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πιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερου-
σίας Ρόμπερτ Μενέντεζ, τον οποίο συνάντη-
σα στην Αθήνα πριν από λίγες εβδομάδες.
Ο νόμος για την ανατολική Μεσόγειο του 
2019 επέδρασε καταλυτικά στην επιβολή κυ-
ρώσεων για την πώληση όπλων στην Τουρ-
κία, καθώς και στην άρση του εμπάργκο ό-
πλων προς την Κύπρο.
Εξίσου σημαντικό και συμπληρωματικό της 
MDCA είναι το Σχέδιο Νόμου για τη διμερή 
αμυντική συνεργασία που αναμένεται να ψη-
φιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Περιέχει δια-
τάξεις για τη μεταφορά αμερικανικού στρα-
τιωτικού υλικού στην Ελλάδα, τη συμμετοχή 
μας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς και την 
ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας στην 
ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή των 
ΗΠΑ στο σχήμα Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.
Αναφορικά με τη Γαλλία, επιτρέψτε μου να 
υπογραμμίσω ότι η χώρα αυτή, όπως και οι 
ΗΠΑ, είναι σύμμαχοι και στρατηγικοί εταίροι 
μας. Η ενίσχυση των δεσμών με αμφότερες 
τις χώρες δεν είναι ανταγωνιστική. Κάθε άλ-
λο. Είναι συμπληρωματική και προς όφελος 
των εθνικών συμφερόντων των χωρών μας.
 Η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας μπορεί να α-

ποτελέσει την αρχή για τη δημιουργία ενός ευ-
ρωπαϊκού στρατού; Ενα τέτοιο ενδεχόμενο ε-
πηρεάζει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ; 

Η συμφωνία με τη Γαλλία συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυ-
νατοτήτων και ενδυνάμωσης της ευρωπα-
ϊκής άμυνας.
Αποτελεί μικρό, αλλά απαραίτητο βήμα για 
την ενηλικίωση της ευρωπαϊκής άμυνας, που 

με τη σειρά της αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής 
πολιτικής ένωσης.
Οι εξελίξεις αυτές, βεβαίως, επηρεάζουν και το ΝΑΤΟ. Θε-
τικά, καθώς απαντούν στο πάγιο αίτημα των ΗΠΑ για κα-
λύτερο καταμερισμό των βαρών στην άμυνα, αλλά και μέ-
σω της σταδιακής δημιουργίας ευρωπαϊκού βραχίονα ε-
ντός της Ατλαντικής Συμμαχίας.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος μέχρι να 
δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός υπερεθνικός στρατός, ο ο-
ποίος θα αναλάβει την προστασία της εδαφικής ακεραιό-
τητας και της κυριαρχίας της ευρωπαϊκής επικράτειας, αλ-
λά και τη διαχείριση κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή μας.
 Στις πρόσφατες επαφές σας στη Νέα Υόρκη υποστηρίξα-

τε πως η Τουρκία έχει ξεφύγει πλέον από το πλαίσιο της λο-
γικής. Τι εννοείτε;   

Οι τουρκικές ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες, κατα-
πατούν κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου και της απλής 
λογικής.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να περιγράψει κανείς την 
παρενόχληση ερευνητικού σκάφους, το οποίο βρισκόταν 
εντός οριοθετημένης ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής 
ζώνης, 10 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, με τον ισχυ-
ρισμό ότι το σημείο αυτό είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα.
Συν τοις άλλοις, η τουρκική πλευρά έκανε, προκειμένου να 
δικαιολογήσει την απαράδεκτη στάση της, επίκληση σε έ-
να μνημόνιο, το τουρκολιβυκό, το οποίο κατά γενική κρί-
ση είναι παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο.
Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ενέρ-
γεια αυτή ήταν γραφική. Αλλά, δυστυχώς, ήταν άκρως ε-
πικίνδυνη. Και βεβαίως καταδικαστέα.
Κατά την τελευταία συνάντηση με τους Ευρωπαίους ομολό-
γους μου, τους έδειξα στον χάρτη το σημείο όπου έγινε η πα-
ρενόχληση του «Nautical Geo». Μεταξύ Κρήτης και Κάσου.
Οπως λένε, μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις. Ακόμα και οι 
πιο δύσπιστοι εταίροι μας, αυτοί που δείχνουν ανοχή στις 

τουρκικές ενέργειες, έμειναν άφωνοι. Δεν 
μπόρεσαν να αρθρώσουν λέξη. Γιατί πολύ 
απλά δεν υπάρχει τίποτα, ούτε κατ’ ελάχιστο 
που να δικαιολογεί παρόμοια συμπεριφορά.
 Παρά το τεταμένο κλίμα, θα έχουμε διερευ-

νητικές μέσα στον Οκτώβριο. Τι λέτε;   
Ο 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών 
θα λάβει χώρα σε λίγες ημέρες, στις 6 Οκτω-
βρίου, αυτή τη φορά στην Αγκυρα. Παρά το 
κλίμα έντασης που συνεχίζει να καλλιεργεί η 
Τουρκία, θεωρούμε σκόπιμη τη διατήρηση 
ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.
Αλλά δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Δεν ανα-
μένουμε να προκύψει κάτι από αυτές τις άτυ-
πες επαφές, καθώς, δυστυχώς, με την Τουρ-
κία, επί του παρόντος τουλάχιστον, δεν φαί-
νεται να υπάρχει πεδίο έλλογης συνεννόη-
σης. Οχι γιατί η επίλυση του ζητήματος που 
εξετάζεται, ήτοι η οριοθέτηση της υφαλο-
κρηπίδας στο Αιγαίο και την ανατολική Με-
σόγειο, δεν είναι δυνατή, αλλά γιατί η Τουρ-
κία δεν αποδέχεται τους θεμελιώδεις κανό-
νες που προβλέπονται από τη Σύμβαση του 
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Και πάλι, όμως, δηλώνω ότι θα επιθυμούσα-
με να διαψευσθούμε.
Πρεσβεύουμε, πάντοτε, διαχρονικά, όλες οι 
κυβερνήσεις, μια υπό όρους Διεθνούς Δικαί-
ου και Δικαίου της Θάλασσας συνεννόηση 
με την Τουρκία.
Θεωρούμε ότι αυτό είναι το συμφέρον μας, 
ότι αυτό είναι το συμφέρον της Τουρκίας, αλλά 
και η θέληση ενός μεγάλου μέρους της τουρ-
κικής κοινωνίας, που προσβλέπει στην Ευρώ-
πη, ως τον φυσικό και πολιτιστικό της χώρο.
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