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Στην
πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος του τοποθετεί

ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας
την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών και πρώτιστα

την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών
Ο κ Καλίν θεωρεί τη σημερινή συγκυρία καλή για την
Τουρκία και κάνει έκκληση στην Αθήνα και την EE να
μη χάσουν την ευκαιρία εμφανίζοντας τη χώρα του ως
επισπεύδουσα τον διάλογο Ενδιαφέρουσα τοποθέτηση

μετά τις επί μήνες ομοβροντίες επιθετικής ρητορικής
κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών

μελών της EE
Ο πρόεδρος Ερντογάν και το περιβάλλον

του γνωρίζουν καλά ότι η προκλητική

αυτή τακτική γίνεται ανεκτή
από κάποιες δυτικές πρωτεύουσες
Διότι εξαρτώνται από οικονομικά και
εμπορικά συμφέροντα με την Τουρκία

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ και διότι είναι προσκολλημένες στην
ΚΑΚΛΙΚΗ ξεπερασμένη από τις εξελίξεις θεω¬

ρία περί της γεωστρατηγικής της σημασίας

Και γι αυτό είναι συχνά επιφυλακτικές στην
επίδειξη πυγμής αφήνοντας την τουρκική πλευρά να
εκμεταλλεύεται την περίσκεψή τους Ετσι η Αγκυρα με
τη χειμαρρώδη επιθετικότητα θεωρεί ότι δημιούργησε
κλίμα φόβου και αφόρητης πίεσης στην Αθήνα εκτιμώντας

ότι η τελευταία θα προσέλθει στις διερευνητικές
ως περιδεής συνομιλητής που θα καταγράψει τις εξωπραγματικές

τουρκικές επιταγές πολλές από τις οποίες
ενώ απορρίπτει σήμερα διαρρήδην θα δεχθεί να συζητήσει

και τελικά κάποιες από αυτές θα αποδεχθεί
Και μέσα στη δίνη των ιδιότυπων επιλογών της η

Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο τη λησμονημένη ευρωπαϊκή

της προοπτική Το έκανε ο κ Καλίν στη συνέ
ντευξή του της 20ης Σεπτεμβρίου στο πρακτορείο DHA

Η Αγκυρα είχε άριστα αντιληφθεί τη θετική στάση
της Αθήνας από το 1999 και μετά για την ευρωπαϊκή
της προοπτική Και δεν έκρυβε την ικανοποίηση της για
την ευτυχή αυτή τροπή Παρερμήνευσε όμως και εξακολουθεί

να παρερμηνεύει τη θετική ελληνική τοποθέτηση

που εξέλαβε ως ένδειξη αδυναμίας και τρόπο μετριασμού

των βουλιμικών της τάσεων Ετσι ο δίαφορε
τικός Ερντογάν υιοθέτησε τις θέσεις των προκατόχων
του έναντι της Ελλάδας ακολουθώντας μετά το 2016 επιθετική

τακτική αδιανόητη σήμερα για τον δυτικό κόσμο
Η Δύση ικανοποιείται με την ψυχραιμία της Αθήνας

και δείχνει την τράπεζα των συνομιλιών Η Ελλάδα όχι
απλώς ανταποκρίνεται αλλά πρωτοβούλως είχε κάνει
λόγο για επανέναρξη των διερευνητικών επαφών για
τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών των δύο χωρών
από το σημείο που αυτές είχαν διακοπεί το 2016 Και
όλα δείχνουν πως οι διερευνητικές ξεκινούν Ετοιμος
από καιρό ο έλληνας συνομιλητής περίμενε να κοπάσει

η τουρκική επιθετικότητα Εστω κι αν η ρητορική
της ισχύος αποτελούσε το μόνιμο πλαίσιο του διαγραφόμενου

διαλόγου Γνωστή τουρκική διαπραγματευτική
τακτική προκειμένου η ελληνική πλευρά να περιοριστεί

σε άμυνα και μάλιστα με ενοχές για τη συμφωνία
της με την Αίγυπτο

Οι διερευνητικές πάρα τα όσα περίεργα εκστομί
ζονται και συμβαίνουν μπορούν να εξελιχθούν
θετικά είτε με συμφωνία είτε με προσφυγή στη

Χάγη Αρκεί όχι μόνο η Τουρκία να αντιμετωπίσει την
πραγματικότητα με πνεύμα καλής γειτονίας αλλά και το
ίδιο σημαντικό εταίροι και σύμμαχοι να μην πιέσουν
αλόγιστα να κλείσει το μεγάλο αυτό θέμα με λύση που
θα έχει ως αφετηρία όχι το δίκαιο αλλά το εσπευσμένο
κλείσιμο μιας ενοχλητικής πηγής δυτικής αναστάτωσης

Ο Πώργοβ Κακλίκηε είναι npeoßns επί τιμή ειδικόε σύμβουλοβ του
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