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T
ην υιοθέτηση μιας πιο σκληρής θέσης 
από την Ε.Ε. απέναντι στην Τουρκία υπο-
στηρίζει ο υπουργός Εξωτερικών της Αυ-

στρίας, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, σε αποκλειστι-
κή συνέντευξη που παραχώρησε στη Realnews. 
Τονίζοντας τη θέση της αυστριακής κυβέρνη-
σης περί τερματισμού των διαπραγματεύσεων 
ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε., ο Αυστριακός 
υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει ότι οι Βρυ-
ξέλλες θα πρέπει να αντιδράσουν με πιο «ισχυ-
ρές θέσεις» στις προκλήσεις της Αγκυρας και να 
κάνουν έναν συνολικό απολογισμό των ευρω-
τουρκικών σχέσεων. 

Ο Αλ. Σάλενμπεργκ, όμως, λαμβάνει εμμέσως 
θέση υπέρ μιας ενδεχόμενης επιβολής κυρώσε-
ων στην Τουρκία από την Ε.Ε. Αποσαφηνίζει ότι, 
ως διπλωμάτης, επιθυμεί άλλες λύσεις, δηλώνει 
όμως με νόημα ότι «στο τέλος της ημέρας, κά-
θε σχέση πρέπει να λειτουργεί εντός ενός δεδο-
μένου πλαισίου κανόνων». Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών εμφα-
νίστηκε να γνωρίζει απόλυτα και το περιστατι-
κό «επαφής» που σημειώθηκε την προηγούμε-
νη εβδομάδα μεταξύ των φρεγατών «Λήμνος» 
και « Κemal Reis». Εξέφρασε μάλιστα τον φό-
βο του για περαιτέρω κλιμάκωση της «ανησυ-
χητικής και επικίνδυνης», όπως τη χαρακτήρι-
σε, κατάστασης που επικρατεί στη νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο. 

  Ο πλους του «Oruc Reis» στη νοτιοανατολι-
κή Μεσόγειο έχει προκαλέσει κλιμάκωση των 
εντάσεων, με πλοία του πολεμικού ναυτικού α-
πό την Ελλάδα και την Τουρκία να συγκεντρώ-
νονται σε μια μικρή θαλάσσια περιοχή. Φοβά-
στε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει 
σε ένα πολεμικού τύπου επεισόδιο; 

Είμαι τόσο ανήσυχος όσο και όλοι οι υπόλοι-
ποι από τις τρέχουσες εξελίξεις. Οι πρόσφα-
τες διερευνητικές δραστηριότητες 
του «Oruc Reis» σίγουρα έχουν δη-
μιουργήσει μια τεταμένη κατάστα-
ση, όπως άλλωστε έδειξε και το α-
τύχημα που συνέβη μεταξύ του ελ-
ληνικού και του τουρκικού πλοίου. 
Η κατάσταση είναι ανησυχητική 
και επικίνδυνη και πιστεύουμε ότι 
θα μπορούσε εύκολα να κλιμακω-
θεί. Οι υπουργοί Εξωτερικών της 
Ε.Ε., στο ανεπίσημο συμβούλιο Ε-
ξωτερικών Υποθέσεων της προη-
γούμενης εβδομάδας, εξέφρασαν 
πλήρη αλληλεγγύη προς την Ελλά-
δα και την Κύπρο. 
 Μετά τη συνάντησή σας με τον 

Ελληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο 
Δένδια, τονίσατε ότι η Ε.Ε. πρέπει να 
δείξει αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύ-
προ. Τα τουρκικά πλοία βρίσκονται 
στην ΑΟΖ της Κύπρου από το 2018. 
Θεωρείτε ότι η Ε.Ε. έχει καθυστερήσει 
στην επίδειξη αυτής της αλληλεγγύης;

Η Ε.Ε. αντέδρασε ταχέως. Είμαι ξεκά-

θαρος: η αλληλεγγύη μας είναι προς τους ε-
ταίρους μας στην Ε.Ε., την Ελλάδα και την Κύ-
προ. Πιστεύω βαθύτατα ότι οι Ευρωπαίοι ε-
ταίροι μας ασπάζονται αυτή την άποψη. Την 
ίδια ώρα, πρέπει να κάνουμε έναν απολογι-
σμό του συνολικού φάσματος των σχέσεων 
της Ε.Ε. με την Τουρκία και να αναπτύξουμε 
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. 
 Μετά τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ 

μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η τουρκική 
κυβέρνηση αποχώρησε από τη διπλωματική 
διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε διάλογο. Μετά και την κλιμάκωση των 
εντάσεων, πιστεύετε πως υπάρχουν πιθανότη-
τες να ξεκινήσει εκ νέου αυτή η διαδικασία; 

Οι τουρκικές ενέργειες στην ανατολική Μεσό-
γειο αποτελούν ξεκάθαρη παραβίαση της δι-
εθνούς νομιμότητας και υπάρχει ανάγκη για 
μια αντίστοιχα ξεκάθαρη αντίδραση από την 
Ε.Ε. Πιστεύω στον διάλογο και στηρίζουμε πλή-
ρως τις προσπάθειες που κάνει η Γερμανία, 
ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο ύπατος εκπρόσωπος 
της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, έχει ξεκαθαρίσει ότι 
η Τουρκία πρέπει να σταματήσει να παραβι-
άζει τα δικαιώματα Ελλήνων και Κυπρίων μέ-
σω μονομερών ενεργειών, ώστε ο αναγκαίος 
διάλογος να καταστεί πιθανός.
 Η τουρκική κυβέρνηση έχει προκαλέσει την 

Ελλάδα και την Ευρώπη, τόσο με την προσπά-
θειά της να καθοδηγήσει χιλιάδες πρόσφυ-
γες στα ελληνικά σύνορα, τον περασμένο Φε-
βρουάριο, όσο και με τη μετατροπή της Αγί-
ας Σοφίας σε τέμενος. Πώς θα χαρακτηρίζατε 
την κατάσταση των ευρωτουρκικών σχέσεων;

Πιστεύω πως οι ενέργειες στη Μεσόγειο, η 
εργαλειοποίηση των παράτυπων μετανα-
στών στα ελληνικά σύνορα και η, μόλις προ 
ολίγων εβδομάδων, εκ νέου μετατροπή ενός 

παγκοσμίου φήμης μνημείου, της 
Αγίας Σοφίας, σε τέμενος θα πρέ-
πει να οδηγήσουν την Ε.Ε. στην ε-
πανεκτίμηση των σχέσεών της με 
την Τουρκία. Αυτά τα βήματα δεί-
χνουν πως η Τουρκία κινείται ολο-
ένα και πιο μακριά από την Ε.Ε. Θα 
πρέπει να αντιδράσουμε με καθα-
ρή γλώσσα και ισχυρές θέσεις, που 
βασίζονται στις πάγιες ιδρυτικές α-
ξίες μας. Η αυστριακή θέση είναι 
ξεκάθαρη: είμαστε υπέρ του τερ-
ματισμού των ενταξιακών συνομι-
λιών με την Τουρκία. 

 Πιστεύετε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει 
να επιβάλει οικονομικές κυρώ-
σεις στην Τουρκία;
Η Ε.Ε. έχει ήδη αποφασίσει τη λήψη 
μέτρων που αφορούν την Τουρκία, 
σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. 

Ως διπλωμάτης, προτιμώ άλλες λύ-
σεις. Ομως, στο τέλος της ημέρας κά-
θε σχέση πρέπει να λειτουργεί εντός 
ενός δεδομένου πλαισίου κανόνων.

«Να τερματιστούν
οι ενταξιακές

διαπραγματεύσεις
με την Τουρκία»

«Θα πρέπει να αντιδράσουμε με καθαρή γλώσσα και ισχυρές 
θέσεις, που βασίζονται στις πάγιες ιδρυτικές αξίες μας»
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Οι τουρκικές ενέργειες 
στην ανατολική Μεσόγειο 
αποτελούν ξεκάθαρη 
παραβίαση της διεθνούς 
νομιμότητας και υπάρχει 
ανάγκη για μια αντίστοιχα 
ξεκάθαρη αντίδραση 
από την Ε.Ε.

«Οι δραστηριότητες του ‘‘Oruc 
Reis’’ έχουν δημιουργήσει μια 
τεταμένη κατάσταση, όπως έδειξε 
και το ατύχημα μεταξύ του 
ελληνικού και του τουρκικού πλοίου»


