
10.6.1996

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνήλθε σήμερα το ΚΥΣΕΑ για να εξετάσει τις εξελίξεις και να εκτιμήσει την 
κατάσταση υπό το φως των προσφάτων τουρκικών προκλήσεων.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι για ακόμη μία φορά η μόνιμη επιθετικότητα της 
Τουρκίας κατά της Ελλάδος τροφοδοτείται από την πολιτική αστάθεια στη 
γειτονική χώρα.

Διαπιστώνει ότι παρά τις όποιες φραστικές δηλώσεις και επιθυμίες για ειρήνη, 
διάλογο, προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τους κανόνες που διέπουν 
αυτήν και την διεθνή κοινωνία, η Τουρκία υπονομεύει συστηματικά την 
σταθερότητα στην περιοχή, το κλίμα καλής γειτονίας.

Η πάγια τακτική της να κατασκευάζει κάθε τόσο ένα νέο ζήτημα σε βάρος της 
Ελλάδας λαμβάνει με τις πρόσφατες δηλώσεις της (για την Γαύδο) νέες 
προκλητικές διαστάσεις.

Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι η στρατηγική της επιθετικότητας απέναντι 
στην Ελλάδα και η αδιαφορία στις αξίες και τις αρχές στις οποίες στηρίζονται οι 
ευρωπαϊκές κοινωνίες θα την οδηγήσει σε αδιέξοδο. Η Ελλάδα είναι 
αποφασισμένη ν'αντιταχθεί με κάθε μέσο απέναντι σ'αυτή την στρατηγική της 
Τουρκίας.

Εχουν δρομολογηθεί ήδη όλα τα αναγκαία διαβήματα προς τους διεθνείς 
οργανισμούς και εταίρους μας που πιστεύουν στην αναγκαιότητα ειρήνης και 
σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στον σεβασμό των αρχών δικαίου.
Οι ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και λαμβάνονται 
όλα τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα αποτροπής.
Οι αναγκαίες δράσεις του υπολοίπου κρατικού μηχανισμού είναι σε διαρκή 
συντονισμό με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας.

Η Ελληνική κυβέρνηση οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, ο Ελληνισμός 
μέσα και έξω από την Ελλάδα συσπειρωμένοι θ'αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία 
και αποφασιστικότητα και αυτή την πρόκληση.
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