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"Δενυποτιμούμε τίποτα" υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην Ολομέλεια της
Βουλής. "Αντιθέτως, αυτό που έκανε η Τουρκία το θεωρούμε κλιμάκωση. Αλλά δεν είμαστε
διατεθειμένοι να συζητήσουμε γι’ αυτό σαν να πρόκειται περί ενός εγκύρου κειμένου" υπογράμμισε
ο κ. Δένδιας.
Ουπουργός Εξωτερικών παράλληλα απάντησε στις αιτιάσεις του πρώην ΠτΒ Νίκου Βούτση, πως
ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε ως "φωλιά τρομοκρατών" τον ΣΥΡΙΖΑ, στην συνάντησή τους στο
Λονδίνο. "Εμείς δεν θεωρούμε ότι ελληνικό κόμμα έχει σχέση με την τρομοκρατία" υπογράμμισε ο
ΥΠΕΞ. Νωρίτερα ο κ. Βούτσης είπε πως σύμφωνα με την πληροφόρησή τους ο κ. Ερντογάν
ανέφερε τον ΣΥΡΙΖΑ ως "φωλιά τρομοκρατών που υποθάλπουν είτε πχ τους "8" (σ.σ. Τούρκους
αξιωματικούς μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία), τον Οτσαλάν και άλλους. Ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι άντρο τρομοκρατών".
Απαντώνταςεμμέσως πλην σαφώς και την κ. Φώφη Γεννηματά ο ΥΠΕΞ τόνισε πως παρ’ ότι
θεωρούν κλιμάκωση τις ενέργειες της Τουρκίας "είμαστε απολύτως υποχρεωμένοι να
υπογραμμίζουμε τα ουσιαστικά ζητήματα νομιμοποίησης, που ακυρώνουν την ύπαρξή του".

Τιείπε η κ. Γεννηματά
Στηνδευτερολογία της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε την κυβέρνηση και
προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι δεν ορίζει τις "κόκκινες γραμμές" έναντι της Τουρκίας. Η ίδια
επέμενε να προσδιοριστούν οι "έμπρακτες" απαντήσεις της χώρας σε "έμπρακτες κινήσεις της
Τουρκίας".
"Προφανώςαναλαμβάνεται ακέραιη την υπόθεση και αρνείστε το διάλογο και συνεννόησης και
προσπάθειες διαμόρφωσης μιας εθνικής γραμμής" ανέφερε. "Προφανώς διαφωνώ. Να
ξεκαθαρίσετε αν υπάρχουν κόκκινα γραμμές δεν αρκεί η ψυχραιμία. Έχει μεγάλη σημασία όχι
μόνο για ΝΑΤΟ, αλλά και για τους εταίρους να ξέρουν ότι είναι αποφασισμένη έμπρακτα να
απαντήσει, αν έμπρακτα αμφισβητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μιλώντας για Ερντογάν
είπατε ότι η Τουρκία μετά από την Κύπρο απλώνετε σε άλλες περιοχές, Δεν απλώνεται,
αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όσων αφορά Κρήτη και αλλά νησιά. Έχει ξεπεράσει τις

προκλήσεις και έχουμε πράξεις και ενέργειες . Δεν πρέπει να οδηγήσουν σε τετελεσμένα , και γι’
αυτό χρειάζεται να δείξουμε ότι έχουμε κόκκινες γραμμές. Έχουμε συνηθίσει να συγκαλείτε εν
μέσω κρίσης το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Έτσι έγινε και το 2015. Η χώρα μπορεί να
ήταν εκτός ευρωζώνης τότε χωρίς αυτό, ελπίζω αν μην κληθούμε στο συμβούλιο Πολιτικών
Αρχηγών που εσείς αρνείστε σε συνθήκες κρίσης".
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