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Η

Ν.∆. είναι θετική στον διάλογο µε την
Τουρκία, αλλά σε έναν διάλογο χωρίς τη
σκιά των προκλήσεων και των παραβατικών συµπεριφορών υποστηρίζει στη Realnews
ο Γιώργος Κουµουτσάκος. Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να γίνει κατανοητό πως «µε κυβέρνηση Ν.∆. όποια προσπάθεια επιβολής τετελεσµένων είναι καταδικασµένη να αποτύχει. Αυτού του είδους η πίεση από την Τουρκία δεν θα
µας οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων». Ο τοµεάρχης Εξωτερικών της Ν.∆. αναφέρεται και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού («εάν
ο Ερντογάν δεν σταµατήσει τις γεωτρήσεις θα
υπάρξει τίµηµα») και υποστηρίζει πως οι δηλώσεις αυτές ήρθαν πολύ αργά και µετά από µια µεγάλη περίοδο «εξωραϊσµού και κατευνασµού».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι
αν είναι πρωθυπουργός θα επιδιώξει άμεσα διάλογο με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό σημαίνει και
συνάντηση και, αν ναι, τι μπορεί να προσφέρει;

Η εκλογή µιας νέας κυβέρνησης δίνει µια πολύτιµη ευκαιρία αποκλιµάκωσης για να αρχί-
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Συνέντευξη
ποτύχει. Αυτού του είδους η πίεση από την Τουρκία δεν θα µας οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.
Οι κινήσεις του Ερντογάν στην ανατολική Μεσόγειο υπονομεύουν κάθε προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Μήπως οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων στη λύση των
δύο κρατών και είναι δυνατόν αυτό να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα;

Παρακολουθούµε τον τελευταίο καιρό ένα διπλωµατικό bulling. Παλιά το έλεγαν «διπλωµατία των κανονιοφόρων». Στόχος της Τουρκίας είναι να µπει στο ενεργειακό παιχνίδι που εξελίσσεται στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου καθώς έχει βρεθεί εκτός, µε δική της υπαιτιότητα. Η πολιτική αυτή συνοδεύεται από νέες προκλήσεις όπως αυτά περί εποικισµού της κατεχόµενης Αµµοχώστου κ.λπ. Συνολικά τέτοιου είδους κινήσεις και δηλώσεις έχουν σκοπό να επιβαρύνουν ένα ήδη βεβαρηµένο και
σύνθετο πολιτικοδιπλωµατικό και στρατηγικό περιβάλλον. Συνιστούν βήµατα προς
την κατεύθυνση της διχοτόµησης και απόπειρα άσκησης πίεσης προς την ελληνική
πλευρά µε διττό στόχο. Αφενός στο ενεργειακό παιχνίδι και αφετέρου στο Κυπριακό. Αυτή η πολιτική είναι αντίθετη και στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και στις αποφάσεις των
Ηνωµένων Εθνών. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.
Οι δηλώσεις Τσίπρα από την Κύπρο, ότι εάν ο Ερντογάν δεν σταματήσει τις γεωτρήσεις θα υπάρξει τίμημα, τι σηματοδοτούν;

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν πολύ αργά και µετά από µια µεγάλη περίοδο εξωραϊσµού
και κατευνασµού. Οφείλει να συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν σε κλιµάκωση την τουρκική στάση ήταν ακριβώς και η δική
της θέση. Εγκαίρως είχαµε προειδοποιήσει γι’ αυτό, την ώρα που οι τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις είχαν σπάσει κάθε ρεκόρ. Οσα συµβαίνουν τώρα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Τουρκία θα πρέπει να γνωρίζει ότι, εάν δοκιµάσει να περάσει το κατώφλι της λογικής, θα βρει απέναντί της όλο
το εύρος της αποτρεπτικής µας ισχύος: από την εθνική µας ενότητα, την άξια διπλωµατική µας υπηρεσία και τις διεθνείς µας συµµαχίες έως τις Ενοπλες ∆υνάµεις µας.

τους πρέσβεις της Ε.Ε. στην Ελλάδα, η Τουρκία δεν απειλεί µόνο την Κύπρο, αλλά συνολικά τα συµφέροντα της Ε.Ε., την ενεργειακή της
ασφάλεια και βεβαίως παραβιάζει το ∆ιεθνές
∆ίκαιο. Η Ε.Ε. δεν µπορεί να κλείσει τα µάτια.
Αυτή η απειλή δεν µπορεί να µείνει χωρίς απάντηση. Απάντηση συγκροτηµένη και ουσιαστική, που θα προασπίζει τα κοινά µας συµφέροντα. Υπάρχει ένα φάσµα µέτρων που θα
µπορούσαν να ληφθούν: από πιο ήπια, όπως
το «πάγωµα» του διαλόγου και κάποιων προενταξιακών κονδυλίων, έως την αναστολή της
συζήτησης για την τελωνειακή ένωση, που επιδιώκει θερµά η Τουρκία για προφανείς οικονοµικούς λόγους. Θα αναζητηθεί το προσφορότερο.
Εάν δεν έχετε αυτοδυναμία, δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα; Είναι
μονόδρομος οι νέες εκλογές;

Η κρισιµότητα των εκλογών της 7ης Ιουλίου έγκειται στην 8η Ιουλίου. Την επόµενη µέρα η
χώρα θα πρέπει να κυβερνηθεί. ∆εν υπάρχει
χρόνος για χάσιµο. Κάθε µέρα είναι πολύτιµη.
Οι τελευταίες ειδήσεις για τα αποτελέσµατα των
οικονοµικών χειρισµών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
η έλλειψη ρευστότητας, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ηµοσίου, τα µη εξυπηρετούµενα

Γιώργος Κουµουτσάκος Τοµεάρχης Εξωτερικών
Ν.∆., υποψήφιος βουλευτής Βόρειου Τοµέα της Β’ Αθηνών

«Στις 7 Ιουλίου
ερχόµαστε όλοι
αντιµέτωποι µε
τις ευθύνες µας»
«Με κυβέρνηση Νέας ∆ηµοκρατίας, όποια προσπάθεια
επιβολής τετελεσµένων είναι καταδικασµένη να αποτύχει.
Αυτού του είδους η πίεση από την Τουρκία δεν θα µας
οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων»
σουµε ένα νέο κεφάλαιο στις διµερείς µας σχέσεις. Ελπίζουµε να το καταλάβει εγκαίρως η Αγκυρα και να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία
προς το κοινό καλό. Στη διπλωµατία, οι συναντήσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Εχουν σηµασία µόνο όταν αποτελούν µέρος µιας σχεδιασµένης πορείας προς τη λύση. Στην πρόσφατη ανταλλαγή επισκέψεων Τσίπρα - Ερντογάν
αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι απροετοίµαστες επισκέψεις µπορεί να είναι τουλάχιστον
αναποτελεσµατικές, αν όχι επιζήµιες. Η δηµιουργία θετικών εντυπώσεων την ώρα που τα
προβλήµατα εντείνονται αποδείχθηκε επιβαρυντική για την ελληνική πλευρά. Εµείς πιστεύουµε ειλικρινά στις σχέσεις καλής γειτονίας. Είµαστε απολύτως θετικοί στον διάλογο. Αλλά
σε έναν διάλογο χωρίς τη σκιά των προκλήσεων και των παραβατικών συµπεριφορών. Θα
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, µε κυβέρνηση
Νέας ∆ηµοκρατίας, όποια προσπάθεια επιβολής τετελεσµένων είναι καταδικασµένη να α-

Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει μια συζήτηση για αναθεώρηση της πολιτικής
μας απέναντι στην Τουρκία σε ό,τι αφορά το εργαλείο ευρωπαϊκή προοπτική αλλά
και αν ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας. Σχεδιάζετε, εάν κερδίσετε τις εκλογές, κάποιες
κινήσεις όπως π.χ. η ανακήρυξη της ΑΟΖ, αλλά και η επέκταση των χωρικών υδάτων μας στα 12 μίλια στο Ιόνιο, όπως έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση;

Η απερχόµενη κυβέρνηση χειρίστηκε το θέµα µε προχειρότητα. Ανακοινώθηκε µε
πρωτοφανή τρόπο επ’ ευκαιρία της τελετής παράδοσης-παραλαβής στο ΥΠΕΞ, όπου
στην πραγµατικότητα ο κ. Κοτζιάς εγκλώβισε τον κ. Τσίπρα. Ηταν ένας χειρισµός που,
πέραν των άλλων που προανέφερα, δεν έλαβε υπόψη βασικές παραµέτρους του θέµατος. Βεβαίως, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο ζήτηµα που δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται in vitro. Στην πράξη τα δεδοµένα είναι διαφορετικά. Οφείλουµε να σταθµίζουµε όλους τους γεωπολιτικούς παράγοντες. ∆ικός µας γνώµονας είναι πάντα το
εθνικό συµφέρον. ∆εν υποχωρούµε ούτε στο ελάχιστο από οποιοδήποτε δικαίωµα
έχει η χώρα µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Και η όποια κίνηση γίνει, θα συµβεί
ως επακόλουθο προσεκτικών κινήσεων, επωφελών για την Ελλάδα.
Είστε ικανοποιημένοι από την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ενωσης απέναντι στις
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ;

Η αντίδραση της Ε.Ε. κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Εάν η Τουρκία συνεχίσει τις
προκλητικές της ενέργειες, δεν υπάρχει άλλος δρόµος από αυτόν των κυρώσεων.
Η Αγκυρα θα κληθεί να πληρώσει το τίµηµα των επιλογών της. Οπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΕΛΚ, αλλά και εγώ στη συνάντηση που είχα την Πέµπτη µε

δάνεια, το «πάγωµα» των επενδύσεων, η οριακή κατάσταση στη ∆ΕΗ και βέβαια η ένταση
στην ανατολική Μεσόγειο δεν επιτρέπουν πειραµατισµούς. Η χώρα χρειάζεται µια ισχυρή
κυβέρνηση, έτοιµη να αντιµετωπίσει άµεσα τις
προκλήσεις. Η ανάλωση σε αµφίβολες κυβερνητικές αναζητήσεις ή σε εύθραυστα µειοψηφικά σχήµατα αδυνατίζουν τη θέση της Ελλάδας σε µια κρίσιµη συγκυρία. Συνεπώς, είναι
σηµαντικό η ηµέρα µετά τις εκλογές να είναι
η πρώτη σελίδα ενός νέου κεφαλαίου για τη
χώρα και όχι µια θολή υποσηµείωση αβεβαιότητας για το µέλλον της πατρίδας. Χωρίς αυτοδυναµία της Ν.∆. οι νέες εκλογές µοιάζουν
µονόδροµος αυτή τη στιγµή. Εκλογές που θυµίζω ότι θα διεξαχθούν µε απλή αναλογική, όπως διαβρωτικά επεδίωξε ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας
βόµβα όχι µόνο στα θεµέλια της επόµενης διακυβέρνησης, αλλά και στο µέλλον του τόπου.
Στις 7 Ιουλίου ερχόµαστε όλοι αντιµέτωποι µε
τις ευθύνες µας.

