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1. Στη χώρα μας οι πολίτες ασκούν ία δικαιώματα τους, 
εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και αναπτύσσουν κάθε νόμιμη 
δραστηριότητα.
Στο πλαίσιο αυτό οι Κουρδικής καταγωγής γυναίκες διατυπώνουν τις 
προσωπικές απόψεις τους. Με αφορμή όμως τη συνέντευξη της κας 
Σεμσί Κιλίτς δηλώνουμε ότι οι ισχυρισμοί της για τη στάση του 
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης είναι ψευδείς και ανυπόστατοι και 
γι’ αυτό απαράδεκτοι. Τους απορρίπτουμε και τους αποδοκιμάζουμε.

Γεννούνται πολλά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα και τις 
πραγματικές επιδιώξεις εκείνων που την τελευταία περίοδο χωρίς κανένα 
στοιχείο, αλλά εντούτοις με κατηγορηματικό τρόπο στρέφονται εναντίον 
του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης.

2. Η πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προσφέρει 
ανθρωπιστική βοήθεια στον Αμπτουλάχ Οτζαλάν - μόνη μεταξύ όλων 
των χωρών - δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Και είναι απαράδεκτο, ενώ 
κρίνονται οι χειρισμοί που έγιναν, να διατυπώνεται κατηγορία εναντίον 
της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, για δήθεν συνειδητή 
συμμετοχή σε κάποιο σχέδιο παράδοσης του Αμπτουλάχ Οτζαλάν στην 
Τουρκία, την ίδια ώρα μάλιστα που για την στάση μας αυτή η Ελλάδα 
γίνεται στόχος πολύπλευρων επιθέσεων.

Η υπόθεση Οτζαλάν αποτελεί αντικείμενο έρευνας των 
εισαγγελικών αρχών, αλλά και της Βουλής των Ελλήνων. Η επίμονη και 
επαναλαμβανόμενη προσπάθεια κάποιων να μιλούν με αυτόν τον τρόπο, 
δεν συνιστά θετική συμβολή στο έργο για την εξεύρεση της αλήθειας, 
αλλά αντιθέτως φανερώνει τις προσωπικές επιδιώξεις που κρύβονται και 
τα πολιτικά σχέδια που προωθούνται μέσω μιας τέτοιας επιλογής.

Είναι φανερό ότι η διατύπωση και η επανάληψη τέτοιων 
αστήριχτων ισχυρισμών γίνεται με στόχο να αναγορευτεί η κα Κιλίτς σε 
τιμητή της ηγεσίας της χώρας και σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων 
στην Ελλάδα. Αυτό είναι ανήκουστο και ανεπίτρεπτο.

3. Την τελευταία περίοδο είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια που 
αντικειμενικά οδηγεί σε μια διπλή συνέπεια: τη δημιουργία συνθηκών 
πολιτικής ρευστότητας στο εσωτερικό της χώρας και τη δημιουργία 
συνθηκών κλιμάκωσης της όξυνσης των Ελληνο-Τουρκικών σχέσεων.
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Πρέπει για μια ακόμη φορά να κάνουμε σαφή τη θέση μας:
α) Θα διασφαλίσουμε την πολιτική σταθερότητα και θα 

εγγυηθούμε την πορεία της χώρας προς την επίτευξη των μεγάλων 
στόχων. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τη διακύβευση του εθνικού 
συμφέροντος, ούτε τη διολίσθηση της Ελλάδος σε καθεστώς 
«Τριτοκοσμικής» χώρας.

β) Όπως μέχρι τώρα, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στον αγώνα 
για την αναγνώριση των δικαιωμάτων του Κουρδικού λαού.

Η θέση μας, όμως, είναι κατηγορηματική. Δεν θα επιτρέψουμε το 
ζήτημα αυτό να μεταβληθεί και να αντιμετωπιστεί σαν Ελληνο-Τουρκική 
διαφορά. Η λύση του Κουρδικού ζητήματος πρέπει να επιδιώκεται με 
ειρηνικά και πολιτικά μέσα μόνο.

Λύση του Κουρδικού προβλήματος ακόμη και μέσω ενός 
Ελληνοτουρκικού πολέμου είναι σκέψη που αν κάποιοι την κάνουν είναι 
εχθροί της Ελλάδος.

Η ευθύνη της Κυβέρνησής μας υπαγορεύεται από την εντολή του 
Ελληνικού λαού. Δεν πρόκειται να ανακόψει την πορεία μας 
οποιοσδήποτε που κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του θέτει σε 
δεύτερη μοίρα τα μείζονα αγαθά της χώρας και τα συμφέροντα του 
Ελληνικού λαού.

γ) Καλούμε όλους τους Έλληνες να συμβάλλουν με την ψύχραιμη 
και νηφάλια στάση τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτής της 
περιόδου.
^  Καλούμε όλους τους αλλογενείς πολίτες να σεβαστούν τη χώρα 
που τους φιλοξενεί και τους παρέχει τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη 
ζωή. Και ακόμη τους καλούμε να πάψουν να διεκδικούν ρόλους που 
ανήκουν μόνο στον κυρίαρχο Ελληνικό λαό.
 ̂ Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Θα αντιμετωπίσουμε την τουρκική προπαγάνδα και δε θα 
επιτρέψουμε στην Τουρκία να ρυθμίζει με την προπαγάνδα της τις 
εξελίξεις στην Ελλάδα.

Θα συμπαρασταθούμε στον Κουρδικό λαό, αλλά δεν πρόκειται να 
επιτρέψουμε το Κουρδικό ζήτημα να εξελιχθεί σε βάρος των 
συμφερόντων της χώρας.

Θα οδηγήσουμε τη χώρα εκεί που απαιτεί ο Ελληνικός λαός για να 
αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με επιτυχία, ως ισχυρή Ελλάδα, τις 
προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.


