον Τούρκο Πρόεδρο να ζητά και 
πάλι µεγαλύτερη χρηµατοδότηση.

Ζητούµενο είναι να αποχωρήσουν και από 
εκεί τα τουρκικά ερευνητικά σκάφη, εάν θέλου-
µε να κάνουµε λόγο για τερµατισµό των τουρ-
κικών προκλήσεων. Σε διπλωµατικό επίπεδο 
έχουν ξεκινήσει οι επαφές των συµβούλων της 
καγκελαρίου µε τους οµολόγους τους σε Αθή-
να και Αγκυρα, προκειµένου να τεθεί ένα πλαί-
σιο ώστε να διεξαχθεί ο σχετικός διάλογος και 
να πραγµατοποιηθεί -στην καλύτερη περίπτω-
ση- τηλεφωνική συνοµιλία µεταξύ του Ελληνα 
πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου.

Η διαµεσολαβητική αυτή προσπάθεια γίνε-
ται πάνω σε τεντωµένο σκοινί και το παραµι-
κρό λάθος θα µπορούσε να οδηγήσει στην κα-
τάρρευσή της. Πάντως, σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, η Τουρκία ζητά ένα διάλογο µε ευρύτατη 
ατζέντα, που περιλαµβάνει από την αποστρατι-
κοποίηση των νησιών µέχρι και τη µουσουλµα-
νική µειονότητα της δυτικής Θράκης, ενώ η Ελ-
λάδα παραµένει στην πάγια θέση της, ότι δηλα-
δή το µοναδικό θέµα που συζητείται είναι ο κα-
θορισµός των θαλάσσιων ζωνών και της ΑΟΖ.

Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Τούρ-
κος Πρόεδρος στις συνοµιλίες του µε την καγκε-
λάριο Μέρκελ έθεσε θέµα συνεκµετάλλευσης 
του Αιγαίου, µε στόχο της Αγκυρας όχι βέβαια 
την παραχώρηση των ελληνικών νησιών του 
ανατολικού Αιγαίου, αλλά τον καθορισµό µέσης 
γραµµής, όπου η Τουρκία θα είχε δικαιώµατα 

Η τηλεφωνική επικοινωνία Μέρκελ - Ερν τογάν 
και οι αξιώσεις του Τούρκου Προέδρου για το Αιγαίο


