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Ελληνι'δες, Έλληνες,

Όλοι ζούυε αυτές τις μέρες με έντονα συναισθήματα τον πόλεμο, την καταστροφή, την ανθρώπινη δυστυχία στις 

γειτονικές μας χώρες. Εκφράζουμε τη λύπη μας γιο τα θύματα αυτής της κρίσης σε όποια πλευρά κι αν βρίσκονται.

Οι αντιδράσεις μας, οφείλουν να έχουν γνώμονα τα συμφέροντα της Ελλάδας, τις δικές μας επιδιώξεις.

Η Ελλάδα ζει την τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο. Ένα μεγάλο τμήμα της Κύπρου βρίσκεται υπό τουρκική 

κατοχή. Για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους στην περιοχή, οφείλουμε να συνεργαστούμε με τις χώρες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να διαφυλάξουμε το ρόλο μας στο ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. 

Λειτουργούμε σε συγκεκριμένες συνθήκες που συχνά διαμορφώνονται από άλλους. Χρειάζεται να σταθμίζουμε 

προσεκτικά το εθνικό συμφέρον. Η Τουρκία καιροφυλακτεί να καλύψει το κενό από μία ενδεχόμενη ελληνική 

αποστασιοποίηση από τις εξελίξεις. Δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο.

Είμαστε χώρα που έχει κατακτήσει με αγώνες και θυσίες την ειρήνη, τη σταθερότητα και την οικονομική και 

κοινωνική πρόοδο. Ο ελληνικός λαός απαιτεί να διαφυλάξουμε τα επιτεύγματα αυτά.

Είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάνει επί χρόνια τώρα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να 

ενταχθούμε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από το στόχο. 

Οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Δεν έχουμε δικαίωμα να διακυβεύσουμε την προοπτική μας.

Η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα στη Βαλκανική και στην Ευρώπη. Για να έχει τη δυνατότητα να καταθέτει την 

άποψή της, να παρεμβαίνει στις εξελίξεις. Το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα ήταν να 

περιθωριοποιήσουμε τη χώρα με αντιδράσεις εν θερμώ. ΕΙ Ελλάδα θα γινόταν σ' αυτή την περίπτωση μέρος του 

βαλκανικού προβλήματος και όχι παράγοντας επίλυσής του.

Εμείς δηλώσαμε εξ αρχής, από την πρώτη μέρα, ότι δεν θα συμμετόσχουμε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί 

είμαστε γείτονες με την Γιουγκοσλαβία. Γιατί επιδιώκουμε μία πολιτική λύση. Από την πρώτη ημέρα δηλώσαμε 

επίσης ότι η Γιουγκοσλαβία οφείλει να παραχωρήσει στους κατοίκους του Κοσσόβου ευρεία αυτονομία. Οφείλει να 

σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, να επιδιώξει μια ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Καταδικάζουμε την 

πολιτική της εθνικής κάθαρσης, που ακολουθεί η Σερβία.



Ένα από τα τραγικά αποτελέσματα της κρίσης είναι η δημιουργία ενός μεγάλου προσφυγικού ρεύματος. Η Ελληνική 

Κυβέρνηση έχει ενεργήσει τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφύγων. Οι αποφάσεις αυτών των ημερών είναι αποτέλεσμα και των δικών 

μας πρωτοβουλιών. Για μας, θα πρέπει να επιδιωχθεί προπαντός η παραμονή των προσφύγων κοντά στη χώρα 

προέλευσής τους. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συμβάλουν ανάλογα με τις δυνάμεις και τις 

δυνατότητάς τους. Οι πρόσφυγες αποτελούν κοινό πρόβλημα. Δεν νοείται η χώρα μας να επωμισθεί βάρος που δεν 

αντιστοιχεί στις δυνάμεις της.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, στην προστασία των περιουσιών των 

ομογενών μας. Η αλβανική ηγεσία μας έχει διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να θιγούν τα δικαιώματά της.

Η συνεχιζόμενη χρήση στρατιωτικής βίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οριστική λύση. Έχουμε επανειλημμένα 

εισηγηθεί την εξέταση των δυνατοτήτων ενός νέου ειρηνικού διαλόγου. Αναζητούμε την πολιτική λύση, απαιτούμε 

το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και επιδιώκουμε την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Είμαστε φίλοι 

με τους λαούς που υποφέρουν.

Θα ήθελα να τονίσω σε όσους εύκολα εισηγούνται εδώ και τώρα πρωτοβουλίες της Ελλάδας, ως εάν η λύση του 

προβλήματος βρίσκεται στα χέρια μας, ότι δεν πρέπει να καλλιεργούμε ψευδαισθήσεις. Οι ενέργειές μας οφείλουν 

να προχωρούν σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ και σε επαφή με τους Σέρβους. Αλλιώς το μόνο 

που θα πετύχουμε είναι να αποξενωθούμε από όλους τους εμπλεκόμενους.

Φόβος για την Ελλάδα δεν δικαιολογείται. Δεν πρόκειται να εμπλακούμε εμείς σε πολεμικές συρράξεις. Η Ελλάδα 

ανήκει στη ζώνη σταθερότητας και στο σύστημα ισχύος του ευρωπαϊκού χώρου. Στη ζώνη αυτή παραμένει.

Είμαστε σταθερά αντίθετοι σε κάθε πράξη που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των συνόρων στα Βαλκάνια. Είμαστε 

σαφώς τοποθετημένοι υπέρ της διατήρησης των σημερινών συνόρων της Γιουγκοσλαβίας. Αυτή θα είναι η σταθερή 

αρχή της πολιτικής μας.

Όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να αναλογιστούμε σήμερα, ποιά θέση θέλουμε να έχει η χώρα μας τα χρόνια που 

έρχονται. Εμείς, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της περιοχής. Εμείς, η μόνη χώρα των Βαλκανίων που μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, 

μπορούμε να λειτουργήσουμε ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Θα διασφαλίσουμε για την 

πατρίδα μας ένα μέλλον ανάπτυξης, σταθερότητας και ευημερίας, εάν διατηρήσουμε νηφάλια τη γραμμή της 

συνεργασίας με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ταυτοχρόνως όμως και τη γραμμή της 

συνεννόησης και επαφής με τις Βαλκανικές χώρες.

Έχουμε όλοι χρέος να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα, την ευημερία και την προοπτική της Ελλάδας σε ένα ασταθές 

περιβάλλον. Κριτήριό μας είναι πάντα η ισχυρή Ελλάδα, η Ελλάδα της ειρήνης.

Θέλω να κατανοήσουν όλοι, ότι, πάνω απ’ όλα και όλους, η Κυβέρνηση και εγώ θα βάζουμε τα συμφέροντα της 

χώρας. Πρώτα η Ελλάδα.


