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«Προς συζήτηση  µόνο 
η υφαλοκρηπίδα»
«∆εν θα δεχθούµε αυθαιρεσίες από τον Ερντογάν», αναφέρουν
κυβερνητικές πηγές, ξεκαθαρίζοντας πως η µοναδική διαφορά µεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας έχει να κάνει µε την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Μ
ε δύο βασικούς κανόνες θα προσέλθει 
η Αθήνα σε ένα διάλογο µε την Τουρ-
κία: Να µην υπάρχουν αυθαιρεσίες 

από την τουρκική πλευρά και πως η µόνη δι-
αφορά που αναγνωρίζεται είναι η υφαλοκρη-
πίδα στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, 
καθώς και οι υπερκείµενες θαλάσσιες ζώνες, 
δηλαδή η ΑΟΖ. Κυβερνητικές πηγές σηµειώ-
νουν πως η ελληνική πλευρά είναι πάντα ανοι-
χτή στον διάλογο µε την Αγκυρα, αλλά όχι επί 
παντός επιστητού, θέτοντας τις δικές της κόκκι-
νες γραµµές. Να τηρηθεί, δηλαδή, η προϋπό-
θεση της µη παραβατικότητας και των µη προ-
κλήσεων από την τουρκική πλευρά και να ξεκα-
θαριστεί πως η µοναδική διαφορά έχει να κά-
νει µε την οριοθέτηση των ζωνών. «∆εν θα δε-
χθούµε αυθαιρεσίες», διαµηνύουν.

Αλλωστε, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
∆ένδιας, από την πρώτη στιγµή, λίγο µετά την 
ανακοίνωση ότι το «Oruc Reis» θα παραµεί-
νει δεµένο στην Αττάλεια, είχε θέσει το πλαί-
σιο του διαλόγου. «Επειδή, η λέξη “διάλογος” 
είναι βεβαρηµένη µε ό,τι ο καθένας θέλει να 
προσθέσει σε αυτήν, θέλω να είµαι απολύτως 
σαφής. Εµείς, θεωρούµε ότι η διαφορά µας 
µε την Τουρκία αφορά το ζήτηµα της υφαλο-
κρηπίδας στο Αιγαίο και στην ανατολική Με-
σόγειο και των υπερκείµενων θαλάσσιων ζω-
νών. Αυτή είναι η διαφορά που έχουµε µε τη 
γειτονική Τουρκία».

Επανέναρξη επαφών
H αποκλιµάκωση, αν συνεχιστεί, µπορεί να οδη-
γήσει στην επανέναρξη των διερευνητικών επα-
φών που είχαν σταµατήσει, ύστερα από 60 γύ-
ρους, το 2016, σηµειώνουν κυβερνητικές πη-
γές. Οι διερευνητικές συνοµιλίες γίνονται σε 
επίπεδο πρέσβεων και ο χρόνος επανέναρξής 
τους πιθανόν να µην αργήσει πολύ, προσθέ-
τουν οι ίδιες πηγές. Αυτό σηµαίνει ότι στο πα-
ρασκήνιο συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για 
τη δηµιουργία των συνθηκών για την οριστι-
κοποίηση του µορατόριουµ Ελλάδας - Τουρ-
κίας, µε το Βερολίνο, για πολλούς, να έχει ση-
µαντικό ρόλο.

Παράλληλα, πραγµατοποιούνται, σε περιο-
δική βάση, δύο φορές τον χρόνο, οι συζητή-
σεις για τα Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύ-
νης (ΜΟΕ) σε στρατιωτικό επίπεδο. Η τελευ-
ταία φορά ήταν στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο, 
και ίσως το επόµενο διάστηµα να υπάρξει επί-
σκεψη ελληνικής αποστολής στην Αγκυρα. Επί-
σης, δύο φορές τον χρόνο, γίνονται οι πολιτικές 
διαβουλεύσεις για τις διµερείς σχέσεις σε επίπε-
δο γενικών γραµµατέων των υπουργεί-
ων Εξωτερικών. Η τελευταία συ-
νεδρίαση έγινε στην Αγκυρα 
τον Ιανουάριο.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι 
όλο αυτό το διάστηµα οι δί-
αυλοι επικοινωνίας ανάµε-

σα στην επικεφαλής του διπλωµατικού γραφείου του πρωθυ-
πουργού Ελένη Σουρανή και τον εκπρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, Ιµπραήµ Καλίν, παραµένουν ανοιχτοί. Η Ελ. Σουρα-
νή, η οποία γνωρίζει πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά, έχει διαδρα-
µατίσει σηµαντικό ρόλο στην αποκλιµάκωση, µιλώντας διαρκώς 
µε Ευρωπαίους παράγοντες, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως τα δύο 
στελέχη ήταν σε ανοιχτή γραµµή πριν από την τηλεφωνική επι-
κοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη - Τ. Ερντογάν στα τέλη Ιουνίου.

Εάν όλα κυλήσουν οµαλά και δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, 
το Βερολίνο, τους επόµενους µήνες, θα επιδιώξει να υπάρξει και 
ένα τετ α τετ µεταξύ του Ελληνα πρωθυπουργού και του Τούρ-
κου Προέδρου. Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, µια συνάντηση των 
δύο ηγετών θα έβαζε τέλος στην κρίση των σχέσεων των γειτο-
νικών χωρών. Κρίση, βέβαια, που εκδηλώθηκε µε την έξοδο του 
τουρκικού στόλου στο Αιγαίο και την απειλή εξόδου του «Oruc 
Reis» από το λιµάνι της Αττάλειας.

Το Συµβούλιο των ΥΠΕΞ
Σηµαντικός σταθµός σε όλο αυτό το διπλωµατικό power game 
είναι και η συνεδρίαση του Συµβουλίου των υπουργών Εξωτε-
ρικών της Ε.Ε., που είναι προγραµµατισµένη για τις 28 Αυγού-
στου, στο Βερολίνο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, για την ώρα 
δεν έχει προγραµµατιστεί συνάντηση του υπουργού Εξωτε-
ρικών Ν. ∆ένδια και του οµολόγου του, Μεβλούτ Τσαβούσο-

γλου. Αξίζει, µάλιστα, να σηµειωθεί πως πέρυσι ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της Τουρκίας δεν είχε πάει καν 

στη συνεδρίαση.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή ο 

δρόµος θα είναι µακρύς, η Ελλά-
δα θα συνεχίσει τη στρατηγική 
της ενίσχυσης των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων και των συµµαχιών της, 
όπως υποστηρίζουν κυβερνητι-

κά στελέχη. Εχει γίνει, επίσης, σαφές ότι οι ευ-
ρωτουρκικές σχέσεις, οι οποίες είναι πολύ ση-
µαντικές για την Τουρκία σε πολλούς τοµείς, 
περνούν από την Αθήνα, προσθέτουν οι ίδιες 
πηγές. Αλλά και οι δηλώσεις του Μάικλ Κάρ-
πεντερ, στενού συνεργάτη του Τζο Μπάιντεν, 
ενόψει µάλιστα και των προεδρικών εκλογών 

στις ΗΠΑ τον Νοέµβριο, δεν περνούν απαρα-
τήρητες. «Εφεξής, οι επιθετικές ενέργειες της 
Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και στο 
Αιγαίο θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µια 
ισχυρή, συντονισµένη συνεργασία των ΗΠΑ 
µε την Ε.Ε.», τόνισε ο Μ. Κάρπεντερ.

«Η αποφυγή µιας µεγάλης κρίσης δεν σηµαί-
νει ότι λύθηκαν τα προβλήµατα µε την Τουρ-
κία. Ο δρόµος των ελληνοτουρκικών σχέσε-
ων είναι µακρύς και δύσκολος. Η Ελλάδα έδει-
ξε τώρα, όπως και στην κρίση στον Εβρο, ότι 
ξέρει να υπερασπίζεται και τα σύνορά της και 
τα συµφέροντά της», αναφέρει κυβερνητικός 
παράγοντας.

Η Ελλάδα έδειξε, όπως και 
στην κρίση στον Εβρο, ότι 
ξέρει να υπερασπίζεται 
και τα σύνορά της και τα 
συµφέροντά της


