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Η' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ  Τ'

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ'

Τετάρτη 31 Ιανουάριου 1996

Αθήνα, σήμερα στις 31 Ιανουάριου 1996, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.23', 

συνήλθε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε Ολομέλεια, 

για να συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Προέδρου αυτής κυρίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαιιάνηο): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

αρχίζει η συνεδρίαση.

Εισερχόμαστε στην

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συνέχιση της συζήτησης επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της 

Κυβερνήσεως και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής, 

προς την Κυβέρνηση.

0 κύριος Πρωθυπουργός, έχει το λόγο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση, σε σχέση με τα γεγονότα . σήμερα 

το βράδυ και χθές.

Η ελληνική Κυβέρνηση¿πέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών 

δυνάμεων...

(Έντονες διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας-θόρυβος,

Κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαιιάνπσ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

παρακαλώ περισσότερη υπευθυνότητα. Παρακαλώ, δε/είναι δυνατόν...

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Μας κοροϊδεύετε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Την εθνική ταπείνωση, τη' λέει επιτυχία/

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυάνπσ): Παρακαλώ! Ελάτε στο Βήμα, κύριε 

συνάδελφε, εσείς μετά τον Πρωθυπουργό, θα απαντήσει ο Αρχηγός της 

Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως και Πρόεδρος του Κόμματός σας. Σας παρακαλώ!

Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): θα χρησιμοποιούμε τη 

γλώσσα εκείνη, η οποία δείχνει πως είναι πράγματι τα γεγονότα.

Η ελληνική Κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και

τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της ΙΜΙΑ και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η
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απεμπλοκή επετεύχθη, χωρίς καμία απολύτως διαπραγμάτευση με την τουρκική 

πλευρά. Ματαιώθηκε έτσι η επιδίωξη της Τουρκίας να εξαναγκάσει την 

Ελλάδα^^εσχέση με το νομικό καθεστώς των βραχονησίδων.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ: Με τη σημαία, τί έγινε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η βραχονησίδα ΙΜΙΑ 

είναι και θα παραμείνει ελληνική.

θέλω να ευχαριστήσω τις Ένοπλες Δυνάμεις για το...

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Αίσχος, αίσχος!

(Έντονες διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας - 

Κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυάνηε): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!

Κύριε συνάδελφε, καθήστε στη θέση σας. Παρακαλώ. Έχετε και εσείς την 

ίδια ευαισθησία που έχουμε όλοι μας. Παρακαλώ, όχι πλειοδοσία. Καθήστε 

παρακαλώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ντροπή, αίσχος. ί\1α μην μας εμπαίζουν, κύριε 

Πρόεδρε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Είμαι Αιγαιοπελαγίτης και είναι ντροπή αυτά που 

κάνετε. Εγκαταλείψατε τα νησιά μας.

(Έντονες διαμαρτυρίες - κωδωνοκρουσίες)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο Κακλαυάνηο): Παρακαλώ δεν είσθε μόνο εσείς 

ευαίσθητοι σ' αυτήν την Αίθουσα. Όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία, δεν 

δικαιούσθε δύο-τρεις να πλειοδοτείτε. Παρακαλώ καθήστε στις θέσεις σας.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Όπου υπάρχει < ^ ή  δεν υπάρχει ευαισθησία.

(θόρυβος, κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυάνπε): Ορίστε κύριε Πρωθυπουργέ, συνεχίστε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα μου 

επιτρέψετε να επαναλάβω τη δήλωση διότι οι κύριοι έχουν τη δυνατότητα να 

πουν μετά τη γνώμη τους. Αυτή είναι η λειτουργία του Κοινοβουλίου.

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ(Από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας): Ξεπουλάτε την 

Ελλάδα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η Ελληνική Κυβέρνηση 

επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στον χώρο της 

'Ιμια και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η απεμπλοκή επετεύχθη χωρίς καμιά 

απολύτως διαπραγμάτευση με την τουρκική πλευρά. Ματαιώθηκε έτσι η 

επιδίωξη της Τουρκίας να εξαναγκάσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις ( σε 

σχέση με το νομικό καθεστώς των βραχονησίδων. Η βραχονησίδα Ίμια είναι 

και θα παραμείνει ελληνική.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)



θέλω να ευχαριστήσω τις ένοπλες δυνάμεις το υψηλό φρόνημα και την 

ετοιμότητα που επέδειξαν. θέλω να εκφράσω τη λύπη για το χαμό των 

στελεχών των ενόπλων δυνάμεων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους.

θέλω να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την 

πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτύρονται. 

Κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυάνπο): Κύοιοι συνάδελφοι παρακαλώ καθήστε. 

Είναι απαράδεκτο αυτό το θέαμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καθήστε. Είναι 

δυνατόν να διεξαχθεί έτσι η συζήτηση; Σας παρακαλώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ως προς την τουρκική 

πλευρά, η Τουρκία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν σέβεται ούτε τους 

κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, ούτε τις υποχρεώσεις της από τις συμμαχίες 

στις οποίες συμμετέχει, θα βρει απέναντι της τη συμπεριφορά που αυτή 

προκάλεσε. Το μήνυμά μας είναι σαφές, η αντίδραση της Ελλάδας θα είναι

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, θόρυβος, κωδωνοκρουσίες)

παντού και παντα δυνατή άμεση και αποτελεσματική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο Κακλαιιάνικ): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 

Τουλάχιστον



3 ^ 7
05ΑΚ^75 Σφος ΠΑΠΑΓΡΗΓ Δφος ΤΣΑΚΑΝΙΚ 31.01.1996 DW0131PA 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, - η συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας
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Κυβέρνησης, εγινε μέσα σε ενα κλίμα το οποίο διαμόρφωσαν και καθόρισαν τα
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γεγονότα που όλοι ζήσαμε τις τελευταίες μέρες* γεγονότα τα οποία 

χαρακτηρίσθηκαν από την τουρκική προκλητικότητα, θέλω να καταστήσω

· - Τ ~ * \ ' Λ

απολύτως σαφές ότι για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίος ο χρόνος που

εκδηλώνονται αυτά τα γεγονότα. Πρόκειται για ενέργειες οι οποίες 

προετοιμάζονται σε βάθος χρόνου και εκδηλώνονται με σκοπό τον εξαναγκασμό 

μας σε υποχώρηση από τις πάγιες θέσεις της χώρας μας, την

αποσταθεροποίηση του πολιτικού μας συστήματος και την αποδυνάμωση της
$

εθνικής συνοχής.

' Οσοι το επιχειρούν όμως κτυπούν λάθος πόρτα. Η αντίδραση της 

ελληνικής κυβέρνησης διασφάλισε τα συμφέροντα της χώρας^αποφεύγοντας να 

προβεί σε ανώφελες θυσίες. Η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε ανάμεσα στις 

συμπληγάδες από τη μια μεριά των πατριδοκαπήλων και πολεμοκαπήλων, από

την άλλη αυτών που ήθελαν να σύρουν την Ελλάδα σε ένα διάλογο πάνω σε

δήθεν διαφορές^ τις οποίες ποτέ δεν έχουμε αναγνωρίσει. Ο στόχος όλων 

αυτών ήταν να ακυρωθεί μια νέα πορεία στο ξεκίνημά της. Μια νέα πορεία 

που γέννησε ελπίδες και προσδοκίες τον ελληνικό λαό. Μια νέα πορεία που
Λ ,

συγκέντρωσε την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Φαίνεται ότι



αυτή η νέα πραγματικότητα που υπήρξε, φόβισε όλους όσους θέλουν την χώρα

να οδηγείται σε τέλμα και απραξία.
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Αυτή η νέα πραγματικότητα οδήγησε και το κόμμα της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης στην απαράδεκτη πράξη της αποχώρησής του από τη Βουλή. Μία 

πράξη που συνοδεύτηκε με άναρθρες κραυγές σε μία προσπάθεια να 

συγκαλυφθούν οι δικές του βαρειές ευθύνες για τα προβλήματα και^την 

εξωτερική πολιτική και |̂την καθυστέρηση της χώρας. Μία πράξη που δεν είχε 

άλλο σκοπό, παρά τη δημιουργία εντυπώσεων.

Η Νέα Δημοκρατία αντί να ακολουθήσει μία υπεύθυνη στάση, προτίμησε τη 

φυγή. Αντί της παρουσίας της εδώ στην Αίθουσα, επέλεξε την απουσία. Αντί 

της συμβολής της στη συζήτηση, προτίμησε την άρνηση. Αντί για θέσεις^ 

ακούσαμε τυφλές κατηγορίες. Μας κατηγόρησε το κόμμα της Αξιωματικής
*

Αντιπολίτευσης^για την πολιτική μας, το κόμμα που κατ' εξοχήν ακολούθησε 

εξαρτημένη εξωτερική πολιτική.

Την ώρα της μάχης, η Νέα Δημοκρατία αρκέστηκε να κραυγάζει. Δεν 

προτείνει. Για να κρύψει τη γύμνια της πολιτικής της, έφυγε. Προτίμησε 

την κενή συνθηματολογία, αδιαφορώντας για τις συνέπειες σε βάρος της 

χώρας. 0 κύριος Έβερτ αντί να αποχωρήσει, ώφειλε να μας απαντήσει ποιά 

είναι η πρότασή πολιτικής του, τί διαφορετικό θα έπρεπε να έχουμε κάνει 

και να το θέσει εδώ υπό την κρίση της Βουλής. Προτίμησε την εύκολη

δημαγωγική στάση.
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Σε κάθε περίπτωση όμως, η κοινή γνώμη απαιτούσε την παρουσία όλων των 

πολιτικών δυνάμεων εδώ στη Βουλή, την με οποιονδήποτε τρόπο συμβολή τους 

στις θέσεις τις οποίες θα δημιουργήσουμε για την αντιμετώπιση ενός 

ιδιαίτερα κρίσιμου εθνικού θέματος.

Η αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας ποιόν χτυπάει; Εμάς; Αυτό είναι 

αφέλεια! Χτυπά τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος β&να^ττ’ 

Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι κύριοι, οι οποίοι τόσο εύκολα 

αποχωρούν.

Εμείς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είμαστε ένα κατ' εξοχήν πατριωτικό κόμμα. Το κόμμα 

που ακολουθεί μία πολυδιάστατη φιλειρηνική εξωτερική πολιτική. Τα νέα4
δεδομένα, οι νέες εξελίξεις μας υποχρεώνουν να επανα&μιβεβαιώσουμε και να 

εμπλουτίσουμε την εθνική μας στρατηγική και να χαράξουμε μία συνεκτική 

εξωτερική πολιτική. Μία εξωτερική πολιτική η οποία θα λαμβάνει υπόψη της 

τις εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Μία 

εξωτερική πολιτική ικανή να αντιμετωπίσει τα νέα προβλήματα, τις πιέσεις, 

όπως δημιουργούνται σε βάθος χρόνου.

Αντιμετωπίσαμε τις εξελίξεις με επιτυχία. Επιλέξαμε τη ' λύση της 

απεμπλοκής^ διασφαλίζοντας την ειρήνη και διατηρώντας άθικτα όλα τα 

κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αποφύγαμε να παγιδευτούμε στο παιχνίδι
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των αντιπάλων. Ακόμα και ένας νικηφόρος πόλεμος που θα στοίχιζε θύματα, 

θα οδηγούσε σε διαπραγματεύσεις πάνω σε ανύπαρκτες διαφορές.

συζήτηση πάνω σε θέματα για τα οποία δεν συζητάνε, τον αποφύγαμε. Ας μας 

πουν επιτέλους, τί ήθελαν οι διάφοροι πατριδοκάπηλοι, οι οποίοι άρχισαν 

να χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου. Ας μας πουν αυτοί οι οποίοι στο 

πρόσφατο παρελθόν είχαν αποφασίσει να πουλήσουν αυτές τις βραχονησίδες.

γενικότερη διαπραγμάτευσι· βοηθήσουμε ρτην εξέλιξη της εσωτερικής

κατάστασης της Τουρκίας.

θέλω να κάνω απολύτως σαφές, ότι η Τουρκία με τη στάση της, με την 

προκλητικότητα που ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι η χώρα που διεκδικεί 

την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η Τουρκία πρέπει επιτέλους 

να καταλάβει ότι η Ευρώπη είναι ένας χώρος δημιουργίας, συνεργασίας, και 

όχι συγκρούσεων. Η Ελληνική Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, θα αναλάβουμε 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενημέρωση όλων των Ευρωπαϊκών 

κυβερνήσεων, ώστε να αναλάβουν και τις δικές τους ευθύνες στα πλαίσια της 

Κοινοτικής αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας.

Εμείς αυτό τον κίνδυνο των διαπραγματεύσεων, την εμπλοκή μας σε

Ταυτόχρονα, αρνηθήκαμε

(5ΤΙ.)



Σ'αυτές τις κρίσιμες στιγμές, που περάσαμε, δεν αποδεχόμαστε το ρόλο του 

διαιτητού σε κανένα.

Αναγνωρίσαμε τη συμβολή του κ. Κλίντον στην εκτόνωση της κρίσης. Αυτή 

η αναγνώριση της συμβολής είναι λάθος να συνδεθεί με ψυχροπολεμικές 

μνήμες. Και ταυτόχρονα, είναι λάθος να οδηγήσει σε διατύπωση κατηγοριών 

για την εξωτερική πολιτική και μάλιστα, από εκείνους που ήταν θιασώτες 

μιας τυφλής πρόσδεσής μας σε ορισμένη χώρα και ορισμένο στρατόπεδο. Εμείς 

προσβλέπουμε σε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με την αμερικανική 

κυβέρνηση.

Επιδιώκουμε νέες δράσεις, για να γίνουμε παράγοντας εξελίξεων και 

πόλος αναφοράς στον γεωπολιτικό χάρτη, που διαμορφώνεται στην περιοχή 

μας.

Αυτά, όμως, δεν σημαίνουν ότι αποδεχόμαστε την οποιαδήποτε δήλωση του 

οποιουδήποτε υπεύθυνου των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχ&ώ-σχέση με την 

κρίση.

θέλω να επαναλάβω με έμφαση πάλι. Με τον κ. Χόλμπρουκ δεν συζητήσαμε

<
το θέμα της σημαίας ή τα θέματα των σημαιών. Η Ελληνική Κυβέρνηση

διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί τις σημαίες όπου θέλει, όπως θέλει και



____________ 3 β ° ___________
055Χ 2/5 Σφος ΤΑΤΣΙΩΝΗ Δφος ΜΠΟΥΑΑΞΗ 31.01.1995 0Υ0131ΤΙ. 

όποτε θέλει.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Εκτιμούμε ότι τα τελευταία γεγονότα θα ενισχύσουν τη σχέση

εμπιστοσύνης των πολιτών με την Κυβέρνηση, εξ αιτίας της υπευθυνότητας 

και της σοβαρότητας που δείξαμε.

(Στο σημείο αυτό εισέρχονται στην Αίθουσα οι Βουλευτές της Νέας 

Δημοκρατ ί ας)

Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι ν'ακολουθήσουμε το δρόμο που 

χαράξαμε με τις προγραμματικές μας δηλώσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να 

υλοποιήσουμε τα όσα εξαγγείλαμε^ ^Ίατί αποτελούν την αρχή μιας νέας 

εποχής^ ^ιατί ανοίγουν νέους ορίζοντες.

Στις προγραμματικές δηλώσεις -και λόγω της ώρας, θα αναφερθώ 

τηλεγραφικά- θέλω να υπενθυμίσω ότι:

Τονίσαμε την ανάγκη μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία επιδιώκει και 

τη σταθεροποίηση της οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα και την ανάπτυξη. Ότι 

θέλουμε να προωθήσουμε την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη και την ποιοτική 

ανάπτυξη.

Τονίσαμε ότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης έχει προαπαιτούμενο

και προϋπόθεση την κοινωνική πολιτική, το δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας.
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Και ένας κύριος στόχος μας είναι η συγκρότηση ενός κοινωνικού κράτους.

θέλω να υπενθυμίσω ότι επιδίωξή μας είναι:

Η κάλυψη των αναγκών υγείας, πρόνοιας και κοινι/ικής ασφάλισης.

Η ενίσχυση της απασχόλησης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης, του 

πολιτισμού και της ψυχαγωγίας.

Η φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας 

ζωής.

Η αποφυγή των φαινομένων κοινωνικής περιθωριοποίησης και απαξίωσης 

ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων.

Όλοι αυτοί οι στόχοι προσδιορίζουν το στίγμα της Κυβέρνησης.

Σχηματίσαμε μια Κυβέρνηση ανανέωσης και μεταρρύθμισης. Μια Κυβέρνηση

σύγκρουσης με κατεστημένες νοοτροπίες και εδραιωμένα στην κοινωνία μας 

συμφέροντα.

Δεν είμαστε Κυβέρνηση διαχείρισης. Δεν θέλουμε να επιλύσουμε τα

μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας μόνο με κάποιες τεχνοκρατικές 

μικροαλλαγές. Δεν θέλουμε περιορισμένες διευθετήσεις.

θέλουμε να επιτύχουμε μια δύσκολη, αλλά αναγκαία σύνθεση. Να

συγκεράσουμε το κυρίαρχο αίτημα της εποχής, το αίτημα του εκσυγχρονισμού



με το αίτημα εκείνο που χαρακτηρίζει τη δική μας 

σοσιαλιστική παράταξη, το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης

παράταξη,

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)



θέλουμε να προωθήσουμε την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, την ποιοτική 

ανάπτυξη, μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής προστασίας. Γι' αυτό είμαστε 

έτοιμοι να συγκρουστούμε και με όψεις της δικής μας πολιτικής παράταξης, 

να ξεπεράσουμε- το φόβο του πολιτικού κόστους. Να μην υπσκύψουμε στις_ 

σειρήνες των εύκολων και άκαιρων παροχών. Να μην παρασυρθούμε στις 

πελατειακές εξυπηρετήσεις.

Εμείς σαν χώρος οφείλουμε να εμπνευστούμε από τη μεγάλη ιστορική

παράδοση εδώ στην Ελλάδα του κεντροαριστερού χώρου. 0 κεντροαριστερός

χώρος υπήρξε εδώ στο τόπο μας πάντοτε δύναμη ανανέωσης της κοινωνίας.

Οφείλουμε επίσης, να εμπνευστούμε από την ριζοσπαστική λαϊκή παράδοση 

του ΠΑΣΟΚ, να εκφράσουμε το αίτημα των λαϊκών στρωμάτων για μια καλύτερη 

θέση στην κοινωνία, το αίτημα της κοινωνίας μας για μια καλύτερη θέση 

στην Ευρώπη και τον κόσμο. Μόνο με τον συνδυασμό ανανέωσης αλλά και 

συνέχειας με το παρελθόν, θα προετοιμάσουμε την χώρα, ώστε να

αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 21ου αινώνα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι ο σχηματισμός της 

Κυβέρνησης αυτής γέννησε μια μεγάλη ελπίδα στην χώρα, γέννησε μια μεγάλη 

προσδοκία. Το εύρος της νομιμοποίησής της και της αποδοχής της εξέπληξε

πάρα πολλούς, όχι όμως εμάς. Κανείς δεν ξεχνά ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν και



παραμένει κατά τα τελευταία 15 χρόνια το πλειοψηφικό ρεύμα στην Ελλάδα. 

Αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα, αυτά το μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας 

που θέλει ανανέωση, που θέλει νέες πορείες, που θέλει να παίξει ένα ρόλο 

στην Ευρώπη είναι μαζί μας και μας στηρίζει.

Το μήνυμα που θέλω να απευθύνω στον ελληνικό λαό, είναι ένα μήνυμα 

ευθύνης, είναι ένα μήνυμα αλήθειας, είναι ένα μήνυμα ελπίδας.

Η Κυβέρνηση για να πραγματοποιήσει αυτό το πρόγραμμά της χρειάζεται 

βεβαίως, χρόνο. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς κατακλυσμικές αλλαγές από 

την μια ημέρα στην άλλη. Απαιτείται σκληρή προσπάθεια, απαιτείται ισχυρή 

θέληση από όλους μας. Απαιτείται μεγάλη 'επιμονή από όλους μας. Αλλά ο

I  ;  ; · ;

χρονικός οριζοντάς μας δεν είναι ο χρονικός ορίζοντας μιας διετίας. Είναι 

ο χρονικός ορίζοντας μιας εξαετίας, θα εξαντλήσουμε την διετία και θα 

διεκδικήσουμε την ανανέωση της λαϊκής εντολής για την επόμενη τετραετία 

και θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της ανανέωσης της 

ελληνικής κοινωνίας, γιατί έχουμε ιδέες, γιατί έχουμε τους κατάλληλους 

ανθρώπους, γιατί έχουμε τη θέληση, γιατί έχουμε, για να το διατυπώσω 

λιτά, την ικανότητα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και στα αιτήματα 

του ελληνικού λαού.

Εάν οι στόχοι μας είναι πολλοί, ο κεντρικός σκοπός μας είναι ένας
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μόνο: Η διαμόρφωση μιας ισχυρής κοινωνίας, η διαμόρφωση μια ισχυρής 

Ελλάδας, μιας κοινωνίας που θα μας κάνει όλους υπερήφανους, όλους τους 

πολίτες, γιατί είναι μέλη αυτής της κοινωνίας, όλους τους πολίτες γιατί 

είναι μέλη αυτής της χώρας.

Μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Το μέλλον είναι δικό μας!

Ευχαριστώ. ^
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση, σε σχέση με τα γεγονότα . σήμερα 

το βράδυ και χθές.

Η ελληνική Κυβέρνηση ¿πέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών 

δυνάμ^εων/Υ'Γ^

(Έντονες διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας-θόρυβος, 

Κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυάνικ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

παρακαλώ περισσότερη υπευθυνότητα. Παρακαλώ, δε/είναι δυνατόν...

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΑΑΣ: Μας κοροϊδεύετε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Την εθνική ταπείνωση, τη\ λέει επιτυχία/ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυόνησ): Παρακαλώ! Ελάτε στο Βήμα, κύριε 

συνάδελφε, εσείς μετά τον Πρωθυπουργό, θα απαντήσει ο Αρχηγός της 

Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως και Πρόεδρος του Κόμματός σας. Σας παρακαλώ! 

Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): θα χρησιμοποιούμε τη

ι
γλώσσα εκείνη, η οποία δείχνει πως είναι πράγματι τα γεγονότα.

Η ελληνική Κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και

τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της ΙΜΙΑ και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η
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απεμπλοκή επετεύχθη, χωρίς καμία απολύτως διαπραγμάτευση με την τουρκική 

πλευρά. Ματαιώθηκε έτσι η επιδίωξη της Τουρκίας να εξαναγκάσει την

Ελλάδας σε σχέση με το νομικό καθεστώς των βραχονησ 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ: Με τη σημαία, τί έγινε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η βραχονησίδα ΙΜΙΑ 

είναι και θα παραμείνει ελληνική.

(Έντονες διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας - 

Κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο Κακλαυάνησ): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!

Κύριε συνάδελφε, καθήστε στη θέση σας. Παρακαλώ. Έχετε και εσείς την 

ίδια ευαισθησία που έχουμε όλοι μας. Παρακαλώ, όχι πλειοδοσία. Καθήστε 

παρακαλώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΕΝΟΣ: Ντροπή, αίσχος. ί\1α μην μας εμπαίζουν, κύριε 

Πρόεδρε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Είμαι Αιγαιοπελαγίτης και είναι ντροπή αυτά που 

κάνετε. Εγκαταλείψατε τα νησιά μας.

(Έντονες διαμαρτυρίες - κωδωνοκρουσίες)

θέλω να ευχαριστήσω τις Ένοπλες Δυνάμεις γι·

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Αίσχος, αίσχος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο Κακλαμάνηςί: Παρακαλώ δεν είσθε μόνο εσείς 

ευαίσθητοι σ' αυτήν την Αίθουσα. Όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία, δεν 

δικαιούσθε δύο-τρεις να πλειοδοτείτε. Παρακαλώ καθήστε στις θέσεις σας.

(θόρυβος, κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο Κακλαιιάνπσ): Ορίστε κύριε Πρωθυπουργέ, συνεχίστε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα μου 

επιτρέψετε να επαναλάβω τη δήλωση διότι οι κύριοι έχουν τη δυνατότητα να 

πουν μετά τη γνώμη τους. Αυτή είναι η λειτουργία του Κοινοβ

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ(Από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας): Ξεπουλάτε την 

Ελλάδα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η Ελληνική Κυβέρνηση 

επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στον χώρο της 

Ίμια και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η απεμπλοκή επετεύχθη χωρίς καμιά 

απολύτως διαπραγμάτευση με την τουρκική πλευρά. Ματαιώθηκε έτσι η 

επιδίωξη της Τουρκίας να εξαναγκάσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις | σε 

σχέση με το νομικό καθεστώς των βραχονησίδων. Η βραχονησίδα Ίμια είναι 

και θα παραμείνει ελληνική.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Όπου υπάρχει δεν υπάρχει ευαισθησία.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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θέλω να ευχαριστήσω τις ένοπλες δυνάμεις το υψηλό ψρόνημα και την 

ετοιμότητα που επέδειξαν. θέλω να εκφράσω τη λύπη για το χαμό των 

στελεχών των ενόπλων δυνάμεων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους.

θέλω να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την 

πρωτοβουλία και τη βοήθειά '

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτύρονται. 

Κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο Κακλαυάνησ): Κύοιοι συνάδελφοι παρακαλώ καθήστε. 

Είναι απαράδεκτο αυτό το θέαμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καθήστε. Είναι 

δυνατόν να διεξαχθεί έτσι η συζήτηση; Σας παρακαλώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ως προς την τουρκική 

πλευρά, η Τουρκία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν σέβεται ούτε τους 

κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, ούτε τις υποχρεώσεις της από τις συμμαχίες 

στις οποίες συμμετέχει, θα βρει απέναντι της τη συμπεριφορά που αυτή 

προκάλεσε. Το μήνυμά μας είναι σαφές, η αντίδραση της Ελλάδας θα είναι

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, θόρυβος, κωδωνοκρουσίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυάνηο): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.

παντού και παντα δυνατή άμεση και αποτελεσματική.

Π ι;Ό < Χ Μ α ]α ;

Τουλάχιστον από εδώ και πέρα!;να υπάρξει ηρεμία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣΙΑπόστολοσ Κακλαιιάνηο) :Mi α στιγμή κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουν ζητήσει το λόγο ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, ο 

Υπουργός Εξωτερικών και ο κύριος Μητσοτάκης. θέλετε να απαντήσετε αφού 

τους ακούσετε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):θα απαντήσω αφού τους
ί

....... ...  »

ακούσω.

^ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυάνπσ) :Καλώσ.

Opi στε(.κύρ ι ε Πρόεδρε.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας ):θα ήθελα να γνωρίσει το

t

Σώμα μία δήλωση του κύριοι Χολμπρούκ^ η οποία έγινε προ ολίγων ωρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Απόστολοσ Κακλαυάνησ):Κύοιε Πρόεδρε, με συγχωρείτε.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας ): Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. 

Γιατί δεν το είπα προηγούμενα.

Λέει: "Αργά σήμερα υπήρξε μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία / που 

προέβλεπε την άμεση απόσυρση των πλοίων^του προσωπικού και των σημαιών 

και των δύο πλευρών από την περιοχή. Και οι δύο πλευρές έδωσαν τη 

διαβεβαίωση στις Ηνωμένες Πολιτείες^ πως η νησίς θα επιστρέφει στην 

προτέρα κατάσταση. Status quo ante.

(PA)
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/
απαντήσω στην κυρία Παπαρήγα, αν επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε.

Χαίρω πολύ που θέλετε να μας δώσετε προτάσεις για την άσκηση μίας
■ "Ξ, ' - " .· ■ ' .... . ··■); ; · ·,-

πολιτικής προσανατολισμένης προς μία μεγαλύτερη υπεράσπιση των εθνικών
. ν. · . ' ί ^ τ’;. ··.·"··' ' - · . ·:-ί . - . · ; ■ ' ;■ -·/.· .*

" ΐμας συμφερόντων και θα σας ακούσω με προσοχή. ‘"Γ

Όπως σας είπα, είμαι έτοιμος να κάνω το διάλογο με σας. θα 

δυσκολευθώ λίγο να καταλάβω αυτή την "Ελλάδα που δεν είναι πουθενά", αλλά 

ίσως και αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Ευχαριστώ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ): Μην αλλοιώνετε αυτά 

που λέμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο Κακλαιιάνικ:): 0 κύριος Πρωθυπουργός, έχει το λόγο.
Λ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβερνήσεως): Κυρίες και κύριοι

συνάδελφοι, ποιος από εμάς φοβάται την αναμέτρηση με την Τουρκία ή με 

οποιονδήποτε άλλον; Πιστεύω κανείς. Είμαστε όλοι πρόθυμοι και έτοιμοι,

εφόσον το συμφέρον της χώρας το απαιτεί, να αναμετρηθούμε.

Ποιος από μας διστάζει να προσφέρει στην πατρίδα; Πιστεύω κανείς. 

Είμαστε όλοι έτοιμοι να κάνουμε την οποιαδήποτε προσφορά για να 

υπερασπίσουμε την πατρίδα και να προωθήσουμε τα συμφέροντά της.

Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος της αναμέτρησης και της προσφοράς; 0 

στόχος πρέπει να είναι η υπεράσπιση της ακεραιότητας της πατρίδας μας και

’
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η επιτυχής υπεράσπιση των συμφερόντων της.

.·:·'■ Κ η •Αυτές ήταν οι αρχές μας και με βάση αυτές τις αρχές η Κυβέρνηση 

'■ ^προχώρησε, μόλις εκδηλώθηκαν τα επεισόδια,

■ X  V;

ϊτην κινητοποιήση των Ενοπλων γ
• V ·---/?· ·■;.;;>/■ *ν$.· %

:. 1 ,1 Δυνάμεων και στην λήψη όλων εκείνων των μέτρων, τα οποία ήταν
ί Γ :  ' .Τ ν . ΐ ; · ;  " ν  X ? '  Λ  ·; ·Γ ’

.. ν -_· .’ϊ' 
% ... ?>■ 
' /; ,/ν/ ''
V··.·ί*. :„·

σ τ η ν _... , I_,;χ Τ · ···' ;:

-Λν-ΙΓ' : ' **. X * · ''&&*
απαραίτητα '~:/ν V: 
■-’> *·. 'ίΆ· ■··' • ;7Μ5-

για την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας.

Ακούσατε απο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ότι πήγαν πλοία στην 

περιοχή, ότι βγήκε ο στόλος, ότι υπήρχε επιφυλακή στη Βόρειο Ελλάδα, ότι 

παντού αλλού, εκεί που έπρεπε να υπάρχει μία ετοιμότητα, υπήρξε 

ετοιμότητα.

Ήμασταν χθες το βράδυ έτοιμοι για την αναμέτρηση. Και ήμασταν
·«

έτοιμοι για την αναμέτρηση χωρίς κανένα δισταγμό. Δεν υπήρχε 

διστακτικότητα. Αν ήταν να πολεμήσουμε, θα πολεμούσαμε.

(Χειροκροτήματα απο την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

( Ζ Ε )

;**ι$Γ;.·)ίν· $·ί$Μ



ce
Γύρω στις 10 με 11 το βράδυ όπως ακούσατε από τους Υπουργούς

/ '

εκδηλώθηκε μία πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από τις
··. Φ  ;■ ·.. ; ' · . ■ . ■ -:/.νι; ■/ · ·. .· £ ■' " ' § .. ·,· · ’ : '· ' Α

.Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάνεις απο μας δεν επεδιωξε τέτοια

πρωτοβουλία. Δεν θέλαμε εμείς" να επιδιώξουμε " τέτοια 'πρωτοβουλία. Εμείς^

τόσο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο απέναντι στις
/

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ τηρήσαμε την ίδια 

στάση. Τους ενημερώσαμε για τα γεγονότα^ τους επισημάναμε την απαράδεκτη 

συμπεριφορά της Τουρκίας και τους επισημάναμε τις υποχρεώσεις τους.

Άρχισαν κάποιες συζητήσεις και αργά το βράδυ βρεθήκαμε μπροστά στο

δίλημμα, θα υπάρξει αναμέτρηση η οποία δεν θα σταματήσει μονάχα σε ένα
<5

επεισόδιο εκεί στο νησί, επεισόδιο το οποίο θα ήταν ελέγξιμο αλλά

αναμέτρηση η οποία θα οδηγήσει σε μία γενικευμένη σύρραξη. Γενικευμένη 

σύρραξη της οποίας τα όρια δεν μπορούσαμε να καθορίσουμε. Γιατί μπορεί να 

ήταν γενικευμένη η σύρραξη στο χώρο εκεί^αλλά σύρραξη των δύο στόλων/ 

μπορεί να ήταν και σύρραξη η οποία θα άρχιζε από τον Έβρο και θα 

κατέληγε στο Νότο.

Και εκεί σκεφθήκαμε το τι πρέπει να κάνουμε^ όχι με κριτήριο τη θυσία. 

Γιατί η θυσία ήταν αποφασισμένη και δεδομένη. Σκεφθήκαμε με το κριτήριο

ί
τι συμφέρει αυτή τη χώρα.



Ακούσατε από τον Υπουργό Εξωτερικών τι επιδιώκουν οι Τούρκοι μονίμως
/

συνεχώς, ακατάπαυστα. Επιδιώκουν να έλθει η Ελλάδα στο τραπέζι των

διαπραγματεύσεων να διαπραγματευθει το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου ή
τ'* . I ' · ■> ..·■

' το Αιγαίο ή το οτιδήποτε αφορά το χώρο αυτό. Και αυτό ήταν και στην
."=·'·■ '■ / I ; - ■ ' : / ;

περίπτωση αυτή σαφές.

Πήγαν στην αρχή 2-3 φαινομενικά άσχετοι δημοσιογράφοι, κατέβασαν την

ελληνική σημαία, πήραν φωτογραφίες βίντεο τα έδειξαν στις τουρκικές
/ /

τηλεοράσεις για να μας εξευτελίσουν, για να δημιουργήσουν αντιδράσεις.

Ακολούθησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ο οποίος δεν μίλησε μόνο
/

για το συγκεκριμένο νησί τη βραχονησίδα Ίμια αλλά μίλησε για το σύνολο 

των βραχονησίδων και μίλησε για το καθεστώς των νησιών στην περιοχή Και

είπε να καθήσουμε να τα δούμε αυτά.

Εμείς, έχουμε ανέκαθεν τη θέση και η θέση μας είναι ότι η εθνική 

κυριαρχία σ'αυτόΥ το χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη. Και εφόσον είναι 

αδιαπραγμάτευτη δεν πρέπει να πέσουμε σε τέτοιες παγίδες οι οποίες θα μας 

εξαναγκάσουν σε διαπραγματεύσεις. Σε διαπραγματεύσεις ̂  όχι όπως είπαμε

χθες για τον τουρισμός το φυσικό αέριο, τη διασύνδεση του ηλεκτρικού

I
ρεύματος. Σε διαπραγματεύσεις^εάν τα νησιά αυτά μας ανήκουν ποια είναι τα 

δικαιώματά μας με βάση το Αιεθνές Λ¡καιο της θάλασσας τι συμβαίνει με την



/
υφαλοκρηπίδα κ.ο.κ.

Σύρραξη λοιπόν γενικευμένη σύρραξη. Έχει κανείς την εντύπωση ότι θα 

μπορούσαμε σε 3, 4, 5, 6, 7 μέρες πολέμου να καταγάγουμε μια ολοκληρωτική 

νίκη απέναντι στην Τουρκία η οποία θα τελείωνε μια για πάντα το θέμα; 

Εμείς δεν είμαστε αυτής της άποψης. Εμείς πιστεύουμε ότι οι Ένοπλες 

Δυνάμεις μας θα πολεμούσαν γενναία^θα μπορούσαν να επιβληθούν αλλά η 

σύρραξη θα συνεχιζόταν σε όλο το μέτωπο για αρκετό καιρό.
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Και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα; Ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοι να 

αρχίσουν να πιέζουν και να επεμβαίνουν, για να επέλθει η εξισορρόπηση των 

αντιθέσεων. Και επειδή θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, θα είμαστε εμείς 

μέσα στο λούκι, το οποίο θα κατέληγε στο να καθίσουμε στο τραπέζι. 

Και αυτό, το να καθίσουμε στο τραπέζι, δεν το θέλαμε με κανένα τρόπο και 

ποτέ, γιατί δεν διαπραγματευόμαστε.

Ποιά η λύση; Η λύση απλή, η λύση της απεμπλοκήίτων δυνάμεων, η λύση 

να μην μπούμε στην παγίδα, που θέλουν να μας στήσουν, να μην αποδεχθούμε 

αυτό, το οποίο μπορεί να είναι συνέπεια μιας πατριωτικής στάσης, τη μάχη,

τον πόλεμο, γιατί η μάχη και πόλεμος, θα ήταν για μας μία εξέλιξη προς
?

μία διαπραγμάτευση, που δεν θέλαμε.

Γι'αυτό και είπαμε ότι πρέπει να εκμεταλλευθούμε αυτή τη δυνατότητα, 

η οποία μας δίνεται, την δυνατότητα της απεμπλοκής και τίποτε άλλο, γιατί 

το μόνο, το οποίο συζητήσαμε, ήταν η απεμπλοκή, πως θα φύγουν οι δυνάμεις 

τους, που σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, ήταν 

ένα πολύ μεγάλο μέρος του δικού τους στόλου σε σχέση με τις δικές μας τις 

δυνάμεις, που ήταν, επίσης, σχεδόν το σύνολο του στόλου. Να πάνε εκεί, 

που ήταν πριν και εμείς να βρεθούμε εκεί, που είμασταν πριν.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, τα θέματα της κυριαρχίας κ.λπ., ήταν
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αυτονόητο και δεν χρειαζόταν καμμία συζήτηση ότι δεν άλλαζε απολύτως 

τίποτε. Άλλαξε τίποτε; Δεν ισχύει η Σύμβαση του 1932 ανάμεσα στην 

Τουρκία και την Ιταλία, από την οποία αντλεί και η Ελλαδα τα δικαιώματα 

της; Ισχύει. Και οι Τουρκικές ενστάσεις, ότι δεν έχει κατατεθεί στην 

Κοινωνία των Εθνών, είναι ενστάσεις μη σοβαρές και δεν γίνονται δεκτές 

από μας.

Δεν ισχύει η οριοθέτηση, η οποία υπάρχει; Ισχύει και δζ,ν λένε

όχι. Οι διεθνείς χάρτες, αυτή την οριοθέτηση έχουν. Και οι διεθνείς

χάρτες, αυτά τα νησιά τα αναγνωρίζουν ως ελληνικά. Άλλαξε τίποτε;

Άλλαξε τίποτε στη δυνατότητα ίων--Ελλήνων ψαράδων να πηγαίνουν εκεί;

Άλλαξε τίποτε στη δυνατότητα των Ελλήνων των παραπλήσιων νησιών να

πηγαίνουν να βόσκουν τα πρόβατά τους ή να ασχολούνται με αγροτικές

εργασίες; Άλλαξε οτιδήποτε στο καθεστώς των νησιών; Τίποτε απολύτως δεν
)

άλλαξε. Το μόνο, που έγινε, ήταν ότι έφυγαν τα στρατεύματά τους.

Λοιπόν, αυτή ήταν η επιδίωξη και αυτή η επιδίωξη επετεύχθη, διότι 

εμείς σθεναρά είπαμε ότι αυτό πρέπει να είναι το καθεστώς και δεν γίνεται 

διαπραγμάτευση. Όπως σας είπε ο κ. Πάγκαλος, το κύριο αίτημα των άλλων 

το βράδυ, των Τούρκων, ήταν να γίνει διαπραγμάτευση επί της ουσίας. 

Καμμία διαπραγμάτευση επί της ουσίας δεν έγινε, με κανένα και γΐβ τίποτε.



Η μόνη συζήτηση, που έγινε, ήταν η διαδικασία της απεμπλοκής, φεύγουν 

πρώτοι, φεύγουν δεύτεροι, φεύγουν μαζί, από που φεύγουν πρώτοι. Ακούσατε 

τον κύριο Αρσένη, που είπε ότι έφυγαν πρώτα τα αντιτορπιλλικά.

Αυτά ήταν τα θέματα, πως πραγατοποείται αυτή η απεμπλοκή. Υπάρχουν 

κάποιοι, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με το καθεστώς, που υπήρχε πριν 

από τα γεγονότα; Εγώ δεν άκουσα κανένα να πει ότι το καθεστώς, που υπήρχε 

πριν από τα γεγονότα, ήταν απαράδεκτο, ότι δεν το δεχόμαστε, ότι έπρεπε 

να το αλλάξουμε. Όλοι είμαστε σύμφωνοι με το καθεστώς, που υπήρχε πριν 

από τα γεγονότα. Ε, αυτό το καθεστώς υπάρχει και τι

(0Ρ)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: 'Εχουμε την εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν 

υπάρχει το ίδιο καθεστώς. Υποχώρηση του δικού μας στρατού, γιατί;

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ: Μην τα λέτε αυτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Είναι ακριβώς το ίδιο 

κ α θ ε ^ σ τώς^^^

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ: Μην τα λέτε αυτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Είναι ακριβώς το ίδιο 

καθεστώς>^^'

” ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ: Όχι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ" (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ας έλθω τώρα και- στο 

θέμα της σημαίας.

Σας απάντησε ο κύριος Πάγκαλος, αλλά θέλω να επαναλάβω εγώ το εξής:

Με τον κύριο Χόλμπρουκ δεν έγινε καμμία συζήτηση στη διαδικασία για 

την απεμπλοκή των δυνάμεων σε σχέση με τη σημαία. Με τον κύριο Χόλμπρουκ, 

διότι με τους άλλους πριν είχε αναφερθεί αυτό το θέμα.

Και το ΚΥΣΕΑ ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει αυτό το 

θέμα. Έκλεισε αυτό το θέμα. Το τι

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Γιατί; Αφού πήραμε τη σημαία...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Με συγχωρείτε. θέλετε



9 3

να με ακούσετε^/^

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ: Να καταλάβουμε γιατί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυόνησ): Παρακαλώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης)Εκλεισε αυτό το θέμα, 

διότι, κύριε Βερυβάκη, ανεφέρετο από τους άλλους ότι υπάρχει και αυτό το 

θέμα. Και εμείς μετά από συζήτηση είπαμε ότι για μας δεν υπάρχει αυτό το 

Γ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ: Και τελικά ποιος έχει δίκιο;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ένα λεπτό, κύριε 

συνάδελφε, περιμένετε^^"

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο Κακλαυάνησ): Κύριε Πρωθυπουργέ, απευθύνεσθε, 

παρακαλώ, σε ολόκληρο το Σώμα για να μην υπάρχουν διακοπές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τελικά, ήταν δίκιά 

μας απόφαση. Με την αποχώρηση του αγήματος να πάρουν και τη σημαία μαζί. 

Γιατί; Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αν θυμηθείτε πώς 

έγινε το πρώτο επεισόδιο που ήρθαν οι Τούρκοι με το ελικόπτερο, τότε θα 

διαπιστώσετε ότι δεν υπήρχε φύλαξη στο νησί. Ότι ήρθαν, πήραν τη σημαία, 

την πήγαν στην Τουρκία, γιατί δεν ήταν κανένας στο νησί.

θα πω εδώ ότι βεβαίως είχε διαταχθεί η φύλαξη στο νησί. Βεβαίως είχαν
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δοθεί εντολές να μη συμβεί αυτό„1<αι συνέβη αυτό. Όπως είχαν δοθεί και 

άλλες εντολές, να μην συμβούν άλλα πράγματα και συνέβησαν α υ τ Ό ^ ^ ^

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Να παραιτηθούν τότε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ: Ευθύνες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης)Ενα λεπτό.
ιιιιι ............... .. III

Είναι ανικανότητα; Εγώ θα πω ότι, εν πάση περιπτώσει, πέρα από την 

ανικανότητα ή την ικανότητα, είναι και η τεράστια δυσκολία του χώρου να 

ελεγχθούν τέτοιες καταστάσεις. Γιατί είναι πολλά τα νησιά, πολλά τα 

βράχια, η προσέγγισή τους εξαρτάται από τα διάφορα μέσα, τα οποία 

χρησιμοποιεί κανείς, εξαρτάται η φύλαξή τους από τα διάφορα μέσα, τα 

οποία έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, εξάρτάται η επιτήρηση όλου του χώρου 

από ένα σύστημα, το οποίο έχει αποδειχθεί από τα πράγματα ότι δεν μπορεί 

να είναι τέλειο. Και έχει αποδειχθεί ακριβώς από αυτό το γεγονός στη νήσο 

Ίμια.

Αναλογιστήκαμε, λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε συνέχεια με αυτά τα 

επεισόδια μετά από μία εβδομάδα, μετά από δύο εβδομάδες, εκεί, αλλού, 

κάπου αλλού κ.ο.κ.

Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε τη σημαία όποτε θέλουμε. Εμείς 

έχουμε τη δυνατότητα -και αυτή είναι ένδειξη της κυριαρχίας % μας- να
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ανυψώσουμε τη σημαία σε οποιαδήποτε βραχονησίδα όποτε θέλουμε. Και δεν θα 

έχουμε κανένα δισταγμό να το κάνουμε αυτό, όποτε πρέπει. Αλλά, αν θέλουμε 

να τιμήσουμε και τη σημαία μας, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα εκείνα, ώστε 

να μην συμβαίνουν πράγματα ή επεισόδια, όπως αυτά που συνέβησαν. Και να 

εκτιμήσουμε αν έχουμε στο σύνολο του νησιωτικού χώρου και για όλες τις 

βραχονησίδες αυτές τις δυνατότητες.

Εμείς θέλουμε να έχει η Ελλάδα το κεφάλι ψηλά. Δεν θέλουμε να 

βλέπουμε κάποιους γελοίους να παίρνουν τις σημαίες στη Σμύρνη ή όπου 

αλλού και κάποιους "δημοσιογράφους" να τις μεταχειρίζονται για μέσο 

προβολής των εντύπων τους ή του φρονήματος τους. Και αν θέλουμε να έχουμε 

τη σημαία ψηλά, δεν είναι ο μόνος τρόπος η προστασία με τα όπλα. Είναι 

και η προστασία με τη σκέψη, τη λογική, την τακτική, την πολιτική. Και 

αυτό δεν πρέπει να μας το αποκλείουν.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

(ΙΜ)
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Εγώ, κυρίες και κύριοι, θέλω πάλι να εκφράσω πρώτα απ' όλα τη λύπη μου

για τα παιδιά αυτά, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία χάθηκαν στην
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Ενόπλων Δυνάμεων. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, οι αξιωματικοί με 

τους οποίους συνομίλησα ήταν αποφασισμένοι να πάρουν το οποιοδήποτε μέτρο, 

για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της χώρας.

Οι μέρες αυτές είναι οι πρώτες μέρες αυτής της Κυβέρνησης. Είναι οι 

πρώτες μέρες μιας κυβέρνησης^ η οποία έχει καταφέρει να αλλάξει το 

πολιτικό κλίμα, μιας κυβέρνησης η οποία συναντά πολύ μεγάλη συναίνεση, 

μιας κυβέρνησης η οποία δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να κλείσει για 

πολύ καιρό τη δυνατότητα εναλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία.

Τί άλλο μένει στη Νέα Δημοκρατία, παρά οι υψηλοί τόνοι, οι φωνές, η 

επίκληση της πατρίδας, η λέξη "προδοσία" και όλα τα συστατικά στοιχεία 

της πατριδοκαπηλείας, για να μπορέσουν να αναδειχθούν πάλι από το βάθος 

που έχουν πέσει.'

Εμείς να μην παίξουμε το παιχνίδι τους αυτό. Γιατί δεν έχουμε παρά να 

αναλογιστούμε. Η χώρα μας έχει προβλήματα. Η χώρα μας δεν έχει τη δύναμη 

που θα έπρεπε να έχει. Η χώρα μας είναι εξαρτωμενη από πολλούς
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συσχετισμούς.

Εμείς το 1974, δώσαμε το σύνθημα "η Ελλάδα στους Έλληνες" και από το 

1981 εφαρμόσαμε μια εξωτερική πολιτικής η οποία ήθελε να ενισχύσει την 

ανεξαρτησία της χώρας και το ¿πέτυχε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά ο αγώνας 

μας ήταν αγώνας εναντίον συνθηκών^ τις οποίες δημιούργησαν οι κύριοι που 

αποχώρησαν. Αυτοί ακολούθησαν μια πολιτικής η οποία είχε κάνει την Ελλάδα 

υποτελή. Αυτοί ακολούθησαν μια πολιτική^η οποία μας οδήγησε στην αδυναμία 

για τόσα χρόνια. Αυτοί είναι εκείνοι^ οι οποίοι δεν σεβάστηκαν την 

πατρίδα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Δεν μπορούν, λοιπόν, να μιλούν για προδοσία, δεν μπορούν να 

επικαλούνται ότι τάχα εμείς υποχωρήσαμε, ότι έγινε εθνική ταπείνωση. Η 

εθνική ταπείνωση είναι η έλλειψη δύναμης που έχουμε και η έλλειψη δύναμης 

ξεκινάει από τους πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών^ που πήγαιναν και 

επέβαλαν στις ελληνικές κυβερνήσεις το τι θα γίνει. Και αυτή την έλλειψη 

δύναμης, την προκάλεσαν, τη δημιούργησαν οι κύριοι της συντηρητικής 

παράταξης.

Για να κλείσω, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται πολλή δουλειά 

ακόμα^για να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα. Αλλά εμείς μπορούμε να καταφέρουμε
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μια ισχυρή Ελλάδα, για να είμαστε συμμέτοχοι, συμπρωταγωνιστές και σε 

επόμενες τέτοιες κρίσεις να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, να μπορούμε ακόμα 

πιο εύστοχα να περνάμε τη δική μας πολιτική. Και να μην έχουμε καμμία 

αμφιβολία για το μέλλον μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι 

μπορούμε να παλέψουμε με επιτυχία σ' αυτό. Σας ευχαρισ τώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ: Ναι, αλλά δεν είναι σωστό να με έχετε σαν 

μαθητή του δημοτικού και να με επικρίνετε. Δεν είμαι μαθητής του 

δημοτικού να κάθομαι με τα χέρια σταυρωμένα. Διαμαρτύρομαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυάνπσ): Νομίζω ότι κάποτε πρέπει να 

σταματήσει...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ: θέλω να ρωτήσω γιατί δεν εκλήθη η Βουλή τη 

νύχτα και οι Αρχηγοί των Κομμάτων. Αυτό θέλω να ρωτήσω, για να πάρουν την 

ευθύνη όλοι τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑπόστολοσ Κοκλαυάνπσ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έληξε 

η συζήτηση αυτή, η παρεμπίπτουσα.

0 κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, θα ήθελα σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Δροσογιάννης -δεν 

ξέρω τι ακριβώς εννοούσε- να διαβεβαιώσω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

και το επιτελείο του έκαναν όλη τη δουλειά που έπρεπε για να έχουν οι 

Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, το υψηλό φρόνημα, την ικανότητα και τη 

μαχητικότητα^που ανέφερα προηγουμένως.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Η συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπήρξε άψογη*και πάνω 

στη δουλειά του Υπουργείου στηριχθήκαμε για την πολιτική μ


