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µοκρατική Τουρκία που θα σέβεται το διεθνές 
δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Με την ο-
ποία θα αναπτύξουµε τη µέγιστη δυνατή συ-
νεργασία σε όλα τα πεδία. Αυτή είναι η πολι-
τική αρχών µας, αλλά και η επιθυµία της πλει-
οψηφίας των Τούρκων πολιτών. Οι δυνάµεις 
που θέλουν το τέλος των διαπραγµατεύσεων 
ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρ-
κίας είναι συχνά εκείνες που σε όλους τους άλ-
λους τοµείς κάνουν υποχωρήσεις «στον απα-
ραίτητο σύµµαχο». Εµείς λέµε κάτι πολύ σα-
φές: θέλουµε µια ευρωπαϊκή Τουρκία. Εναπό-
κειται σε εκείνη να αποφασίσει αν θέλει να εί-
ναι ή να µην είναι.
 Μέχρι πού µπορεί να φτάσει η ελληνική α-

νοχή στο Αιγαίο, κύριε υπουργέ; Μπορεί ξα-
νά να πάρει ο αέρας τις σηµαίες όπως συνέ-
βη στα Ιµια;

Κύριε Σκουρή, δεν είµαι ανεµολόγος. Εχω ξε-
καθαρίσει τόσο τις θετικές µας πρωτοβουλίες 
ως προς τη γείτονα όσο και τις κόκκινες γραµ-
µές µας. Τις τελευταίες δεν µπορεί να τις πά-
ρει κανένα αεράκι.
 Βλέπετε λύση του Κυπριακού, κύριε υπουρ-

γέ; Συµφωνείτε µε αυτούς που πιστεύουν πως ο 
πιο υψηλός στόχος στην παρούσα φάση είναι 
απλώς να συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις;

Θέλω λύση του Κυπριακού. Εκείνο στο οποίο 
επιµένω είναι να υπογραµµίζω στη βάση των 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
και του Συµβουλίου Ασφαλείας ότι το Κυπρι-
ακό, ως προς τη διεθνή διάστασή του, είναι 
πρόβληµα κατοχής. Από αυτή τη σκοπιά, σκο-
πιά για την οποία πέφτει λόγος στην Ελλάδα, 
λύση του Κυπριακού σηµαίνει τερµατισµός 
της κατοχής και του συστήµατος εγγυήσεων, 

απάλειψη κάθε δυνατότητας να µπορεί τρίτη χώρα να εισβά-
λει στην Κύπρο, γενικότερα να έχει παρεµβατικά δικαιώµατα.
 Ο Αϊντε λειτουργεί ως «πλασιέ» της άλλης πλευράς;
Ο Αϊντε υποστηρίζει ότι ένα είδος 4 ελευθεριών µπορεί να υ-
λοποιηθεί και για τους Τούρκους στην Κύπρο. Για να το απο-
δείξει, επικαλέστηκε σειρά άστοχων παραδειγµάτων, όπως τη 
συµφωνία της Ρωσίας ως προς το Καλίνινγκραντ. Η συµφω-
νία, στην πραγµατικότητα, αφορά τη δυνατότητα τράνζιτ των 
Ρώσων να µετακινηθούν ανάµεσα στα κύρια εδάφη της Ρω-
σίας και το ρωσικό Καλίνινγκραντ. Ασφαλώς η Κύπρος δεν έ-
χει καµιά σχέση µε µια τέτοια περίπτωση, διότι ούτε είναι ζώ-
νη τράνζιτ της Τουρκίας, ούτε και έδαφός της. Εδώ µπερδεύ-
ονται ανόµοια πράγµατα προκειµένου να δικαιολογηθούν ά-
στοχα αιτήµατα της άλλης πλευράς. Και, µάλιστα, προσπαθεί 
να εκλογικεύσει αυτά τα άστοχα αιτήµατα στην ηγεσία της Ε.Ε. 
∆εν είναι, όµως, αυτή η δουλειά του. Τέλος, επιτρέψτε µου να 
εκφράσω την απορία µου, το λέω ευγενικά, που κάποιοι, προ-
κειµένου να τον δικαιολογήσουν, διατείνονται συνειδητά ψευ-
δώς ότι είχαµε «φτάσει κοντά στη λύση».
 Θεωρείτε πιθανό το ενδεχόµενο αναδιάταξης των συνόρων 

στα Βαλκάνια; Πρέπει να αποφευχθεί; Και ποιες ξένες δυνά-
µεις παίζουν ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση;

Οποιος παίζει µε τη φωτιά στο τέλος -ας το θυµούνται πολλοί- 
είναι εκείνος που καίγεται. ∆εν πρόκειται να ανεχθούµε να τε-
θεί από τον οποιονδήποτε θέµα συνόρων. Καταδικάζουµε µα-
ζί µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας όποιον τυχόν έχει τέτοιες 
επιδιώξεις.
 Προβλέπετε διεθνοτική σύγκρουση στα Σκόπια; Τι πρέπει να 

γίνει για να αποφευχθεί; Και πώς µπορεί να συµβάλει η Ελλάδα;
Είµαστε η µόνη χώρα που δεν εµπλέκεται στα εσωτερικά της 
γείτονος, κι όµως κάποιοι θέλουν να φτιάξουν ατµόσφαιρα 
καχυποψίας… Μας ανησυχεί η έλλειψη κουλτούρας συναίνε-
σης και συµβιβασµών στο εσωτερικό της γείτονος. Επιθυµού-
µε να λειτουργήσουν η δηµοκρατία και το κράτος δικαίου σε 
αυτή. Από πλευράς µας, παράγουµε πολιτική σταθερότητας 
στην περιοχή και προσπαθούµε να στηρίξουµε τις δοµές στα-
θερότητας σε αυτή. 
 Οι πληροφορίες πάντως επιµένουν πως Βερολίνο και Πα-

ρίσι, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η ένταση στα Σκόπια, θα 
κάνουν «εκπτώσεις» στην ένταξη της ΠΓ∆Μ στην Ε.Ε. Και πως 
θα πιέσουν την Αθήνα.

∆εν ξέρω ποιοι θέλουν να πιέσουν ποιους, πάντως όλοι γνωρί-
ζουν ότι δεν πιεζόµαστε και δεν κάνουµε πίσω από αυτό που 

θεωρούµε ορθό για τα συµφέροντα του λαού µας και τις ευ-
ρωπαϊκές αρχές και αξίες.
 Το ενδεχόµενο µιας «Μεγάλης Αλβανίας» στα Βαλκάνια σας 

ανησυχεί; Ποιες δυνάµεις, κατά τη γνώµη σας, το τροφοδοτούν;
Κάποιοι ονειρεύονται «ψευδοµεγαλεία»… Οµως, η Ε.Ε. και ε-
µείς δεν πρόκειται να το επιτρέψουµε. Τα σύνορα στην Ευρώ-
πη είναι οριστικά και όποιος προσπαθήσει να τα πειράξει θα έ-
χει µεγάλες και σοβαρές συνέπειες.
 Ο Εντι Ράµα, πάντως, υποστηρίζει πως η Ελλάδα είναι µία 

από τις χώρες που συµµετέχουν στην αποσταθεροποίηση της 
Αλβανίας. Τι απαντάτε; Και πώς διαµορφώνονται οι ελληνοαλ-
βανικές σχέσεις;

∆εν έχω ακούσει να λένε κάτι τέτοιο οι κυβερνώντες στη γεί-
τονα και δεν θα µπορούσαν. Η Αλβανία έγινε µέλος του ΝΑ-
ΤΟ και άνοιξε ο ευρωπαϊκό δρόµος της µε τη στήριξη της Ελ-
λάδας. Μάλιστα, χωρίς ανταλλάγµατα, κάτι που ήταν λάθος. 
Σήµερα η Αλβανία γνωρίζει ότι ο δρόµος προς την Ε.Ε. περνά 
µέσα από τη δικαστική µεταρρύθµιση, την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος και του εµπορίου ναρκωτικών, την 
προάσπιση των δικαιωµάτων της γηγενούς ελληνικής µειονό-

τητας. Ο δρόµος αυτός είναι δρόµος σταθε-
ρότητας. Η υπέρβαση της όποιας αστάθειας 
στο εσωτερικό της Αλβανίας απαιτεί την πα-
ραπέρα εµπέδωση της δηµοκρατίας και της 
κουλτούρας των συµβιβασµών.
 Πόλεµο στην περιοχή, όπως προειδοποιεί 

το ΚΚΕ, βλέπετε, κύριε υπουργέ;
∆ική µου δουλειά είναι να αποτρέπω τέτοιες 
προοπτικές και να διασφαλίζω η χώρα να µέ-
νει µακριά από αυτές. ∆εν είναι να είµαι πα-
θητικός καταγραφέας τους. Εχω µιλήσει εδώ 
και δυόµισι πια χρόνια για το τρίγωνο αστά-
θειας που περικλείει τη χώρα µας (Ουκρα-
νία, Λιβύη, Μέση Ανατολή) και έχουµε ως 
ΥΠΕΞ προσανατολιστεί στη συγκρότηση µη-
χανισµών-δικτύων σταθερότητας και ασφάλει-
ας (όπως είναι οι πέντε τριµερείς, οι τρεις τε-
τραµερείς, η αραβοευρωπαϊκή διάσκεψη σε 
λίγες ηµέρες στη Ρόδο).
 Η κατάσταση, κατά γενική οµολογία, είναι 

δύσκολη. Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδράσει; 
Πρέπει να αυξήσει τις αµυντικές της δαπάνες;

Οσο πιο δύσκολη είναι µια κατάσταση, τόσο 
λιγότερο πρέπει να µιλά κανείς προκειµένου 
να σκέφτεται περισσότερο, να σχεδιάζει, να 
προγραµµατίζει. Να είναι νηφάλιος και να έ-
χει καθαρό µυαλό. Να µελετά και να προω-
θεί µε υποµονή τις απαιτούµενες επιλογές. ∆ι-
κή µου δουλειά είναι και στις πιο δύσκολες κα-
ταστάσεις να βρίσκω κανάλια επικοινωνίας µε 
τις άλλες πλευρές, να χρησιµοποιώ και να α-
ξιοποιώ σταθερά και επίµονα τα µέσα της δι-
πλωµατίας. 
 Κάποιοι σας κατηγορούν για «σκληρό» ή 

περίπου για «εθνικιστή». Τι απαντάτε;
Οποιος θέλει να παραδοθεί αµαχητί του φαί-
νεται παράξενο ότι κάποιοι δεν το κάνουν. Ο-
ποιος θεωρεί τον τουρκικό σοβινισµό δίκαιη 
υπόθεση αναγνωρίζει στον ελληνικό πατρι-
ωτισµό τον εχθρό του. Οποιος είναι νενέκος 
και βολεψάκιας είναι λογικό να τον ενοχλώ. 
Εκείνο που εντυπωσιάζει για τον αµοραλι-
σµό κάποιων είναι ότι δικαιολογούν ποικιλό-

τροπα την κατοχή της Μεγαλονήσου. Οτι θέ-
λουν την Κύπρο να είναι ένα β’ κατηγορίας 
κράτος-µέλος της Ε.Ε., ενώ διαµαρτύρονται 
διότι η Ελλάδα δεν είναι άφωνη στον ΟΗΕ, 
ένα µέλος β’ κατηγορίας σε αυτόν. Η ουσία, 
βέβαια, παραµένει η ίδια: πάνω από 90% 
του κυπριακού λαού συµφωνεί µε τις θέσεις 
που έχω διατυπώσει ως προς τη διεθνή πτυ-
χή του Κυπριακού.
 Με τον Πάνο Καµµένο πώς είναι οι σχέσεις 

σας; Και γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο υπουρ-
γός Αµυνας δέχεται τόσες επιθέσεις;

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ως µέσο δρά-
σης τη διπλωµατία και τις διαπραγµατεύσεις. 
Το υπουργείο Αµυνας έχει την άµυνα. Και οι 
δυο µας κάνουµε τη δουλειά µας. Ο Πάνος 
δέχεται επιθέσεις διότι κόβει µεγάλο µέρος 
της «καραµανλικής πλευράς» της Ν.∆., άρα 
και την όποια πιθανότητα νίκη της. Αυτό τρε-
λαίνει κάποιους…

νενέκος
«Οποιος θέλει 
να παραδοθεί 
αµαχητί του 
φαίνεται παράξενο 
ότι κάποιοι 
δεν το κάνουν. 
Οποιος θεωρεί 
τον τουρκικό 
σοβινισµό 
δίκαιη υπόθεση 
αναγνωρίζει 
στον ελληνικό 
πατριωτισµό τον 
εχθρό του. Οποιος 
είναι νενέκος και 
βολεψάκιας είναι 
λογικό να τον 
ενοχλώ»

Καλό είναι οι γείτονές 
μας να σταματήσουν 
να αμφισβητούν το 
διεθνές δίκαιο και τις 
διεθνείς συνθήκες. 
Η Ελλάδα δεν είναι 
μια «κατεστραμμένη 
χώρα», ούτε «ένα 
εύκολο πεδίο 
βολής». Και για 
αυτούς είναι καλύτερα 
να αποδεχθούν τις 
πραγματικότητες και να 
επιστρέψουν σε έναν 
παραγωγικό διάλογο

Οποια βοήθεια 
χρειαστεί η Κυπριακή 
∆ημοκρατία, είμαστε 
στη διάθεσή της. Η 
Αγκυρα εκβιάζει 
στο θέμα των 
κοιτασμάτων. Ομως, 
μόνο αν κάποιος 
δεν έχει αντοχές 
μπορεί να πέσει θύμα 
εκβιασμών


