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ΗΕλλάδα χτίζει έναν "συνασπισμό νομιμότητας" με μοχλό τα ενεργειακά σχέδια, με επιδίωξη να
μετατραπεί η Νοτιοανατολική Μεσόγειος σε ζώνη συνεργασίας επεσήμανε ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του προς τον Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3.
Οκ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε όλο το πλέγμα των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Ελλάδα
και οι οποίες δεν στρέφονται εναντίον οιουδήποτε, αλλά δημιουργούν, όπως σημείωσε, "ένα
συνασπισμό νομιμότητας και συνεργασίας στη ΝΑ Μεσόγειο". Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται όχι
μόνο η υπογραφή της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για τον
αγωγό East Med στις 2 Ιανουαρίου στην Αθήνα, αλλά και η πρόοδος αναφορικά με τον τερματικό
σταθμό LNG (FSRU) της Αλεξανδρούπολης (με τη ΔΕΠΑ να εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας που υλοποιεί το project) καθώς και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
Όπως εξήγησε ο υπουργός ΠΕΝ, "Και τα τρία αυτά project έχουν πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο,
ενσωματώνουν συγκεκριμένα μηνύματα, δεν είναι θεωρίες. Τα έργα αυτά σε συνδυασμό με την
έντονη διπλωματική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα δείχνουν
ότι η χώρα έχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, έχει κύρος, έχει παρουσία. Δεν ισχυριζόμαστε
ότι έχουμε την Τουρκία στο τσεπάκι μας και μπορούμε να εξαλείψουμε τα προβλήματα με μαγικό
τρόπο, Όμως αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας καθώς και το
γεγονός ότι είμαστε μέλος διεθνών συμμαχιών προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά. Και
προς την Τουρκία στρεφόμαστε και λέμε ότι δεν αξίζουν στους λαούς μας πολιτικές που μας
ωθούν προς τα πίσω ενώ μπορούμε να ζήσουμε σε μια περίοδο ειρήνης και συνεργασίας".
"Θέλουμενα μετατραπεί η νοτιοανατολική Μεσόγειος σε μία ζώνη συνεργασίας, οικονομικής
πρωτίστως, προς όφελος όλων των λαών", τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, κάνοντας ειδική μνεία στην
διεξαγωγή του East Med Gas Forum στο Κάιρο στις 15-16 Ιανουαρίου. "Πρόκειται για το φόρουμ
για το φυσικό αέριο της νοτιοανατολικής Μεσογείου που τείνει να μετατραπεί σε έναν οργανισμό
συνεργασίας σε μόνιμη βάση. Σε αυτό συμμετέχουν εκτός από την Αίγυπτο η Ελλάδα, η Κύπρος,
το Ισραήλ, η Ιορδανία και η Παλαιστινιακή Αρχή. Συμμετέχουν δηλαδή ταυτοχρόνως κράτη τα
οποία είχαν -και εξακολουθούν να έχουν- διαφορές μεταξύ τους, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι
πρέπει σιγά - σιγά να βάλουμε τις διαφορές στην άκρη και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό
ακριβώς είναι το μήνυμα που απευθύνουμε και στην Τουρκία, διότι υπενθυμίζω ότι ο κ. Ερντογάν

πριν από περίπου 15 ημέρες είπε ότι αυτός ο αγωγός (σ.σ. ο East Med) δεν μπορεί να
προχωρήσει διότι θα τον εμποδίσει".
Μετην υπογραφή της συμφωνίας για τον East Med σε λίγες μέρες "στέλνουμε ένα μήνυμα δεν θα
έλεγα εναντίον της Τουρκίας αλλά υπέρ της διεθνούς νομιμότητας και υπέρ της συνεργασίας, το
οποίο όμως έχει και ένα στοιχείο αποφασιστικότητας, αποφασιστικής υποστήριξης της
νομιμότητας. Και νομίζω ότι κι η Τουρκία πρέπει να το αντιληφθεί αυτό".
Ερωτηθείςγια τη θέση της Ιταλίας ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι, με βάση την πληροφόρηση που
υπάρχει η Ρώμη "είναι ανοιχτή για να ακολουθήσει αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας
από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, καθώς είναι θετική επί της αρχής, αλλά έχει κάποια ζητήματα
εσωτερικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχει άλλωστε συμφωνήσει στην χρηματοδότηση στο
πλαίσιο της ΕΕ προκαταρκτικών μελετών για τον East Med".
Σεσχέση με το πώς τοποθετούνται οι ΗΠΑ απέναντι στο project παρέπεμψε στην παρουσία του
αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Φράνσις Φάνον στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-ΚύπρουΙσραήλ για ενεργειακά θέματα που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου στην Αθήνα.
"Βεβαίως το σχέδιο του EastMed, για να προχωρήσει, πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμο και
εργαζόμαστε μαζί με το Ισραήλ και την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στηρίζει το
σχέδιο, προς την κατεύθυνση αυτή. Το γεγονός ότι και η Κύπρος και το Ισραήλ έχουν φυσικό αέριο
προς εξαγωγή στην παρούσα φάση και το ότι υπάρχουν εταιρίες που στηρίζουν το project είναι
ένα πρώτο σημαντικό βήμα ώστε αυτό να προχωρήσει", κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.
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