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Αθήνα, 19 Φεβρουάριου 1999

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνεδρίασε 
σήμερα στις 12.45 μ.μ. το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τη νέα του 
σύνθεση.
Στη συνέχεια, συνεδρίασε η Κυβερνητική Επιτροπή μετά το πέρας 
της οποίας, ο Πρωθυπουργός, πλαισιούμενος από τα μέλη της 
(τους υπουργούς Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης Βάσω Παπανδρέου, Εθνικής Αμυνας Ακη 
Τσοχατζόπουλο, Εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου, Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννο Παπαντωνίου, Ανάπτυξης 
Ευάγγελο Βενιζέλο, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεράσιμο 
Αρσένη, ΠΕΧΩΔΕ Κώστα Λαλιώτη και Τύπου και MME Δημήτρη 
Ρέππα) προέβη στις 14.15 στις ακόλουθες δηλώσεις:

“ Η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά έχουμε πλήρη συνείδηση της 
κατάστασης. Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά και συμμεριζόμαστε τη 
βαθιά πικρία του ελληνικού λαού.

Δυστυχώς, η προσοχή είναι στραμμένη στο αστυνομικό μέρος της 
υπόθεσης Οτσαλάν. Και βέβαια, η τελική εξέλιξη στρεβλώνει τελείως και 
αδικεί κατάφορα τόσο την εικόνα της χώρας, όσο και τα πραγματικά 
γεγονότα στα οποία είχε ανάμιξη η Ελλάδα.

Θέλω, λοιπόν, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, να δηλώσω προς τον 
ελληνικό λαό και τη διεθνή κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα έπραξε στο 
ακέραιο το ηθικό της χρέος ως χώρα, που σέβεται τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό και προπαντός τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ελλάδα έπραξε το καθήκον της. Αυτή η οποία σε σχέση με τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες έχει πρόβλημα οξύτατο, πρόβλημα ζωτικό 
ασφάλειας, εξαιτίας της τουρκικής απειλής. Η μόνη χώρα που δεν θα 
έπρεπε να τεθεί προ διλημμάτων σε σχέση με την τύχη του Οτσαλάν 
είναι η Ελλάδα.

Δυστυχώς, όμως, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια, ούτε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, ούτε οι διεθνείς παράγοντες έλαβαν πρωτοβουλίες 
για την αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης, εδώ και πάρα πολλούς 
μήνες. Δεν έχουμε παρά να σκεφθούμε πόσους μήνες ο Οτσαλάν



αναζητούσε αεροδρόμιο για να μπορέσει να προσγειωθεί σε χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε αντιληπτό ούτε από τους ίδιους τους 
Κούρδους και τον Οτσαλάν, οι οποίοι όφειλαν να καταλάβουν ότι η 
εμπλοκή της Ελλάδας δεν βοηθά κανέναν και αλλοιώνει τη διεθνή εικόνα 
του κουρδικού προβλήματος.

Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε αντιληπτό ούτε από ανεύθυνους και ανόητους 
δήθεν υπερπατριώτες, εδώ στην Ελλάδα, που παίζουν εν ου παικτοίς. 
Παίζουν εν ου παικτοίς για τα εθνικά συμφέροντα, την εξωτερική 
πολιτική, με θέματα ζωτικά για τη χώρα.

Η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τους Κούρδους ήταν δεδομένη 
και δεν χρειαζόταν καμιά περαιτέρω απόδειξη. Σε σχέση δε με την τύχη 
του Οτσαλάν είχαμε διατυπώσει τη θέση μας με σαφήνεια: Δεν 
χορηγούμε άσυλο στην Ελλάδα, γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελούσε 
στρατηγικό σφάλμα σε σχέση με την πολιτική της χώρας.

Άλλωστε, η Ελλάδα έχει πολλές και χειροπιαστές επιτυχίες. Η Τουρκία 
απέτυχε στους στόχους της: Το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο είναι πάντα 
μπλοκαρισμένο. Δεν έγινε υποψήφια προς ένταξη χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κύπρο 
άρχισαν κανονικά.

Είχαμε, βέβαια, την αυτονόητη υποχρέωση να παράσχουμε 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα βοήθεια στον Οτσαλάν και να συντελέσουμε 
στην ανεύρεση μιας λύσης. Οι θέσεις μας αυτές, όπως τις ανέπτυξα, 
είχαν και έχουν τη συμφωνία όλου του πολιτικού κόσμου και όλου του 
ελληνικού λαού.

Βρεθήκαμε, όμως, αντιμέτωποι με ένα τετελεσμένο γεγονός. Για το πώς 
έγινε αυτό το τετελεσμένο γεγονός διεξάγεται ήδη έρευνα σε βάθος και 
θα καταλογισθούν όλες οι ευθύνες. Το γεγονός, όμως, ήταν τετελεσμένο. 
Ο Οτσαλάν βρέθηκε παράνομα στην Ελλάδα. Διατρέχαμε τον κίνδυνο να 
τροφοδοτηθεί εναντίον της χώρας μας μια τεράστια τουρκική 
προπαγανδιστική εκστρατεία για δήθεν σχέσεις της Ελλάδας με το ΡΚΚ 
και τον ένοπλο αγώνα που διεξάγεται στην Τουρκία.

Πρώτιστο καθήκον, συνεπώς, για μας, ήταν να προστατεύσουμε τα 
συμφέροντα της χώρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν σφάλματα 
στους χειρισμούς. Προφανώς έγιναν. Και γι’ αυτό αναλάβαμε την ευθύνη 
απέναντι στον ελληνικό λαό.



Δεν προσφέρουν, όμως, καμιά υπηρεσία στον τόπο όσοι σπεύδουν να 
υιοθετήσουν κάθε δυνατή εκδοχή. Οσοι αποδέχονται κάθε υποτιθέμενη 
μαρτυρία του οποιουδήποτε και αγνοούν την επίσημη και καθαρή θέση 
της κυβέρνησης.

Κατανοώ τις αντιδράσεις με κίνητρο την αξιοπρέπεια και το κύρος της 
χώρας. Δεν δέχομαι, όμως, αντιδράσεις και μεθοδεύσεις οι οποίες έχουν 
ως στόχο την πορεία του τόπου, που έχουν ως στόχο την οικονομική και 
κοινωνική αναβάθμιση της χώρας.

Για την Ελλάδα είναι τώρα η ώρα των πρωτοβουλιών. Η πορεία προς τα 
εμπρός με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό.
Πρώτη απόφασή μας είναι να πάρουμε άμεσες πρωτοβουλίες (τις 
έχουμε ήδη πάρει) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την υπόθεση 
Οτσαλάν.
Αυτή την ώρα, οι συνθήκες κράτησης του Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην 
Τουρκία και οι απαιτούμενες εγγυήσεις για τη ζωή του αποτελούν θέμα 
πρώτης προτεραιότητας.

Η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 
υποχρέωση να διασφαλίσουν την εφαρμογή κανόνων δικαίου και την 
εφαρμογή των κανόνων, οι οποίοι ισχύουν για μια δίκη και για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κάθε κατηγορούμενου. 
Έχουν οι χώρες αυτές ευθύνη για τις εξελίξεις. Ο Οτσαλάν γύριζε από 
αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, όταν ήταν κοινή η στάση άρνησης να τον 
δεχθούν. Αλλά θα μπορούσαν να βρουν από κοινού μια λύση στο 
πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ο εγγυητής για τη 
δίκαιη αντιμετώπιση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Αυτό επιβάλλουν οι 
κανόνες του ανθρωπισμού.

θα σας ενημερώσουμε για τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε.
Ήδη έχω συνομιλήσει με τον Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ.
Σήμερα συνομίλησα με τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν. 
Έχω, επίσης, συνομιλήσει με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Βίκτορ 
Κλίμα.
Οι συνομιλίες μου και με τους τρεις ηγέτες αποσκοπούσαν στην ανάγκη 
λήψης πρωτοβουλιών, ώστε να εφαρμοστούν οι κανόνες του δικαίου και 
να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα του Οτσαλάν.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, στις εξελίξεις 
στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο για να προωθήσει τα εθνικά της 
συμφέροντα.
Η Ελλάδα απέναντι στις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας και 
κοινωνίας έχει δώσει τον τελευταίο καιρό πειστικές απαντήσεις. Εχουμε



απαντήσει σε πολλά θέματα και δώσει λύσεις, οι οποίες επεβάλλοντο 
υπό τις νέες συνθήκες.

Θα συνεχίσουμε την πορεία μας για ένα καλύτερο μέλλον.
Θα τη συνεχίσουμε για την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Όπως μέχρι τώρα, έτσι και στο μέλλον θα κάνουμε το χρέος μας 
απέναντι στον τόπο.

Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη.
Και είμαι βέβαιος ότι η πολιτική αυτή απηχεί και ανταποκρίνεται στα 
συμφέροντα του ελληνικού λαού. Στην επιθυμία του για ειρήνη, για 
πρόοδο. Στην επιθυμία του για ειρήνη και πρόοδο με πράξεις ευθύνης, 
οι οποίες δίνουν προοπτική στη χώρα και χαράζουν την πορεία στον 
επόμενο αιώνα”.


