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Ανταπόκριση, Παρίσι

Της ΜΑΡΙΑΣ ∆ΕΝΑΞΑ

Η 
ανησυχία της γαλλικ ής ηγεσίας για ένα 
θερµό επεισόδιο στο Αιγαίο και τη νοτι-
οανατολική Μεσόγειο εξαιτίας της τουρ-

κικής προκλητικότητας δεν είναι άλλο ένα πιθα-
νό σενάριο τροµολαγνείας. «Είναι ένα υπαρκτό 
ενδεχόµενο», όπως υποστηρίζουν ανώτατοι 
αξιωµατούχοι του γαλλικού υπουργείου Αµυ-
νας, οι οποίοι εδώ και τουλάχιστον ένα εξάµη-
νο έχουν λάβει εντολή από το Ελιζέ να παρα-
κολουθούν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις 
στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Παράλλη-
λα, τους έχει ανατεθεί να καταστρώσουν σχέ-
δια αντιµετώπισης µιας ενδεχόµενης κρίσης, 
εκ των οποίων το καταλληλότερο θα εφαρµο-
στεί στην περίπτωση που υπάρξει επιδείνωση.

Η Γαλλία, που κατά παράδοση είναι φίλα 
προσκείµενη στην Ελλάδα, για την ώρα δια-
τηρεί µια διπλωµατική στάση. Ωστόσο, αυτό 
ενδέχεται να αλλάξει το αµέσως προσεχές δι-
άστηµα, καθώς τα ζητήµατα που έχουν ανα-
κύψει µε το τουρκολιβυκό µνηµόνιο και την 
κλιµάκωση των τουρκικών προκλήσεων τόσο 
στο Αιγαίο όσο και στην περιοχή της κυπριακής 
ΑΟΖ αγγίζουν ζωτικής σηµασίας γαλλικά συµ-
φέροντα και αφορούν την παραχώρηση, µε-

Ο Μακρόν φοβάται 
θερµό επεισόδιο!

την αποστολή ερευνητικού σκάφους στη ζώ-
νη του τουρκολιβυκού µνηµονίου στην περί-
πτωση περαιτέρω κλιµάκωσης της κρίσης στο 
Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλι-
στα, για αυτό το ενδεχόµενο Παρίσι και Αθή-
να βρίσκονται σε ανοιχτή γραµµή. 

Εντούτοις, σχολιάζοντας στη Realnews την 
κατάσταση στην περιοχή µας και τη στάση της 
Ελλάδας απέναντι στην τουρκική προκλητικό-
τητα, υψηλόβαθµος αξιωµατούχος δεν έκρυψε 
την ενόχλησή του. Αφησε να εννοηθεί πως η Ελ-
λάδα από την αρχή της κρίσης διατηρεί στάση 
αδράνειας, που µόνο προς όφελός της δεν είναι. 

«Οι Γάλλοι επιθυµούν να υποστηρίξουν την 
κατάσταση, αλλά δεν είναι ορατό ακόµα µέχρι 
πού µπορεί να φτάσει η χείρα βοηθείας. Εκείνο 
που ενοχλεί (και συζητείται έντονα στα γαλλι-
κά παρασκήνια) ακόµα και τους Ισραηλινούς 
και όλους όσοι υποστηρίζουν την ελληνική και 
κυπριακή πλευρά είναι ότι οι Ελληνες δεν έκα-
ναν τίποτα µέχρι σήµερα για να αντιµετωπί-
σουν την επιθετική διάθεση και στάση του Ερ-
ντογάν. Π.χ. στέλνοντας µία µε δυο φρεγάτες, 
όχι για εµπλοκή, αλλά για επίδειξη παρουσίας 
και κυριαρχίας». 

Μπλόκο
Σχετικά µε το ενδεχόµενο γαλλικού µπλόκου σε 
σκηνικό έντασης που θα µπορούσε να στήσει 
η Τουρκία µε την αποστολή τουρκικού ερευ-
νητικού σκάφους στην υποτιθέµενη λιβυκή 
ΑΟΖ, ο αξιωµατούχος παραδέχθηκε πως η 
γαλλική συνδροµή εξετάζεται, αλλά «η στάση 
της Τουρκίας θα καθοριστεί και από την πίεση 
που θα δεχθεί συνολικά ώστε να µπει σε δια-
δικασία ιεράρχησης των άλλων προβληµάτων 
της», όπως είπε.

Η ίδια πηγή προειδοποίησε πως «στα ανώ-
τατα επιτελεία υπάρχουν φόβοι πως θα “γκρι-
ζαριστεί” και η περιοχή νότια της Κρήτης, αν η 
Ελλάδα δεν αντιµετωπίσει σωστά το πρόβλη-
µα» και επανέλαβε πως η χώρα µας «θα πρέ-
πει να δείξει κάποιου είδους αντίδραση, για 
να αποφευχθεί µια τέτοια αρνητική εξέλιξη». 

Στην τουρκική προκλητικότητα, για την ώρα, 
έχει απαντήσει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, υπο-
γραµµίζουν στο Παρίσι. Αυτές τις ηµέρες στην 
περιοχή της κυπριακής ΑΟΖ διεξάγονται νέες 
ναυτικές ασκήσεις, όπου εµπλέκονται χώρες 
οι οποίες έχουν έννοµο συµφέρον στην περι-
οχή, όπως είναι η Γαλλία, που συµµετέχει στις 
ασκήσεις µε τη γαλλική φρεγάτα «Surcouf», 
ενώ η Ιταλία έστειλε τη φρεγάτα «Martinengo». 

Ασκηση ετοιµότητας
Η παρουσία των δύο φρεγατών από τη Γαλ-
λία και την Ιταλία σχετίζεται και µε την άσκη-
ση αµυντικής συνεργασίας που πραγµατοποι-
είται µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, η οποία 
συµµετέχει σε αυτή µε το πλοίο ανοιχτής θα-
λάσσης «Ανδρέας Ιωαννίδης» και µε µονάδες 
ΟΥΚ. Η άσκηση, σύµφωνα µε πληροφορίες, 
θα πραγµατοποιηθεί πλησίον θαλάσσιων οι-
κοπέδων στα οποία οι εταιρείες από τις δύο 
χώρες (ENI - Total) θα δραστηριοποιούνται. 
Πρόκειται για άσκηση ετοιµότητας, το σενάριο 
της οποίας περιλαµβάνει επιβίβαση και αποβί-
βαση ναυτικών δυνάµεων και του εξοπλισµού 
τους στις φρεγάτες, καθώς και ελέγχου συνδέ-
σµων επικοινωνίας.

Η Γαλλία, όλο αυτό το διάστηµα της τουρ-
κικής προκλητικότητας µε τις παράνοµες γε-
ωτρήσεις στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώ-
νη της Κύπρου, υποστηρίζει µε σταθερότητα 
τις κυπριακές θέσεις, γεγονός που εκφράζε-
ται και υπογραµµίζεται ξεκάθαρα και σε επι-
στολή του Εµανουέλ Μακρόν προς τον πρόε-
δρο της κυπριακής κοινότητας του Παρισιού, 
Ευαγόρα Μαυροµµάτη, µε τον οποίο ο Γάλ-
λος Πρόεδρος βρίσκεται σε ανοιχτή γραµµή 
επικοινωνίας, καθώς παρακολουθεί από κο-
ντά τις εξελίξεις.

ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη. Μετά το 
«Δόξα τω Θεώ» της εξόδου από τα μνημόνια, με κα-
τεύθυνση προς μια «νέα κανονικότητα», πέσαμε εκ νέ-
ου στο «Βόηθα Παναγιά μου», γιατί η γειτονική Τουρ-
κία έχει μπει σε μια απειλητική και άτσαλη συμπεριφορά 
προς πάσα κατεύθυνση. Ανακατεύει α) την ΑΟΖ, β) τα 
θαλάσσια σύνορα, γ) το μεταναστευτικό κ.λπ., απειλώ-
ντας θεούς και δαίμονες και κυρίως την Ελλάδα. Χτυ-
πάει τις πόρτες για να ακούν οι τοίχοι μεν, αλλά αυτό 
έχει δημιουργήσει στον τόπο μια σημαντική αναστάτω-
ση, που μας απομακρύνει από τη μετατροπή των αισιό-
δοξων θετικών προσδοκιών ευχάριστου και δυναμικού 
οικονομικού κλίματος σε πραγματική αγοραστική δρά-

ση. Το 70% των Ελλήνων πιστεύει ότι τα θέματα εξω-
τερικής πολιτικής θα επιδεινωθούν μέσα στους επόμε-
νους μήνες, ποσοστό που στους ψηφοφόρους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25 ξεπερνά το 
80%, αγγίζοντας σε κάποιους ακόμα και το 88%. Το δε 
60% των πολιτών πιστεύει ότι στους επόμενους 12 μή-
νες θα έχουμε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Το δε 
«μεταναστευτικό», από την 7η θέση τον Δεκέμβριο του 
2018 (18%) ανέβηκε στη 2η θέση, με ποσοστό 40%. 
Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος να 
μολυνθεί η κύρια ανάγκη των Ελλήνων, που είναι η οι-
κονομική αισιοδοξία και δράση, με τον ιό της οικονομι-
κής απραξίας.

Το «αυτοάνοσο» νόσηµα
των ελληνοτουρκικών

του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟY*

η άποψη

*∆ιευθύνοντος 
συµβούλου 
της MRB Hellas

^Ανοιχτό το ενδεχόµενο 
να στείλουν οι Γάλλοι 
ερευνητικό σκάφος στη 
ζώνη του τουρκολιβυκού 
µνηµονίου

^Εκτιµούν ότι 
οι Τούρκοι θα 
επιχειρήσουν 
να «γκριζάρουν»
την περιοχή νότια
της Κρήτης

ταξύ άλλων και στην Τοtal, δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλ-
λευσης υδρογονανθράκων νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. 

Μέσα σε αυτό το κλίµα, σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθη-
κε προ ηµερών στο γαλλικό Πεντάγωνο, στην οποία συµµετεί-
χαν και η υπουργός Αµυνας της χώρας Φλοράνς Παρλί, εκ-
φράστηκε η επιθυµία περαιτέρω υποστήριξης της Ελλάδας µε 
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Τ
α χαρτιά του ανοίγει στη Realnews ο 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, 
σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρ-

κία εντείνει τις προκλητικές κινήσεις της μετά 
την υπογραφή συμφώνου με τη Λιβύη.

Η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να υπερασπι-
στεί την εθνική της κυριαρχία και τα συμφέρο-
ντά της στο ενδεχόμενο ενός θερμού επεισο-
δίου από την πλευρά της Τουρκίας, υποστη-
ρίζει ο Ν. Δένδιας. Προσθέτει, όμως, πως δεν 
πιστεύει ότι η Τουρκία θα ενεργήσει τόσο απε-
ρίσκεπτα προκαλώντας θερμό επεισόδιο, για-
τί από κάτι τέτοιο μόνο εκείνη έχει να χάσει. 

Οσον αφορά το ενδεχόμενο να προχωρήσει 
η χώρα μας στην κατάθεση συντεταγμένων των 
θαλάσσιων ζωνών της στον ΟΗΕ, ο υπουργός 
Εξωτερικών τονίζει πως αυτή τη στιγμή βρισκό-
μαστε σε διαπραγματεύσεις με γειτονικές μας 
χώρες προκειμένου να οριοθετήσουμε τις θα-
λάσσιές μας ζώνες, με συναίνεση και με βάση 
το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο Ν. Δένδιας αναφέρεται και στο Διεθνές Δι-
καστήριο της Χάγης και στο αν υπάρχει περί-
πτωση προσφυγής. «Εχω δηλώσει κατ’ επανά-
ληψη ότι δεν καθορίζει την πολιτική μας το πο-
λιτικό κόστος, αλλά η προάσπιση των εθνικών 
μας συμφερόντων και δικαιωμάτων. Σε αυτή τη 
βάση κινούμαστε και, φυσικά, εξετάζουμε όλες 
τις διαθέσιμες επιλογές μας. Θα ήθελα στο ση-
μείο αυτό να σημειώσω, πάντως, ότι η Ελλάδα 
δεν φοβάται τη διεθνή δικαιοδοτική κρίση και 
το έχει αποδείξει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

 Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η Τουρ-
κία επιτάχυνε την υπογραφή του μνημονίου 
με τη Λιβύη επειδή φοβάται μια πιθανή κα-
τάρρευση της κυβέρνησης Σαράτζ. Μπορεί 
αυτός ο φόβος να οδηγήσει τον Ερντογάν και 
σε επιτάχυνση ενεργειών που έχει προαναγ-
γείλει, όπως η αποστολή ερευνητικού σκά-
φους νοτίως της Κρήτης μέσα στον Ιανουά-
ριο; Και ποια θα είναι η ελληνική αντίδραση 
σε αυτή την περίπτωση;

 Η ανησυχία της Τουρκίας να προλάβει κα-
ταστάσεις που κρίνει ότι πιθανόν να μην τη 
συμφέρουν είναι προφανής, γεγονός που 
καταδεικνύουν και οι πρόσφατες βεβια-
σμένες κινήσεις της. Σε κάθε περίπτωση, ε-
μείς, με σοβαρότητα και ψυχραιμία, είμα-
στε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδε-
χόμενο και κάθε πιθανή της κίνηση. Η Ελλά-
δα δεν θα διστάσει να προασπίσει τα κυρι-
αρχικά της δικαιώματα και τα συμφέροντά 
της με όποιον τρόπο χρειαστεί, στο πλαίσιο, 
πάντα, των συνταγματικών μας επιταγών και 
του Διεθνούς Δικαίου.
 Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος θερμού ε-

πεισοδίου, αν η Τουρκία αποφασίσει να τρα-
βήξει το θέμα στα άκρα; Και, σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο, θα έχουμε συμμάχους ή θα εί-
μαστε μόνοι μας;

 Η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να υπερασπι-
στεί την εθνική της κυριαρχία και τα συμφέ-
ροντά της. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι η Τουρ-

Νίκος Δένδιας Υπουργός Εξωτερικών

κία θα ενεργήσει τόσο απερίσκεπτα προκαλώντας θερμό επεισόδιο, γιατί α-
πό ένα τέτοιο ενδεχόμενο μόνο εκείνη έχει να χάσει. Το αξιόμαχο και η ετοι-
μότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων, άλλωστε, εξασφαλίζουν την αποτροπή 
οιασδήποτε επιβουλής. Ομως, αν και μπορούμε και μόνοι, δεν είμαστε μό-
νοι. Οι σύμμαχοι και οι φίλοι μας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και ε-
κτός αυτής, θα είναι στο πλευρό μας, γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας 
και, όπως φάνηκε και από τη διπλωματική μας εκστρατεία που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, η Τουρκία είναι πιο απομονωμένη από ποτέ.
 Η Ελλάδα φαίνεται να έχει στη διάθεσή της αποδεικτικό υλικό για παρα-

βίαση του εμπάργκο πώλησης όπλων στη Λιβύη από την Τουρκία. Τι θα κά-
νετε; Θα καταγγείλετε την Τουρκία στον ΟΗΕ;

 Ο ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε, σε σχετική έκθεση που 
δημοσιεύθηκε προ ημερών, την παραβίαση από την Τουρκία του καθεστώτος 
κυρώσεων έναντι της Λιβύης που είχε επιβληθεί με απόφαση του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας. Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται η παραβατικότητα της Τουρ-

κίας έναντι του Διεθνούς Δικαίου και των α-
ποφάσεων της διεθνούς κοινότητας, καθώς 
και η αδιαφορία της για τη σταθερότητα της 
περιοχής, στο όνομα της εξυπηρέτησης των 
κακώς νοουμένων «εθνικών συμφερόντων» 
της. Δεν δείχνει να κατανοεί ότι, εντέλει, μό-
νο ζημιά προκαλεί στον εαυτό της.
 Συναντηθήκατε με τον γ.γ. του ΟΗΕ. Θεωρεί-

τε πιθανό να ανταποκριθεί στο αίτημά σας και 
να μη δημοσιεύσει το τουρκολιβυκό μνημό-
νιο στο Τμήμα Θαλασσίων Υποθέσεων και Δι-
καίου της Θάλασσας;

 Κατά την πρόσφατή μας συνάντηση στη Γε-
νεύη, ο κ. Γκουτέρες άκουσε με προσοχή τις 
θέσεις μας και μου γνώρισε ότι θα παραπέμ-

«Η Ελλάδα δεν θα 
διστάσει 

να προασπίσει τα 
κυριαρχικά της 

δικαιώματα και τα 
συμφέροντά της με 

όποιον τρόπο χρειαστεί, 
στο πλαίσιο, πάντα, 
των συνταγματικών 

μας επιταγών και του 
Διεθνούς Δικαίου»

«Είμαστε έτοιμοι 
να αντιμετωπίσουμε 
κάθε πιθανή κίνηση 

της Τουρκίας»
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διαθέσιµες επιλογές µας. Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να ση-
µειώσω, πάντως, ότι η Ελλάδα δεν φοβάται τη διεθνή δικαι-
οδοτική κρίση και το έχει αποδείξει. 
 Ο πλέον ένθερµος υποστηρικτής των ελληνικών θέσεων το 

τελευταίο διάστηµα φαίνεται να είναι η Γαλλία. Περιµένετε και 
γαλλικές υποστηρικτικές ενέργειες στην περιοχή µας;

Ο Πρόεδρος Μακρόν έχει πράγµατι καταδικάσει επανειληµ-
µένα και µε σαφήνεια τις τουρκικές παράνοµες δραστηριό-
τητες τόσο στην κυπριακή ΑΟΖ όσο και τα πρόσφατα ανυ-
πόστατα µνηµόνια Αγκυρας - Τρίπολης. Και είναι αυτή ακρι-
βώς η κοινή µας αντίληψη µε τη Γαλλία για τις περιφερεια-
κές εξελίξεις που θα επιτρέψει τη συνέχιση της συνεργασίας 
µας σε πολλά επίπεδα στο εγγύς µέλλον. ∆εν θα πρέπει, ω-
στόσο, να ξεχνάµε ότι την ίδια θέση -και µάλιστα µε τον πλέ-
ον κατηγορηµατικό τρόπο- έχει εκφράσει η Ε.Ε. στο σύνο-
λό της και στο ανώτατο επίπεδο, προχωρώντας µάλιστα για 
πρώτη φορά στην πρόβλεψη συγκεκριµένων κυρώσεων σε 
βάρος της Τουρκίας. Η καταδίκη των τουρκικών ενεργειών 

είναι οµόθυµη και ανεπιφύλακτη από όλους τους συµµάχους 
και εταίρους µας και αυτό είναι το πιο ισχυρό διπλωµατικό 
µας όπλο. H Ε.Ε. δεν είναι απλώς ένας οικονοµικός συνεται-
ρισµός, όπως συχνά υποστηρίζουν οι πολέµιοι της ευρωπα-
ϊκής ολοκλήρωσης, αλλά µια ένωση κρατών που πιστεύουν 
σε ένα συγκεκριµένο µοντέλο δηµοκρατίας, κοινωνικής συ-
νοχής, αλλά και ειρηνικής συνύπαρξης µε τα γειτονικά κράτη.
 Με τον γενικό γραµµατέα του ΟΗΕ συζητήσατε και για το 

Κυπριακό. Θεωρείτε πιθανό το ενδεχόµενο να προχωρήσει η 
διαδικασία; Η Ελλάδα θα συµµετείχε σε µια άτυπη πενταµερή;

Στη συνάντηση µε τον γενικό γραµµατέα των Ηνωµένων Ε-
θνών στη Γενεύη συζητήσαµε, µεταξύ άλλων, και για το Κυ-
πριακό. Εξέφρασα την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης 
να συµβάλει µε όποιον τρόπο µπορεί στην προσπάθεια του 
γ.γ. για την επίλυση του ζητήµατος. Στρατηγική επιδίωξη της 
Ελλάδας είναι η επίλυση του Κυπριακού και προς αυτή την 
κατεύθυνση εργαζόµαστε. Ωστόσο, παρά το θετικό βήµα 

που έγινε στο Βερολίνο για την επανέναρξη 
των συνοµιλιών, η πολιτική των κανονιοφό-
ρων που εφαρµόζει η Τουρκία δεν βοηθά 
στη δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος 
για τη σύγκληση µιας άτυπης πενταµερούς.
 Τι περιµένει η χώρα µας από τη συνάντη-

ση του Κυριάκου Μητσοτάκη µε τον Ντόναλντ 
Τραµπ στον Λευκό Οίκο στις 7 Ιανουαρίου;

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη µε τον Αµερικανό Πρόεδρο α-
ναµένεται να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει 
ακόµα περισσότερο τη στρατηγική σχέση 
µεταξύ των δύο χωρών. Ελλάδα και ΗΠΑ έ-
χουµε τον ίδιο στρατηγικό στόχο, που είναι 
η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιο-
χή της ανατολικής Μεσογείου. Αυτό επιβε-
βαιώθηκε και από τη στάση των ΗΠΑ έναντι 
των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, συ-

µπεριλαµβανοµένου του µνηµονίου για την 
οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών που υπέγρα-
ψε η Τουρκία µε την Τρίπολη. Επιπλέον, αµ-
φότερες οι πλευρές επιθυµούµε να ενισχύ-
σουµε τη συνεργασία µας, έχοντας ως οδικό 
χάρτη τον Στρατηγικό ∆ιάλογο, στον οποίο 
έχουν εισέλθει οι χώρες µας από τον ∆εκέµ-
βριο του 2018. Προσδοκία µας, λοιπόν, είναι 
η περαιτέρω πρόοδος στους τοµείς που πε-
ριλαµβάνονται στις θεµατικές του Στρατηγι-
κού ∆ιαλόγου. Από εκεί και πέρα, θεωρώ δε-
δοµένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συ-
ζητήσει εκ νέου µε τον Πρόεδρο Τραµπ για 
τις περιφερειακές προκλήσεις και τον ρόλο 
της χώρας µας στην προώθηση της ασφά-
λειας και της σταθερότητας σε ολόκληρη την 
ανατολική Μεσόγειο.

ψει το θέµα στις νοµικές υπηρεσίες των Ηνω-
µένων Εθνών, προκειµένου να έχει και τη δι-
κή τους, αρµόδια αντίληψη επί του θέµατος.
 Πολλοί θεωρούν ότι είναι καιρός η Ελλάδα 

να αλλάξει την προσεκτική στάση της και να 
προχωρήσει στην κατάθεση συντεταγµένων 
των θαλάσσιων ζωνών της στον ΟΗΕ. Το εξε-
τάζετε ως ενδεχόµενο;

 Η χώρα µας έχει, ήδη από το 2011, προβεί 
σε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Αυ-
τή τη στιγµή βρισκόµαστε σε διαπραγµατεύ-
σεις µε γειτονικές µας χώρες προκειµένου να 
οριοθετήσουµε τις θαλάσσιές µας ζώνες, µε 
συναίνεση και µε βάση το ∆ίκαιο της Θάλασ-
σας. Η Ελλάδα, ως παράγοντας σταθερότη-
τας και ασφάλειας στην περιοχή της ανατο-
λικής Μεσογείου, θα επιδιώξει την οριοθέ-
τηση των θαλάσσιων ζωνών µε τα γειτονι-
κά µας κράτη και, φυσικά, δεν θα απεµπο-
λήσει ποτέ τα νόµιµα, εδραιωµένα στο ∆ιε-
θνές ∆ίκαιο, δικαιώµατά της.
  Συζητάτε το ενδεχόµενο µερικής οριοθέ-

τησης των θαλάσσιων ζωνών µας µε την Αί-
γυπτο µέχρι την Κρήτη, µια κίνηση που θα 
ακύρωνε εντελώς το ούτως ή άλλως ανυπό-
στατο τουρκολιβυκό µνηµόνιο;

Είµαστε εδώ και καιρό σε συζητήσεις µε την 
Αίγυπτο προκειµένου να οριοθετήσουµε τις 
µεταξύ µας θαλάσσιες ζώνες. Κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή µου στο Κάιρο συµφωνή-
σαµε µε τον Αιγύπτιο οµόλογό µου, κ. Σού-
κρι, να επιταχύνουµε τις συνοµιλίες προκει-
µένου να καταλήξουµε, σύντοµα, σε µια α-
µοιβαία αποδεκτή συµφωνία για το θέµα. 
Στις προσπάθειές αυτές έκανε ειδική µνεία 
πρόσφατα και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου. 
Ευελπιστούµε ότι θα έχουµε σύντοµα ένα 
θετικό αποτέλεσµα.

  Προχωρούν οι διεργασίες για οριοθέτη-
ση των θαλάσσιων ζωνών µε την Ιταλία. Σε 
αυτή την περίπτωση, εξετάζετε και το ενδε-
χόµενο επέκτασης των χωρικών µας υδάτων 
στο Ιόνιο στα 12 µίλια ή θα γίνει οριοθέτη-
ση µε βάση τα 6;

 Βρισκόµαστε πράγµατι σε µια παραγωγική 
διαδικασία συζητήσεων µε την Ιταλία. Ηδη 
έχει αποφασιστεί συνάντηση µεταξύ κλιµα-
κίων των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας 
και Ιταλίας τις επόµενες ηµέρες, τα οποία θα 
εργαστούν προς την κατεύθυνση οριοθέτη-
σης θαλάσσιων ζωνών µε την Ιταλία. Από ε-
κεί και πέρα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι 
συνοµιλίες µας πριν πούµε οτιδήποτε άλλο. 
Σαφής επιδίωξή µας, πάντως, είναι να προ-
χωρήσουµε σε οριοθέτηση των θαλάσσιων 
ζωνών µε τις γειτονικές µας χώρες το συντο-
µότερο δυνατό. 
 Πρώην υπουργοί εξωτερικών, όπως ο Ευ-

άγγελος Βενιζέλος και η Ντόρα Μπακογιάν-
νη, θέτουν θέµα προσφυγής στο ∆ιεθνές ∆ι-
καστήριο της Χάγης. Το εξετάζετε; Θεωρείτε 
τη συγκυρία πρόσφορη; Και ακόµα και αν 
το δεχθεί η Τουρκία, δεν θα έχει κάτι τέτοιο 
µεγάλο πολιτικό κόστος;

Εχω δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν καθο-
ρίζει την πολιτική µας το πολιτικό κόστος, αλ-
λά η προάσπιση των εθνικών µας συµφερό-
ντων και δικαιωµάτων. Σε αυτή τη βάση κι-
νούµαστε και, φυσικά, εξετάζουµε όλες τις 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
«Η κοινή μας αντίληψη με τη Γαλ-
λία για τις περιφερειακές εξελίξεις 
θα επιτρέψει τη συνέχιση της συ-
νεργασίας μας σε πολλά επίπεδα 
στο εγγύς μέλλον»

ΑΟΖ
«Σαφής επιδίωξή μας είναι να 
προχωρήσουμε σε οριοθέτη-
ση των θαλάσσιων ζωνών με τις 
γειτονικές μας χώρες το συντο-
μότερο δυνατό»

ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ
«Οι σύμμαχοι και οι φίλοι μας, 
τόσο στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
όσο και εκτός αυτής, θα είναι 
στο πλευρό μας, γιατί έχουμε 
το δίκιο με το μέρος μας»

 

επεισόδιο
«∆εν πιστεύω 
ότι η Τουρκία θα 
ενεργήσει τόσο 
απερίσκεπτα 
προκαλώντας 
θερµό επεισόδιο, 
γιατί από ένα 
τέτοιο ενδεχόµενο 
µόνο εκείνη έχει 
να χάσει»
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Στον ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

«Ο
ύτε να το διανοηθείτε». Αυτό δηλώ-
νει ο ο Γιώργος Κατρούγκαλος ότι 
πρέπει να είναι το μήνυμα της Ελ-

λάδας απέναντι στις απειλές του Ταγίπ Ερντο-
γάν για αποστολή ερευνητικού σκάφους νο-
τίως της Κρήτης, υπογραμμίζοντας ότι «ο φό-
βος της αποτυχίας είναι ο χειρότερος σύμβου-
λος» και υποστηρίζοντας ότι ο δρόμος των ευ-
ρωπαϊκών κυρώσεων ήδη «είναι στρωμένος» 
από την προηγούμενη κυβέρνηση. Παράλλη-
λα, τονίζει ότι «οι παλινωδίες, η διγλωσσία και η 
αναποφασιστικότητα δεν συμβάλλουν στη δη-
μιουργία αποτελεσματικού εθνικού μετώπου» 
και εκτιμά ότι «άμεση προτεραιότητα δεν είναι 
η Χάγη αλλά η επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσε-
ων» και «η απαίτηση από τον Πρόεδρο Τραμπ 
για σαφή στήριξη του αγωγού EastMed που 
ενώνει Κύπρο-Κρήτη».

 O Ερντογάν έχει προαναγγείλει την αποστο-
λή ερευνητικού σκάφους νοτίως της Κρήτης 
μέσα στον Ιανουάριο. Το θεωρείτε πιθανό και 
ποια πρέπει να είναι η ελληνική αντίδραση σε 
αυτή την περίπτωση;

Το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθα-
ρο, όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ: «Ού-
τε να το διανοηθείτε.» Γι’ αυτό τον λόγο είναι 
αντιπαραγωγικές και απαράδεκτες, για να εί-
μαι ήπιος στην κριτική μου, οι πρόσφατες δη-
λώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερι-
κών ενώπιον της Βουλής ότι δεν θα ζητηθούν 
τώρα κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αλλά «εν 
ευθέτω χρόνω και αν υπάρξει κλιμάκωση των 
προκλήσεων», διότι «αυτή τη στιγμή, πέρα α-
πό τη διαρκή εκστόμιση απειλών, δεν έχου-
με παραβίαση της δικής μας ΑΟΖ από τουρ-
κικές ενέργειες».
 Πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την επιβολή 

ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρ-
κίας, ενώ ξέρει ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται 
να επιτευχθεί, για να εκθέσει την κυβέρνηση. 
Πώς το σχολιάζετε;

Ο φόβος της αποτυχίας είναι ο χειρότερος 
σύμβουλος, αν οδηγεί στην απραξία. Αδυ-
ναμία λήψης κυρώσεων διαπίστωναν πάντα 
οι ίδιοι κύκλοι, τους διαψεύσαμε, όμως, και 
πετύχαμε να αποφασιστούν αυτές από το τε-
λευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο εκ-
προσώπησε τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Αρα 
το έργο της κυβέρνησης είναι πολύ ευκολό-
τερο, γιατί ο δρόμος είναι στρωμένος. Αλλω-
στε, ο υπουργός Εξωτερικών, κατά την έξοδό 
του από το ΣΕΥ στις 9 Δεκεμβρίου, ρητά δή-
λωσε ότι ζήτησε «τη δημιουργία πλαισίου κυ-
ρώσεων, αν η Τουρκία και η κυβέρνηση της 
Τρίπολης δεν συμμορφωθούν». Η ορθή αυ-
τή θέση, δυστυχώς, εγκαταλείφθηκε από τον 
πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Α-
κόμη χειρότερα, στην προαναφερθείσα ατυ-
χή του δήλωση ο αναπληρωτής υπουργός Ε-
ξωτερικών έφτασε στο σημείο να πει ότι απο-
τελεί «στρατηγική απόφαση» η μη διεκδίκηση 
κυρώσεων τώρα. Είναι προφανές ότι οι παλι-
νωδίες, η διγλωσσία και η αναποφασιστικό-
τητα δεν συμβάλλουν στη δημιουργία απο-
τελεσματικού εθνικού μετώπου.
 Η κυβέρνηση μιλά για επιτάχυνση των δι-

«Οι παλινωδίες, η διγλωσσία και η 
αναποφασιστικότητα δεν συμβάλλουν στη 

δημιουργία αποτελεσματικού εθνικού μετώπου»

εργασιών σε σχέση με την οριοθέτηση των θα-
λάσσιων ζωνών με την Ιταλία. Αυτό σημαίνει 
ότι θα πρέπει προηγουμένως να επεκτείνει τα 
χωρικά ύδατα της χώρας στα 12 μίλια;

Αυτή ήταν η επιλογή μας. Το νομοσχέδιο ή-
ταν έτοιμο προς κατάθεση στη Βουλή, αλλά 
η συζήτησή του ματαιώθηκε λόγω των πρό-
ωρων εκλογών. Για λόγους ιστορικής αλή-
θειας, να αναφέρω ότι ο Νίκος Κοτζιάς θεω-
ρούσε ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να γίνει και 
με Προεδρικό Διάταγμα, εγώ όμως έκρινα ό-
τι, λόγω της πρόβλεψης του άρθρου 27 παρ. 
1 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «κα-
μία μεταβολή στα όρια της Επικράτειας δεν 

μπορεί να γίνει χωρίς νόμο, που ψηφίζεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθ-
μού των βουλευτών», θα ήταν αντισυνταγμα-
τικό, παρά την ύπαρξη παρόμοιας νομοθετι-
κής εξουσιοδότησης στο άρθρο 2 του νόμου 
2321/1995. Αυτή ήταν η γνώμη και της πλει-
οψηφίας του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
υπουργείου Εξωτερικών. 
 Εσείς συμφωνείτε με όσα ανέφερε σε πρό-

σφατο άρθρο του ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης για τους ελληνικούς χειρι-
σμούς στο θέμα της ευρωπαϊκής προοπτικής 
της Τουρκίας;

Το περιγραφικό τμήμα του άρθρου δεν ήταν 

ανακριβές, η επιλογή όμως του συγκεκριμέ-
νου τίτλου από την εφημερίδα φάνηκε πε-
ρισσότερο να αποσκοπεί στο ξεκαθάρισμα 
εσωκομματικών λογαριασμών εντός της Νέ-
ας Δημοκρατίας, παρά στην προώθηση της 
σχετικής συζήτησης. Ως προς την ουσία, θε-
ωρώ ότι η ενσωμάτωση των ελληνικών θέσε-
ων στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων 
αποτελεί την ορθή πολιτική για την Ελλάδα, 
από το πλαίσιο του Ελσίνκι και τις συνομιλίες 
Κρανς Μοντανά για το Κυπριακό έως σήμερα.
 Πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα εθνική 

στρατηγική στα ελληνοτουρκικά με τη σύμ-
φωνη γνώμη όλων των κομμάτων; Η προσφυ-
γή στη Χάγη πρέπει να είναι κομβικό στοιχείο 
αυτής της στρατηγικής; 

Η Χάγη δεν αποτελεί νέα ιδέα, από το 1975 
είναι τμήμα της πάγιας εθνικής στρατηγικής 
για να βρεθεί λύση στην οριοθέτηση υφαλο-
κρηπίδας με την Τουρκία. Δεν μπορεί, όμως, 
να πάμε στο Δικαστήριο της Χάγης χωρίς συ-
νυποσχετικό το οποίο να αποδέχεται και η άλ-
λη πλευρά ούτε, προφανώς, να δεχθούμε να 
περιέχει αυτό οποιαδήποτε θέση σε αμφισβή-
τηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σε κάθε 
περίπτωση δεν μπορεί να γίνει παρόμοια συ-
ζήτηση υπό καθεστώς πιέσεων και εκβιασμών. 
Αμεση προτεραιότητα δεν είναι, συνεπώς, η 
Χάγη, αλλά η επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων, 
η απαίτηση από τον Πρόεδρο Τραμπ για σα-
φή στήριξη του αγωγού EastMed που ενώνει 
Κύπρο-Κρήτη, η συμμετοχή στη Διαδικασία 
Βερολίνου για τη Λιβύη, η δημιουργία προ-
ϋποθέσεων για επανέναρξη των διερευνητι-
κών επαφών και, αν αυτές αποτύχουν, η δια-
πραγμάτευση για σύναψη συνυποσχετικού. 
 Πώς σχολιάζετε τις αλλαγές που ετοιμάζει 

το υπουργείο Εργασίας στο σύστημα των α-
σφαλιστικών εισφορών, το οποίο εσείς είχα-
τε νομοθετήσει;

Η κυβέρνηση εξαγγέλλει ότι θα αυξήσει τις 
συντάξεις, θα μειώσει τις εισφορές και ταυ-
τόχρονα θα μειώσει τη συνταξιοδοτική δα-
πάνη, η οποία μάλιστα είναι κατά 200 εκα-
τομμύρια μικρότερη στον Προϋπολογισμό 
του 2020. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για 
να αντιληφθείς ότι αυτές οι αντιφατικές εξαγ-
γελίες είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν. 
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι οι πρώ-
τοι που θα αντιληφθούν τις πραγματικές συ-
νέπειες της αντιμεταρρύθμισης. Ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός από αυτούς, που σήμερα πλη-
ρώνει εισφορές ύψους 175 ευρώ τον μήνα, 
θα κληθεί να καταβάλει 210. Ο λόγος είναι α-
πλός: αντιστρέφεται η αρχή της εύνοιας που 
καθιέρωνε ο νόμος της ασφαλιστικής μεταρ-
ρύθμισης. Εμείς είχαμε επιλέξει να επιβαρύ-
νουμε σχετικά τους λίγους και πιο εύπορους, 
το 15% των ασφαλισμένων, για να ελαφρύ-
νουμε τη θέση των πολλών, της εργατικής και 
της μεσαίας τάξης. Τώρα ο κύριος Βρούτσης 
επιβαρύνει το 85%, καθιερώνοντας ένα σύ-
στημα στο οποίο οι πιο εύποροι δεν θα κατα-
βάλλουν εισφορές ανάλογα με το εισόδημα 
και την εισφοροδοτική τους ικανότητα, αλλά 
αποκλειστικά και μόνο με βάση την επιλογή 
τους. Αν αυτό είναι δίκαιο σύστημα, γιατί δεν 
το εφαρμόζει και στους μισθωτούς;
 Στον νέο ΣΥΡΙΖΑ χωρούν και όσοι πολέμη-

σαν τις Πρέσπες;
Οι Πρέσπες αναπροσδιόρισαν τον πολιτικό 
χάρτη και αποτέλεσαν καταλύτη για την προο-
δευτική συμμαχία. Υπάρχουν, όμως, και πολ-
λοί συμπατριώτες μας -οι περισσότεροι από 
όσους ήταν αντίθετοι στη συμφωνία- που την 
απέρριψαν για συναισθηματικούς λόγους, όχι 
επειδή ήταν εθνικιστές ή πατριδέμποροι. Αυ-
τοί οι άνθρωποι φυσικά και έχουν θέση στον 
ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον συμφωνούν με το πρόγραμ-
μά μας. Απευθυνόμαστε στο σύνολο του λα-
ού, όχι μόνον σε όσους συμφωνούν σε ό-
λα μαζί μας. 

 «Το μήνυμα προς 
την Τουρκία πρέπει 
να είναι ξεκάθαρο»

Γιώργος Κατρούγκαλος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, 
πρώην υπουργός Εξωτερικών


