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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΛΙΚΗΣ,
πρέσβης επί τιμή,

ειδικός ούμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ

Η αρχή μιας δύσκολης
πορείας

Η
επικοινωνία του Ελληνα πρωθυπουργού με τον
Τούρκο πρόεδρο, πριν από λίγες εβδομάδες,
πραγματοποιήθηκε, όπως γράφτηκε, ύστερα από

μεσολάβηση του Βερολίνου. Η Γερμανία και πάλι
ήταν πίσω και από την πρόσφατη συνάντηση των
υπηρεσιακών παραγόντων Ελλάδας - Τουρκίας και τπς
ίδιας στην πρωτεύουσά της.
Με τη δημοσιοποίηση της συνάντησης από τον

Τούρκο υπουργό Εξωτερικών οι αντιδράσεις στην
Αθήνα ήταν ποικίλες και μερικές από αυτές
αναφέρθηκαν σε μυστική διπλωματία.
Η συνέχεια της επικοινωνίας Μητσοτάκη - Ερντογάν
λογικό ήταν να έχει χαρακτήρα ανιχνευτικό,
προκειμένου να προσδιοριστούν τα σημεία στα οποία
θα μπορούσαν να εκτυλιχθούν οι συνομιλίες.
Και εκεί που έχουν φτάσει σήμερα τα πράγματα
επιβάλλονται και η λειτουργία διαύλου και η
επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών που είχαν
διακοπεί το 2θΐ6. Διερωτώνται πολλοί τι πλέον έχει να
συζητήσει η Ελλάδα με μια Τουρκία προβληματική και
επιθετική. Η πραγματικότητα όμως επιβάλλει τη χωρίς
καθυστερήσεις επαφή των δύο πλευρών για την
εξεύρεση σημείων διεξόδου από το σημείο στο οποίο

βρίσκονται σήμερα οι σχέσεις τους. Είναι αλήθεια ότι η
Αγκυρα έχει απομακρυνθεί από την παραδοσιακή οδό
της διπλωματίας και επιλέγει την οδό της επίδειξης
ισχύος. Χαρακτηριστική η αναφορά του Τούρκου
πρέσβη στα Ηνωμένα Εθνη σε επιστολή του προς τον
OHE πως «ό,τι και αν έχει κατατεθεί ή δημοσιευθεί από
τα Ηνωμένα Εθνη, ό,τι και αν μονομερώς έχει
χαρακτηρισθεί εσωτερικός νόμος ή πρακτική άλλων

κρατών όπως και οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ τρίτων
για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών για τις
οποίες η Τουρκία έχει ρητά εκφράσει αντιρρήσεις,
ουδόλως είναι δεσμευτικές, ούτε μπορεί να
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Ο πρέσβης της Τουρκίας στα Ηνωμένα Εθνη, Φεριντσυν Χαντί Σινιρλίσγλου.

χρησιμεύσουν εναντίον της Τουρκίας». Σε ένα τέτοιο
περιβάλλον η διατήρηση στεγανών είναι ό,τι χειρότερο
έχουν ανάγκη η σταθερότητα και η ειρήνη στην
περιοχή. Με τα δύο αυτά αγαθά να
κλυδωνίζονται επικίνδυνα, ο
διαλογος Αθήνας - Αγκυρας πρέπει
να ξαναρχίσει τώρα! Οι τρεις
υπηρεσιακοί συνομιλητές
συναντήθηκαν στο Βερολίνο όχι για
να ακολουθήσουν τις ατραπούς της δαιμονοποιημένης
μυστικής διπλωματίας, αλλά για να ρυθμίσουν
λεπτομέρειες που αφορούν την επανέναρξη του
διαλόγου των δύο πλευρών Ενός διαλόγου που
ασφαλώς δεν θα είναι δημόσιος, για λόγους που είναι

Είναι προτιμότερο να συνομιλεί
μαζί μας π Τουρκία από το να αφεθούν 

τα πράγματα να συνεχίσουν
να ακολουθούν την κατιούσα.

παραπάνω από ευνόητοι. Τώρα που η προσπάθεια
δείχνει να έχει ξεκινήσει, καλό είναι να
εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία που παρουσιάζεται.

Εχουμε συμφέρον να συγκεντρωθούμε
με εσωτερική ηρεμία στην προοπτική
που διανοίγεται, έστω κι αν το πεδίο
δείχνει ναρκοθετημένο. Είναι
προτιμότερο να συνομιλεί μαζί μας η
Τουρκία από το να αφεθούν τα

πράγματα να συνεχίσουν να ακολουθούν την κατιούσα.
Εστω κι αν για κάποιους η γερμανική πρωτοβουλία
επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών υποκρύπτει την
πρόθεση ακύρωσης της ελληνικής δραστηριοποίησης
διεθνώς. ·
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