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Στον ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΑΔΗΜΑ

Ο
ι τουρκικές ενέργειες είναι εντελώς απα-
ράδεκτες, καταπατούν κάθε έννοια του 
Διεθνούς Δικαίου και της απλής λογικής, 

υποστηρίζει στη Realnews ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας για τις προκλήσεις της γεί-
τονος. Ο Ν. Δένδιας μιλά για τη συμφωνία Ελ-
λάδας - Γαλλίας, τι σημαίνει και το πώς την υπο-
δέχθηκαν οι σύμμαχοί μας και οι Αμερικανοί.

 
 Η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μετα-

ξύ Ελλάδας και Γαλλίας ανακοινώθηκε στο Πα-
ρίσι. Τι σημαίνει αυτή η συνεργασία;

Η συμφωνία που υπέγραψα μαζί με τον υ-
πουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Παναγιωτό-
πουλο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Εμα-
νουέλ Μακρόν, είναι μια ευρύτερη συμφω-
νία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, που κα-
λύπτει τη συνεργασία στην εξωτερική πολι-
τική. Αποτελεί επίτευγμα σχεδόν διετούς συλ-
λογικής προσπάθειας υπό τον πρωθυπουρ-
γό. Είμαι ευτυχής για τη συνεισφορά που εί-
χα σε αυτήν.
Οφείλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή πέρα-
σε από πολλά κύματα. Η υποκρυπτόμενη λο-
γική, όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις με τον 
Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν, 
ήταν πρόδηλη. Η προμήθεια οπλικών συστη-
μάτων πρέπει να εξελίσσεται και υπό μια ο-
μπρέλα πολιτικών κατανοήσεων για τις κοι-
νές προκλήσεις που τα συστήματα αυτά και 
οι άνθρωποι που τα υπηρετούν καλούνται 
να αντιμετωπίσουν.
Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική 
συμφωνία, που ενδεχομένως να αποδειχθεί 
ιστορική. Και αυτό για τρεις βασικούς λόγους:
Πρώτον, θωρακίζει την Ελλάδα, καθώς στο 
πλευρό της, επί τη βάσει διμερούς συμβατι-
κής σχέσης, θα βρίσκεται πλέον η μεγαλύτε-
ρη στρατιωτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ε-
νωση. Και η μόνη πυρηνική δύναμη, ας μην 
το λησμονούμε αυτό.
Η συμφωνία αυτή έρχεται να ενισχύσει τη 
στρατηγική εταιρική σχέση που υπέγραψα 
πέρυσι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Για τη χώρα μας, η οποία τελεί υπό μόνιμη α-
πειλή πολέμου από την Τουρκία, το περιβόη-
το casus belli, εάν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώ-
ματά της, η αμυντική στήριξη που έρχεται να 
μας παράσχει η Γαλλία, μετά τα Ηνωμένα Α-
ραβικά Εμιράτα, δημιουργεί νέα δεδομένα.
Επιτρέψτε μου, όμως να υπογραμμίσω, για 
την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, 
την απόλυτα αμυντική φύση της συμφωνίας.
Η Ελλάδα δεν ακολουθεί τυχοδιωκτική πο-
λιτική. Αλλά ούτε θα δεχθεί να απεμπολήσει 
τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
Δεύτερον, η συμφωνία δημιουργεί τις βά-
σεις για την ενίσχυση της προβολής των ελ-
ληνικών θέσεων διεθνώς, μέσω του προβλε-
πόμενου στενού συντονισμού μεταξύ των 
δύο χωρών.

Τρίτον, αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στην ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής συνεννόησης, 
στόχους που ανέκαθεν υποστήριζε η Ελλάδα.
 Οι ΗΠΑ πώς υποδέχθηκαν τη συμφωνία; Στα μέσα Οκτωβρί-

ου θα επισκεφθείτε την Ουάσιγκτον για τη νέα συμφωνία αμοι-
βαίας αμυντικής συνεργασίας. Θα επηρεαστούν αυτά που ζη-
τάμε από τη συμφωνία με τη Γαλλία;

Τα θετικά σχόλια των ΗΠΑ μάς ικανοποίησαν ιδιαίτερα. Δεν 
σας κρύβω ότι είχα φροντίσει, 
σε συνεννόηση με τον πρωθυ-
πουργό, να τηρήσω ενήμερη την 
αμερικανική πλευρά. Αλλωστε, 
οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. 
Θυμάστε ότι είχα συναντήσει ι-
διωτικά την υφυπουργό Εξωτερι-
κών Βικτόρια Νούλαντ στη Νέα 
Υόρκη και τον πρέσβη των ΗΠΑ 
Τζέφρι Πάιατ μόλις επέστρεψα.
Οσον αφορά την επίσκεψή μου 
στην Ουάσιγκτον, ελπίζω να έ-
χουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις και να υπογραφεί κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης η τροποποίηση της αμοιβαίας συμ-
φωνίας αμυντικής συνεργασίας.
Η τροποποιημένη - διευρυμένη συμφωνία θα αποτελέσει α-
πόδειξη της ενδυνάμωσης της στρατηγικής σχέσης με τις Η-
ΠΑ, δύο χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης τροποποίη-
σης που υπεγράφη από εμένα και τον τότε Αμερικανό ομό-
λογό μου Μάικ Πομπέο, στην Αθήνα.
Σημειωτέον ότι η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε μια εποχή 

που οι ΗΠΑ στρέφουν την προσοχή και το 
βάρος της παρουσίας τους στον Ειρηνικό.
Με τη συμφωνία αυτή, αναμένεται να ε-
δραιωθεί η στρατιωτική παρουσία των Η-
ΠΑ στην ελληνική επικράτεια. Να επισημά-
νω απλώς ότι υπάρχουν ουκ ολίγες χώρες, 
οι οποίες κυριολεκτικά εκλιπαρούν τις ΗΠΑ 
να αναπτύξουν δυνάμεις στο έδαφός τους. 

Και είναι διατεθειμένες, 
μάλιστα, να επωμισθούν 
το κόστος.
Η συμφωνία θα αποτελέ-
σει, επίσης, σημαντική συ-
νεισφορά στην εν γένει δι-
μερή συνεργασία μεταξύ 
Ελλάδας και ΗΠΑ. Οι σχέ-
σεις μας βαίνουν πολύ πέ-
ρα της αμιγώς στρατιωτι-
κής συνεργασίας.
Ο στρατηγικός μας διά-

λογος καλύπτει ιδιαίτερα σημαντικούς το-
μείς, όπως η ενέργεια, ιδιαίτερα στην ανα-
τολική Μεσόγειο, η αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων του μεταναστευτικού-προσφυγι-
κού, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
ούτω καθεξής.
Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ο ρό-
λος του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Θα σταθώ 
στον καθοριστικό ρόλο του προέδρου της Ε-
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