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Η  σηµερινή  ηµέρα  υπήρξε  ιδιαίτερα  πυκνή  και
παραγωγική.  Συναντήθηκα  πριν  από  λίγη  ώρα  µε  τον
Αµερικανό συνάδελφό µου, τον Υπουργό Εξωτερικών κ.
Mike  Pompeo.  Η  σαφής  τοποθέτηση  του  State
Department δεν επιτρέπει την παραµικρή παρερµηνεία.
Είχα, λοιπόν, την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για αυτή
την  σαφή  θέση  του  Υπουργείου  του  και  της
αµερικανικής πλευράς.

Του  ανέπτυξα  την  κατάσταση  που  επικρατεί  στην
Ανατολική Μεσόγειο. Ως γνωστόν, η Τουρκία κλιµακώνει
την  παραβατική  της  συµπεριφορά.  Επιδιώκει  έτσι  την
επιβολή τετελεσµένων. Η Τουρκία στρατιωτικοποιεί την
κατάσταση,  εκθέτει  µε  τον  πιο  προφανή  τρόπο  την

έλλειψη νοµικών επιχειρηµάτων από την πλευρά της.

Τόνισα στον κ. Pompeo, όπως και στους Ευρωπαίους συνοµιλητές µου, ότι η Τουρκία είναι η µόνη υπαίτια
για την κλιµάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι οφείλει να αποχωρήσει άµεσα από την
ελληνική  υφαλοκρηπίδα.  Αυτό  είναι  απαρέγκλιτη  προϋπόθεση  ώστε  να  µπορέσουµε  να  έχουµε
αποκλιµάκωση της κατάστασης. Αυτή τη θέση άλλωστε συµµερίζονται όλοι οι συνοµιλητές µου και η θέση
αυτή επιβεβαιώθηκε από το σηµερινό έκτακτο Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.

Θέλω να πω ότι είµαι ικανοποιηµένος από την καταδίκη της παράνοµης τουρκικής συµπεριφοράς, είµαι
ικανοποιηµένος από τη συµπαράσταση που εξέφρασαν και πάλι οι εταίροι µας προς την Ελλάδα και την
Κύπρο.  Ο  κατάλογος  κυρώσεων  που  έχουµε  ζητήσει  από  τις  υπηρεσίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
καταρτίζεται. Θα αποτελέσει αντικείµενο της προσεχούς συζήτησής µας στο Βερολίνο στο τέλος του µήνα.
Στόχος µας είναι να υπάρχει ένα έτοιµο εργαλείο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν χρειαστεί. Ένα
εργαλείο που θα ωθήσει την Τουρκία να επανέλθει στο δρόµο της νοµιµότητας και του Διεθνούς Δικαίου.
Θέλω να πω ότι οι προσχηµατικές εκκλήσεις της τουρκικής ηγεσίας για διάλογο καταρρίπτονται συνεχώς
από τις απροκάλυπτες απειλές που πάντα τις συνοδεύουν.

Στο Συµβούλιο παρουσίασα µε στοιχεία την ακριβή εικόνα της επιχειρησιακής κατάστασης στην περιοχή.
Ώστε να διαπιστώσουν οι φίλοι και εταίροι µας τι αντιµετωπίζει η Ελλάδα.
Η  Ελλάδα  είναι  µία  χώρα  φιλειρηνική.  Επιλύει  τα  όποια  ζητήµατα  µέσω  του  διαλόγου  και  µε  βάση  το
διεθνές δίκαιο. Οι πρόσφατες συµφωνίες µε την Ιταλία και µε την Αίγυπτο το αποδεικνύουν.

Παραµένουµε  ανοιχτοί  σε  διάλογο  και  µε  την  Τουρκία.  Βεβαίως,  όµως,  όχι  υπό  το  κράτος  πίεσης  και
εκβιασµού. Διάλογος διεξάγεται υπό τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Και
επί της µόνης πραγµατικής µεταξύ µας διαφοράς. Όχι επί παντός του επιστητού.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω από εδώ από τη Βιέννη θερµά, ολόθερµα πρέπει να πω, το συνάδελφό µου,
Αυστριακό Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Alexander Schallenberg. Βρήκα στη Βιέννη ευήκοον ους για τις
ελληνικές  απόψεις. Η  άποψή  µας  εκφράστηκε  µε  τον  πιο  καθαρό  τρόπο  και  από  την  Αυστρία  κατά  τη
διάρκεια του Συµβουλίου Υπουργών που µόλις τελείωσε.



Δηλώσεις ΥΠΕΞ, Ν. Δένδια-Έκτακτο ΣΕΥ ΕΕ - Συναντήσεις με ΥΠΕΞ …

Κλείσιµο παραθύρου


