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Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ φίλε,

Επιθυμώ να σας εκφράσω την χαρά και την τιμή που αισθάνεται η 

Ελληνική Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά για την επίσκεψή σας 

στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια εποχή δραματικών 

αλλαγών, πολλές φορές όχι αναίμακτων, στα Βαλκάνια και τη 

Μέση Ανατολή. Βαδίζουμε, πλέον, σε νέους δρόμους που 

υπόσχονται ένα καλλίτερο μέλλον για τους λαούς μας αλλά και που 

παρουσιάζουν εμπόδια και παγίδες.

Κύριε Πρόεδρε,

Σεις έχετε επιτελέσει το καθήκον σας έναντι όχι μόνον του 

Παλαιστινιακού λαού αλλά και ολόκληρης της Μέσης Ανατολής, 

ανατρέποντας προκαταλήψεις και παραμερίζοντας πάθη πολλών 

δεκαετιών. Από κοινού με τον άδικα χαμένο Πρωθυπουργό Rabin 

και τον κ. Peres ξεκινήσατε τον αγώνα της «Ειρήνης των 

Εενναίων», δίνοντας ένα παράδειγμα υπευθυνότητας, πολιτικής 

διορατικότητας και ρεαλισμού.
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Θα πρέπει να είστε ευτυχής, κύριε Πρόεδρε, διότι οι εκλογές στα 

Παλαιστινιακά Εδάφη, που απέσπασαν την διεθνή αναγνώριση για 

την άψογη διεξαγωγή τους, απέδειξαν ότι οι επιλογές σας 

συγκεντρώνουν την επιδοκιμασία της συντριπτικής πλειοψηφίας του 

Παλαιστινιακού Λαού και συνθέτουν τις ελπίδες και τα όνειρά του 

για ένα καλλίτερο αύριο.

Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, πάντα υποστήριξε με θάρρος και 

επιμονή αυτό το οποίο συντελείται σήμερα στην Μέση Ανατολή. 

Πάντα θεωρούσε ότι το πρόσωπό σας συγκέντρωνε όλα εκείνα τα 

εχέγγυα για την ιστορική αλλαγή. Η πολιτική της Ελλάδος έναντι 

του Μεσανατολικού δέχθηκε στο παρελθόν τις επικρίσεις και 

λοιδωρίες πολλών. Πλην όμως, αποδείχθηκε στην πράξη ότι η 

στάση αυτή ήταν ορθή και ότι επιτυχημένη είναι η πολιτική που 

χαράζεται με διορατικότητα, διέπεται από αρχές και στηρίζεται στη 

λογική και όχι στις πρόσκαιρες σκοπιμότητες.

Η Ελλάδα όταν συνομολογήθηκε η Διακήρυξη Αρχών του Όσλο, 

δραστηριοποιήθηκε για την επιτυχία της Ειρηνευτικής Διαδικασίας 

και τη επίτευξη των στόχων της.

Η πρωτοβουλία μας συνίσταται στην πολιτική υποστήριξη της 

Διαδικασίας και στην οικονομική ανασυγκρότηση των



Παλαιστινίων, τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας.

Για τον λόγο αυτό, οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή σας μας 

ανησυχούν βαθύτατα. Οι τρομοκρατικές πράξεις δυναμιτίζουν τις 

προσπάθειες των ειρηνοποιών και θέτουν σε κίνδυνο το οικοδόμημα 

της εμπιστοσύνης που άρχισαν να κτίζουν οι λαοί της περιοχής.

Από την άλλη πλευρά, η συλλογική τιμωρία, η οικονομική 

εξαθλίωση και η ανισόρροπη διαχείριση των Συμφωνιών επιτείνει 

τον φαύλο κύκλο και δικαιώνει τους εχθρούς της ειρήνης.

Πιστεύουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι προϋπόθεση για την επίτευξη 

διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή είναι η πλήρης εφαρμογή των 

Αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών καθώς και η σαφής και με 

εγγυήσεις δέσμευση ότι το Ισραήλ θα μπορεί να ζεί εφεξής σε 

ασφαλή και διεθνώς ανεγνωρισμένα σύνορα.

Εν τω μεταξύ, απαιτείται η άμεση και ισόρροπη εφαρμογή της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Θα ήθελα, δε, να τονίσω στο σημείο αυτό 

την ικανοποίησή μας για την πρόσφατη απόφαση του 

Παλαιστινιακού Εθνικού Συμβουλίου να απαλείψει από την 

παλαιστινιακή χάρτα τις αναφορές για την καταστροφή του κράτους



του Ισραήλ. Αναμένουμε ότι η ιστορική αυτή χειρονομία θα 

ενθαρρύνει και την ισραηλινή πλευρά για την ταχεία εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών της.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω εκ μέρους του 

Ελληνικού Λαού ότι μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξη και 

την αρωγή μας. Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν πρόκειται να φεισθεί 

προσπαθειών για την εμπέδωση της ειρήνης και την ανάπτυξη της 

συνεργασίας στην Μέση Ανατολή, για την ενίσχυση της 

σταθερότητας στη Μεσόγειο και για τη δημιουργία μιας 

Ευρωμεσογειακής σχέσης που θα συμβάλει αποφασιστικά στη 

ευημερία τω λαών της περιοχής.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχηθώ υπέρ της υγείας σας, της 

ευόδωσης των προσδοκιών σας καθώς και υπέρ της προόδου και της 

ευημερίας του φίλου Παλαιστινιακού Λαού.


