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"ΗΕλλάδα καταδικάζει την παραβίαση συνόρων και Συνθηκών και χρέος της διεθνούς κοινότητας
αλλά και του ΝΑΤΟ είναι να ασκηθεί κάθε επιρροή ώστε να επιβληθεί κατάπαυση του πυρός, για
να μην κλιμακωθεί η αστάθεια και να αποφευχθούν απώλειες ανθρώπων και νέα ρεύματα
προσφύγων".
Αυτότο μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις που
πραγματοποίησε με το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, μετά το τέλος της
συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, όπως επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, στη
διάρκεια των συζητήσεων που είχε με το γενικό γραμματέα της Βορειοατλαντικής συμμαχίας,
έθεσε επί τάπητος την αυξανόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας στην Κύπρο και το Αιγαίο,
σημειώνοντας πως κάθε συμπεριφορά εκτός διεθνούς δικαίου δεν είναι μόνο άγονη, αλλά και
επικίνδυνη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε την ενεργότερη συμμετοχή της συμμαχίας στην
αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος, ενώ ανέλυσε τη στρατηγική της
κυβέρνησης για αυτό το ζήτημα-αιχμή.
"Συντασσόμαστεαπόλυτα με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση στη Συρία πρέπει να είναι
πολιτική. Οποιαδήποτε μονομερής στρατιωτική ενέργεια δε βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο γενικός γραμματέας. Εκτός από την πολιτική λύση, κοινός
τόπος της διεθνούς κοινότητας είναι η εξαφάνιση του ISIS. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτή η
επέμβαση δε θα επιτρέψει σε δυνάμεις ηττημένες και διάσπαρτες να βρουν ευκαιρία να
ανασυνταχθούν", επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΟΈλληνας πρωθυπουργός έστειλε σαφή μηνύματα και για το μέτωπο του Κυπριακού,
αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην
ευαίσθητη περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. "Ενημέρωσα τον κ. Στόλτενμπεργκ για τις
έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου. Είναι κινήσεις που παραβιάζουν το διεθνές
δίκαιο. Υπονομεύουν την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

Παρουσίασα, ταυτόχρονα, την κατάσταση στο Αιγαίο. Κάθε συμπεριφορά εκτός διεθνούς δικαίου
είναι άγονη και επικίνδυνη. Είμαστε πάντα υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών", τόνισε ο
κ. Μητσοτάκης. "Η Ελλάδα θέτει τα ζητήματα αυτά στους συμμάχους. Η τακτική των ίσων
αποστάσεων είναι αναμενόμενη. Αλλά, αδικεί την Ελλάδα. Είναι θύμα παραβιάσεων τους διεθνούς
δικαίου, όπως και η Κύπρος. Για να λειτουργεί μία συμμαχία αποτελεσματικά αυτό διευκολύνεται
εάν εξομαλύνονται οι σχέσεις μεταξύ των χωρών", διεμήνυσε ο πρωθυπουργός.

"Ναδείξει αυτοσυγκράτηση"
Απότην πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ζήτησε από την Τουρκία να δείξει
αυτοσυγκράτηση στη ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για "δράσεις μετρημένες, αναλογικές, προκειμένου
να αποφευχθεί περισσότερος ανθρώπινος πόνος". Παράλληλα, ο κ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι
στόχος είναι η καταπολέμηση του ISIS, Προσθέτοντας ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία καταβάλει
αποτελεσματικές κοινές προσπάθειες και θα συνεχίσει να καταπολεμά τη διεθνή τρομοκρατία.
"ΤοΝΑΤΟ έχει παρουσία στο Αιγαίο. Συμμετέχουμε από θαλάσσης, για να μειωθούν οι παράνομες
ροές. Είμαστε εκεί, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Τουρκία. Οι
προσπάθειες βοήθησαν, για να μειωθούν οι ροές", είπε. Ερωτηθείς εάν το ΝΑΤΟ θα πάρει
επιτέλους θέση απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο παρέπεμψε
στην ανάγκη μόνιμης λύσης του Κυπριακού, ώστε να λυθούν όπως είπε και θέματα
υφαλοκρηπίδας. "Περιμένουμε όλα τα κράτη να σεβαστούν εξίσου το διεθνές δίκαιο", είπε, ενώ
πρόσθεσε πως δεν είναι ρόλος του ΝΑΤΟ να παίρνει θέση απέναντι σε διεθνή ζητήματα.
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