
τις τρεις κατηγορίες θα κατατάσσατε την παρούσα κρίση στο Κοσσυφοπέδιο και εάν η 
επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο αποτελεί, υπεράνω πάσης αμφιβολίας, 
εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, όπως αναφέρατε με τη νομιμοποιητική βάση που 
επιδιώκει η Συμμαχία.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας εξήγησα ποιες είναι οι θέσεις μας. Το τι κάνει το ΝΑΤΟ δεν 
ανταποκρίνεται πάντα στις θέσεις μας και δεν ανταποκρίνεται ίσως πολλές φορές και σε 
αυτά ακριβώς που λένε τα κείμενα. Πάντως, είναι γνωστό ότι η παρέμβαση του ΝΑΤΟ 
στη Γιουγκοσλαβία έχει ως αιτία την εθνική κάθαρση, την οποία ξεκίνησε η 
γιουγκοσλαβική κυβέρνηση. Εθνική κάθαρση, η οποία είναι αντίθετη με τα ανθρώπινα 
και μειονοτικά δικαιώματα.

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΑ ΝΕΑ): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μας πείτε εάν μέσα στις 
αποφάσεις είναι και κατά πόσο το ΝΑΤΟ θα μπορεί να κάνει αποστολές εκτός ορίων 
επιχειρησιακής ευθύνης του. Θα ήθελα, επίσης, να μας πείτε περισσότερα για το ρόλο 
που έπαιξε η Τουρκία στο τελευταίο που μας είπατε περί του ESDI.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατ’ αρχάς παραμένει σταθερή η πάγια πολιτική του ΝΑΤΟ που 
συνίσταται στη συλλογική άμυνα, ικανή γα αντιμετωπίζει παρόντες και μελλοντικούς 
κινδύνους για την ασφάλεια των χωρών-μελών της Συμμαχίας.
Ωστόσο, η Συμμαχία μπορεί να αναλαμβάνει αποστολές εκτός των ορίων της 
επιχειρησιακής ευθύνης της, στη βάση όμως συγκεκριμένων αρχών και 
προϋποθέσεων, στη βάση δηλαδή αποφάσεων που θα στηρίζονται σε μια 
νομιμοποιητική βάση.

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, στην εισαγωγή του, στις 
προϋποθέσεις που διασφαλίζουν αυτή τη νομιμότητα. Προϋποθέσεις που εδράζονται 
στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου θα δώσει την 
απάντηση στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης του κ. Παπαδόπουλου, καθότι ο ίδιος 
μετέσχε στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών που ενέκριναν το τελικό κείμενο 
του ανακοινωθέντος, που αφορά την αναθεωρημένη στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ 
(New Strategic Concept), στο οποίο εντάσσεται και το κεφάλαιο του ESDI. Αλλωστε, 
τέτοια κείμενα (όπως αυτό) έχουν τύχει πολύμηνης επεξεργασίας και εγκρίνονται, στην 
τελική μορφή τους, σε Συνόδους Κορυφής με το κλείσιμο κάποιων εκκρεμούντων 
θεμάτων.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τελικά, καταφέραμε και κλείσαμε το κείμενο αυτό του 
ανακοινωθέντος. Συζητείται ακόμη σε επίπεδο πρεσβευτών το θέμα της στρατηγικής, το 
οποίο όμως και αυτό πιστεύω λογικά πως θα κλείσει.
Το βασικό ζήτημα που μας απασχόλησε είχε σχέση με την ευρωπαϊκή ταυτότητα 
ασφάλειας και άμυνας (ESDI). Είναι ένα θέμα που φαίνεται ότι θίγει την Τουρκία, κατά 
τη γνώμη της. Τη θίγει, διότι, πρώτα απ’ όλα, σχετίζεται με την όλη σχέση Ευρωπαϊκής



Ενωσης-Τουρκίας. Η Τουρκία θεωρεί ότι με τη δημιουργία αυτού του πυλώνα, του 
ευρωπαϊκού πια πυλώνα, όπου σημειώνονται δυναμικές εξελίξεις μετά από τη Συνθήκη 
tou Αμστερνταμ στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 
(ΚΕΠΠΑ) της Ενωσης. Υπάρχουν και νέες προτάσεις, αναφέρομαι στη συμφωνία St 
Malot μεταξύ Γαλλίας και Μ. Βρετανίας. Ετσι, δημιουργείται μια δυναμική, στην οποία η 
Τουρκία αισθάνεται ότι μένει μακριά. Υπήρξε η διάθεση της Τουρκίας να απαλειφθεί 
ολόκληρο το κείμενο, που είχε προταθεί από αρκετές χώρες και στο οποίο και οι 18 
από τις 19 χώρες συμφώνησαν, με εξαίρεση την Τουρκία. Τελικά, μετά από πολλή 
συζήτηση, ουσιαστικά, η Τουρκία δέχθηκε το κείμενο με τη διατύπωση «όλες αυτές οι 
αποφάσεις θα συζητηθούν εκ νέου σε μια επόμενη συνάντηση» (προφανώς το 
Δεκέμβριο που θα συνελθεί η Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ). 
Ουσιαστικά, όμως, αυτό που έγινε είναι ότι ενσωματώθηκε το σύνολο των προτάσεων 
για το ESDI στο ανακοινωθέν, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή 
Ενωση.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Τουρκία είχε κάνει μια πολύ γενική διατύπωση στην αρχή πάνω 
στο θέμα αυτό. Η Μ. Βρετανία (αλλά και άλλες χώρες) είχε προβεί σε μια 
λεπτομερέστερη διατύπωση επί του θέματος. Η απόφαση αυτή, όπως σας την εξήγησε 
ο κ. Παπανδρέου, είναι να μην υπάρξει μονάχα μια γενική διατύπωση που θα οδηγεί 
στην αναγνώριση του ρόλου των χωρών όπως η Τουρκία, αλλά να υπάρξει μια 
λεπτομερής διατύπωση, η οποία διαμορφώνει αυτή την ευρωπαϊκή ταυτότητα 
ασφάλειας και άμυνας.

Δ. ΑΠΟΚΗΣ (ΤΟ ΒΗΜΑ): Κύριε Πρόεδρε, ετέθη από την Τουρκία σήμερα το θέμα του 
ενημερωτικού πακέτου που επρόκειτο να υποβάλει για το Κουρδικό;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οχι, δεν άκουσα κάτι τέτοιο.

(Ανεπίσημη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα)

BEN BARBER (WASHINGTON TIMES): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για 
το ρόλο του ΝΑΤΟ στη Ν.Α. Ευρώπη: Μπορεί το ΝΑΤΟ να σταθεροποιήσει τη Ν.Α. 
Ευρώπη; Μπορεί το ΝΑΤΟ να προσφέρει σταθερότητα στις σχέσεις Ελλάδας- 
Τουρκίας; Δηλαδή το ΝΑΤΟ μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο για τη 
σταθεροποίηση της Ν.Α. Ευρώπης, μέσω και προώθησης προγραμμάτων οικονομικής 
συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση της 
Ν.Α. Ευρώπης. Στο ανακοινωθέν (που θα σας διανεμηθεί) και το οποίο φέρει τον τίτλο 
«Μια Συμμαχία για τον 21° αιώνα») υπάρχει μια παράγραφος για τη Ν.Α. Ευρώπη. Οι 
πιθανές πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει το ΝΑΤΟ αναφέρονται.
Το ΝΑΤΟ είναι ένας Οργανισμός που μέλημά του είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Το 
ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αναλάβει την κατάρτιση ή εκπόνηση οικονομικών προγραμμάτων, 
αλλά αυτό μπορεί κάλλιστα να γίνει, για παράδειγμα, από την Ευρωπαϊκή Ενωση.



Μπορεί ακόμη να γίνει από ορισμένες χώρες από κοινού. Υπάρχει επίσης η γνωστή 
πρωτοβουλία SECI. Συμπέρασμα: Ο ένας Οργανισμός βοηθά τον άλλο και γΓ αυτό η 
Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες πρότειναν πως θα πρέπει να συσταθεί ένας οργανισμός, 
που θα αναλάβει το συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους οικονομικών 
προγραμμάτων για την ανάπτυξη της περιοχής. Γιατί η ανάπτυξη της περιοχής 
αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις σταθεροποίησής της.
Συνεπώς, η απάντησή μου στο ερώτημά σας, είναι ότι το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του ρόλου 
και των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλει στη σταθεροποίηση 
της περιοχής, συνεπικουρούμενο και από άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ανέφερα 
προηγουμένως.

Τώρα έρχομαι σε εκείνο το σημείο της ερώτησής σας που αναφέρεται στις σχέσεις 
Ελλάδας - Τουρκίας. Είναι προφανές πως τα αναφερόμενα στην ερώτησή σας σε 
σχέση με το ΝΑΤΟ, δεν αποτελούν συγκρίσιμα μεγέθη με εκείνα των άλλων χωρών της 
Ν.Α. Ευρώπης. Και αυτό, γιατί η Ελλάδα και'η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, οι μεταξύ 
τους σχέσεις δεν επηρεάζονται από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της κάθε 
χώρας, καθώς και από το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας τους.
Υπάρχει ένα και μοναδικό πρόβλημα, μια και μοναδική διαφορά ανάμεσα στις δύο 
χώρες: Είναι εκείνη της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Αυτό δεν αποτελεί 
θέμα του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα θέμα, για μια διαφορά νομικής φύσεως που μπορεί 
να επιλυθεί μόνο από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Οσον αφορά τις απαιτήσεις της Τουρκίας (τις οποίες προφανώς υπαινίσσεστε με την 
ερώτησή σας) η θέση μας είναι ότι και γι’ αυτές η Τουρκία μπορεί να προσφύγει στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και να ζητήσει να αποφανθεί σχετικώς.
Εμείς έχουμε αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου να αποφανθεί επί 
όλων αυτών των θεμάτων. Η Τουρκία, μέχρι στιγμής, δεν έχει αποφασίσει εάν θα 
εφαρμόσει ή θα κάνει αποδεκτή μια τέτοια διαδικασία.

G. GEDDA (Α.Ρ.): Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε περισσότερα στοιχεία ως προς την 
απόφαση για το εμπάργκο πετρελαίου κατά της Γιουγκοσλαβίας...(δεν ακούγεται
ευκρινώς)

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι στρατηγοί του ΝΑΤΟ, που είναι οι αρμόδιοι για την υλοποίηση 
των στρατιωτικών δράσεων κατά της Γιουγκοσλαβίας, πιστεύουν πως η στρατιωτική 
δράση θα είναι περισσότερο αποτελεσματική, εάν ο γιουγκοσλαβικός στρατός δεν έχει 
καύσιμα. Γι’ αυτό και πρότειναν στους πολιτικούς υπεύθυνους την επιβολή ενός 
εμπάργκο πετρελαίου. Και οι πολιτικοί υπεύθυνοι αποδέχθηκαν την εισήγησή τους και 
αποφάσισαν την επιβολή εμπάργκο πετρελαίου.

Σας ευχαριστώ πολύ.


