
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τετάρτη, 28 Απριλίου 1999

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, 
στη δευτερολογία του κατά τη σημερινή συνεδρίαση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, είπε τα εξής:

“Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας. 
Πιστεύω ότι ήταν χρήσιμες για να διαμορφώσουμε μια καλύτερη 
εικόνα των προβλημάτων.

Σημείωσα πολλές παρατηρήσεις, π.χ. αυτά που είπαν οι συνάδελφοι 
από την Εύβοια. Θα προσπαθήσω με τους υπουργούς να 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.

Βεβαίως, κάποια δεν είναι προβλήματα που λύνονται σύντομα, όπως 
η υποβάθμιση ορισμένων περιοχών λόγω προβλημάτων που έχουν 
οι βιομηχανίες. Χρειάζονται μια πιο μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ακούσατε, το κύριο ενδιαφέρον 
ήταν γύρω από τα θέματα των Βαλκανίων, του Κοσσυφοπεδίου, της 
εξωτερικής πολιτικής. Θα αναφερθώ σε ορισμένες από τις θέσεις, οι 
οποίες εκφράστηκαν, πολύ σύντομα.

Θέλω να επαναλάβω πάλι τη θέση μας, είναι γνωστή, έχει λεχθεί 
πολλές φορές: Εχουμε μία ιδιαιτερότητα, έχουμε μία διπλή ταυτότητα 
και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε εκείνο το οποίο απαιτεί το 
εθνικό συμφέρον. Και το πράττουμε με αξιοπιστία, ώστε να πείσουμε 
και εκείνους με τους οποίους έχουμε συνθήκες, συμφωνίες, 
συμμετέχουμε σε κοινούς οργανισμούς, αλλά και την άλλη πλευρά. 
Πιστεύω ότι έχουμε πετύχει, όπως και εσείς διαπιστώσατε, να 
δώσουμε στην κοινή γνώμη την αίσθηση, να πείσουμε την κοινή 
γνώμη ότι με ειλικρίνεια προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα 
προβλήματα της χώρας.

Στην αρχή της διένεξης, υπήρχε μία αναφορά στις ανακοινώσεις των 
Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, ότι η στρατιωτική παρέμβαση 
οφείλεται και στα προβλήματα που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. 
Κάποιος από τους συναδέλφους αναφέρθηκε σ' αυτό και θέλω να σας 
υπενθυμίσω ότι υπήρξε διαμαρτυρία της ελληνικής κυβέρνησης, 
υπήρξαν δικές μου προσωπικές επαφές με τον κ.Σολάνα και τον



κ.Μττλερ και έκτοτε δεν έχει επαναληφθεί οποιαδήποτε αναφορά σε 
ελληνοτουρκικά προβλήματα, σε σχέση με αυτή την κρίση.

Οσον αφορά το θέμα της Δυτικής Θράκης, τα πράγματα είναι 
ξεκάθαρα. Εμείς τηρούμε τα μειονοτικά δικαιώματα. Υπάρχει κράτος 
δικαίου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα Δυτικής Θράκης. Γι' αυτό δεν το 
ανέφερα σήμερα και δεν έχω αναφέρει ποτέ το θέμα της Δυτικής 
Θράκης. Οπουδήποτε και αν κάποιοι συνάδελφοι άκουσαν μία 
αναφορά, ίσως την άκουσαν σε κάποια άλλη σχέση και με άλλη 
σύνδεση. Δεν υπάρχει για μας τέτοιο θέμα, άρα δεν τίθεται καν σ' 
αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι σαφές και δεν μπορεί να τίθεται.

Ακόυσα από έναν συνάδελφο την έκφραση ότι “ο επόμενος στόχος 
μετά τους Σέρβους, είμαστε εμείς”. Αυτή η έκφραση, κατά τη γνώμη 
μου, είναι μία έκφραση, η οποία δεν δικαιολογείται με τίποτα. Δεν 
πρέπει να κινδυνολογούμε, διότι δεν υπάρχει καμία βάση σ' αυτό. Δεν 
πρέπει να δαιμονοποιούμε το ΝΑΤΟ, να φέρνουμε ως αντιπάλους 
την Ελλάδα με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέμε ότι 
υπάρχει ένας επόμενος γύρος. Από πού προκύπτει αυτό, ότι μπορεί 
να υπάρχει ένας επόμενος γύρος και να αφορά εμάς; Σε καμιά 
περίπτωση.

Και αν υπάρχουν προβλήματα στις γύρω χώρες, γιατί άκουσα και “τον 
κίνδυνο από την Αλβανία”, εμείς είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε 
τους κινδύνους αυτούς και με τις συμμαχίες μας και με τις διεθνείς 
σχέσεις μας και με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Δεν έχουμε να 
φοβόμαστε τίποτα. Και δεν πρέπει κανένας, μα κανένας να καλλιεργεί 
την ανασφάλεια στον ελληνικό λαό.

Και όσον αφορά το θέμα του UCK, θέλω να πω στους συναδέλφους 
που το έθεσαν, ότι έχουμε επανειλημμένα επισημάνει και στη 
Συμμαχία και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και στους γείτονες, ότι 
εμείς είμαστε αντίθετοι με την πολιτική ενίσχυσης του UCK. Εμείς 
θεωρούμε ότι το UCK μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά 
προβλήματα στην περιοχή, ότι η ενίσχυσή του είναι αρνητική και ότι 
μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα.

Οταν συμμετέχουμε σε μία συμμαχία, όπως είναι το ΝΑΤΟ, η 
Ευρωπαϊκή Ενωση, σε ορισμένα θέματα συμπορευόμαστε. Σε άλλα 
δεν συμπορευόμαστε. Ακόυσα την άποψη ότι ούτε λίγο, ούτε πολύ, 
περίπου “η Ελλάδα άγεται και φέρεται από το τι αποφασίζει το 
ΝΑΤΟ”. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί δεν συμμετέχουμε στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις; Μας είπαν να μην συμμετέχουμε; Δεν 
θέλουν να συμμετέχουμε; Βεβαίως και θέλουν να συμμετέχουμε, αλλά



εμείς δηλώσαμε ότι δεν συμμετέχουμε, διότι αυτό δεν ανταττοκρίνεται 
στα εθνικά μας συμφέροντα, στις εθνικές μας επιδιώξεις, στο γεγονός 
ότι είμαστε γείτονες και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τις χώρες 
της περιοχής, αλλά και στο γεγονός ότι θεωρούμε τα πολεμικά μέσα ή 
την πολεμική παρέμβαση, ως μία παρέμβαση η οποία δεν μπορεί να 
οδηγήσει στη λύση του προβλήματος.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τις σχέσεις μας με το 
ΝΑΤΟ, με κάποια σωστά κριτήρια, με ένα σωστό μέτρο. Βεβαίως και 
υπάρχουν προβλήματα, το ανέφερα στην εισήγησή μου. Βεβαίως και 
ό,τι λένε τα κείμενα, πάντα δεν εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα.

Ομως, τα κείμενα είναι κείμενα γενικά, ο καθένας μπορεί να δώσει μία 
α ή β ερμηνεία. Εμείς και άλλες χώρες δίνουμε ορισμένη ερμηνεία. 
Πουθενά από τα κείμενα αυτά δεν προκύπτει -και θα ήθελα σας 
παρακαλώ, αυτοί που το επικαλέστηκαν να μου το πουν- ότι τα 
κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας δεν έχουν ισχύ, όταν τίθενται 
ερωτήματα για τα μειονοτικά δικαιώματα.

Πού λέγεται αυτό; Δεν λέγεται έτσι μέσα στα κείμενα. Μέσα στα 
κείμενα αναφέρεται ότι χρειάζεται σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των μειονοτικών δικαιωμάτων κλπ. Αυτές είναι γενικές 
αρχές, τις οποίες και εμείς ασπαζόμαστε. Πουθενά όμως δεν δίνεται 
δικαίωμα επέμβασης, μόνο και μόνο επειδή κάποια μειονότητα 
διαμαρτύρεται ή κάποια μειονοτικά δικαιώματα τίθενται σε κίνδυνο.

Είπα και πριν ότι πρέπει -πιστεύω- να βλέπουμε τις πραγματικές 
καταστάσεις όπως έχουν, τη δύναμη του ενός, τη δύναμη του άλλου 
και με μία εκτίμηση όσον αφορά και τις δυνατότητες οι οποίες 
υπάρχουν απ' όλες τις πλευρές, να κρίνουμε τα πράγματα και να τα 
κρίνουμε με μέτρο.

Η άποψη (όπως, ίσως, την εκφράζω με μία υπερβολή που 
διατυπώθηκε) ότι είπα πριν, “πως ακολουθούμε σε όλα, συμφωνούμε 
σε όλα κλπ”, δεν καταλαβαίνω ως προς την ουσία τι θέλει να 
επισημάνει. Σας ανέφερα και πριν με το παράδειγμα της συμμετοχής 
στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ότι έχουμε τη δική μας γραμμή σε 
ορισμένο πλαίσιο.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιοι -διερωτώμαι- οι οποίοι θέλουν 
να υπάρχει μια αναμέτρηση της χώρας μας με το ΝΑΤΟ; Πιστεύουν 
ότι μία τέτοια αναμέτρηση βοηθά τα εθνικά μας συμφέροντα; 
Πιστεύουν ότι αν δώσουμε εμείς το κλίμα μιας τέτοιας αναμέτρησης, 
θα ενισχύσουμε την ασφάλεια, το αίσθημα ασφάλειας του ελληνικού



λαού; Θα ενισχύσουμε την πορεία της χώρας, όσον αφορά την 
οικονομία, την ενίσχυση της κοινωνίας;

Ολα τα προβλήματα μιας χώρας συνθέτουν ένα σύνολο. Και πρέπει 
να βλέπουμε το σύνολο. Και τι σημαίνει κάτι για την κοινωνία και τι 
σημαίνει για την κοινωνική εξέλιξη, τι σημαίνει για την ανάπτυξη, τι 
σημαίνει για το φρόνημα του ελληνικού λαού, τι σημαίνει για τις 
διεθνείς σχέσεις. Και πρέπει να κάνουμε κάποιες συνθέσεις και 
κάποιους συμβιβασμούς ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία είναι 
σκόπιμα.

Και ποια είναι η σύνθεση που επιδιώκουμε εμείς; Εχουμε πει ότι 
ακολουθούμε μια οικονομική πορεία που θέλει να κάνει την ελληνική 
οικονομία ισχυρή. Ακολουθούμε μια πορεία που με ισχυρή οικονομία 
θα εξασφαλίσει περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Και με μια ισχυρή 
οικονομικά και ισχυρή κοινωνικά Ελλάδα μπορούμε να
υπερασπιστούμε, να διασφαλίσουμε καλύτερα τα εθνικά μας 
συμφέροντα. Και έχουμε πει επανειλημμένα ότι ο πατριωτισμός 
περιλαμβάνει δράσεις σε όλο αυτό το τόξο των θεμάτων.

Και βεβαίως κάνουμε και την προσπάθεια, που είναι μια προσπάθεια 
μεγαλύτερη από ποτέ -και θέλω να το τονίσω αυτό- όσον αφορά την 
εθνική μας άμυνα, όσον αφορά τους εξοπλισμούς. Δεν 
εθελοτυφλούμε. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι -και η ελληνική ιστορία 
το διδάσκει αυτό, το διδάσκει σε όλους και με μεγάλη έμφαση- ότι 
πάντα χρειάζονται συμμαχίες, ότι πάντα χρειάζονται συνεργασίες. Δεν 
έχετε παρά να δείτε την πορεία της Ελλάδας από την απελευθέρωσή 
της μέχρι σήμερα.

Και όσον αφορά αυτό που ειπώθηκε για την Αλβανία ότι “εμείς, κατά 
κάποιο τρόπο, επιτρέψαμε την εγκατάσταση Κοσοβάρων στη Βόρειο 
Ηπειρο εκεί που ζει η ελληνική μειονότητα”, έχω να πω ότι:
Πρώτα απ' όλα αριθμητικά πολύ λιγότεροι έχουν πάει εκεί. Δεύτερον, 
και εγώ με τον κ. Μεϊντάνι, τον Πρόεδρο της Αλβανίας και με τον κ. 
Μάικο, τον Πρωθυπουργό, είχα συζητήσεις. Και ο κ.Παπανδρέου 
πήγε γι' αυτό το θέμα στην Αλβανία. Και ακριβώς αποτέλεσμα αυτών 
των ενεργειών ήταν να πάνε πολλοί λίγοι Κοσοβάροι, σε σχέση με το 
σύνολο, εκεί. Και έχουμε διαβεβαιώσεις της αλβανικής ηγεσίας για την 
ασφάλεια των περιουσιών της ελληνικής μειονότητας.

Και οι εκπρόσωποι της ελληνικής μειονότητας οι οποίοι μας 
επισκέφθηκαν, ενώ εξέφρασαν την ανησυχία τους, ταυτόχρονα όμως 
δεν μας έδωσαν κάποια στοιχεία ή δεν είπαν ότι βρίσκονται σε 
κίνδυνο. Ανησυχία εξέφρασαν οι άνθρωποι. Δεν σημείωσαν ότι



γίνονται πράγματα για τα οποία πρέπει να υπάρχει κάποια ενέργεια 
δική μας. Από εκεί και πέρα αυτό το "επιτρέψαμε", τι έννοια έχει 
δηλαδή; Στρατιωτική παρέμβαση θα κάνουμε στην Αλβανία;

Και για να κλείσω αυτές τις παρατηρήσεις, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, πρώτα βέβαια πρέπει να πω ότι (όπως είπα στην αρχή) 
όλες οι απόψεις χρειάζονται και όλες οι απόψεις φωτίζουν τα 
προβλήματα από διάφορες πλευρές. Και αυτό είναι χρήσιμο, γιατί ο 
καθένας που ενεργεί μπορεί να παραβλέπει κάποια πράγματα τα 
οποία πρέπει να προσέξουμε. Και γι' αυτό ευχαριστώ τους 
συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους, γι' αυτά που είπαν.

Αλλά εάν τώρα παίρνω έτσι θέση όπως πήρα, είναι γιατί είναι η 
ανάγκη πάλι του μέτρου και του σωστού κριτηρίου στην πορεία μας. 
Δεν είναι ο ελληνικός λαός από τη μια μεριά και οι Ηνωμένες Πολιτείες 
από την άλλη και στη μέση κάπου υπάρχουν οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις ως αγόμενες και φερόμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και οι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί δεν υπάρχουν.

Εγώ χαιρετίζω, εμείς χαιρετίζουμε το φιλειρηνικό φρόνημα του 
ελληνικού λαού. Εμείς χαιρετίζουμε το αντιπολεμικό φρόνημα του 
ελληνικού λαού, το φρόνημα το οποίο είναι η βάση για τους αγώνες 
του, για την ανεξαρτησία και την ελευθερία. Αλλά και οι άλλοι λαοί 
έχουν ελεύθερο φρόνημα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι αλήθεια, 
καλώς ή κακώς έτσι είναι, ότι οι πλειοψηφίες της κοινής γνώμης στις 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν αντιτίθενται -για να το 
εκφράσω έτσι- αν όχι επικροτούν, τη στρατιωτική παρέμβαση. Αυτή 
είναι η πραγματικότητα.

Αλλη άποψη έχουμε εμείς, ο ελληνικός λαός, άλλη άποψη έχουν 
αυτοί. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να βρούμε και εμείς, στην 
πορεία μας, το μέτρο που είπα πριν. Την άποψή μας την έχουμε και 
για τις επιχειρήσεις και για το τι συμβαίνει στα Βαλκάνια και την 
υποστηρίζουμε. Η πράξη μας καθορίζεται από την ανάγκη που 
προκύπτει από τη διπλή μας ταυτότητα και τη συμμετοχή μας σε 
σχήματα, όπου υπάρχουν και άλλες χώρες. Και οι άλλοι λαοί έχουν 
απόψεις. Πιστεύω ότι μέσα στο δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, 
ευρωπαϊκό περιβάλλον, έχουμε χαράξει μια σωστή πορεία.

Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο που αφορά αυτά τα γενικά θέματα, 
της εξωτερικής πολιτικής. Πριν κάποιος συνάδελφος είπε: Θα 
αλλάξουν τα πράγματα με τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις; Και 
παρουσίασε το θέμα ή την ελπίδα ότι οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις 
κάτι άλλο θα κάνουν, ως μία ουτοπία.



Εγώ πιστεύω ήμουν απόλυτα ειλικρινής. Είπα ότι η Ευρώπη είναι ένα 
πεδίο πάλης. Τι σημαίνει αυτό; Οτι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα 
και μπορεί να μην αλλάξουν.
Είπα ότι η Ευρώπη είναι ένα σχήμα υπό διαμόρφωση. Οτι εξαρτάται 
και από εμάς, ότι γι' αυτό χρειάζεται και στις ευρωεκλογές η ψήφος για 
τη σωστή πολιτική. Και γι' αυτό χρειάζεται από την ελληνική 
Κυβέρνηση να διαμορφώνει πολιτική, να κάνει προτάσεις.

Τίποτε δεν είναι εξασφαλισμένο. Δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένο. 
Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι Βρετανοί σοσιαλιστές και ο 
κ.Μπλερ, επειδή ρωτήθηκα, θα έχουν τις δικές μας απόψεις. Αλλά 
αυτό τι σημαίνει δηλαδή; Οτι επειδή ο κ.Μπλερ θα έχει διαφορετικές 
απόψεις, εμείς θα φορέσουμε το καπέλο μας και θα αποχωρήσουμε 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση; Ή σημαίνει ότι θα δηλώσουμε πως δεν 
είμαστε σοσιαλιστές;

Είναι φανερό ότι άλλες χώρες και άλλα κόμματα μπορεί να έχουν 
άλλη γνώμη -εδώ μέσα στο κόμμα μας έχουμε άλλες γνώμες- αλλά 
αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να παλέψουμε για τη δική μας 
άποψη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι η γη της επαγγελίας, δεν 
το ισχυρίστηκε ποτέ κανείς αυτό. Αλλά βέβαια δεν είναι και η γη της 
κολάσεως.

Κι ό,τι ισχύει για το άτομο, πιστεύω ισχύει ανάλογα και για μια χώρα, 
μέσα στις δυνατότητές της. Τον χώρο ελευθερίας και τον χώρο των 
δυνατοτήτων, τον δημιουργεί η ίδια, με τις πρωτοβουλίες της, με τις 
σκέψεις της, με την παρουσία της, με το έργο της, με την πράξη της. 
Αυτό που λέμε με την οικονομία, την κοινωνία, τις ιδέες που 
δημιουργεί κ.λ.π.

Εμείς φτιάχνουμε την Ελλάδα. Και να το πιστέψουμε αυτό ότι 
φτιάχνουμε εμείς την Ελλάδα. Γιατί έτσι πραγματικά, θα μπορούμε να 
τη φτιάξουμε. Και να μην βλέπουμε δαίμονες δεξιά και αριστερά. Δεν 
έχουμε ανάγκη να φοβόμαστε δαίμονες. Δεν έχουμε ανάγκη να 
φοβόμαστε κανένα.

Εμείς μπορούμε. Αλλά θα πρέπει να το θέλουμε, να έχουμε το 
θάρρος και να μην έχουμε φόβο. Να έχουμε υπερηφάνεια. Αυτή είναι 
η δική μου άποψη.

Για να κλείσω, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ την Μαρία Αρσένη για 
όσα είπε για το Γ' ΚΠΣ. Ο σύντροφος Ακριτίδης μου είπε ότι 
προβλέπεται μια Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μίλησα και 
με τον σύντροφο Πάχτα, θα σας δώσουμε εν καιρώ αυτό το υλικό και



θα γίνει μια Συνεδρίαση και θα φροντίσουμε μέσα στα Περιφερειακά 
Συμβούλια κ.λ.ττ., να υπάρξει συζήτηση των θεμάτων του Γ1 ΚΠΣ.

Κι όσον αφορά την παρουσία των Βουλευτών στα θέματα οργάνωσης 
του εκλογικού αγώνα, συμμετέχει ο σύντροφος Ακριτίδης και σ' αυτό 
το Οργανο και βεβαίως έχουμε πει και θα υπάρξει η συμμετοχή των 
Βουλευτών και στις εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται τοπικά και θα 
προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε και τους Βουλευτές για τα Μέσα 
Ενημέρωσης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ.


