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Κύριες και κύριοι συνάδελφοι,

Το θέμα της συζήτησής μας σήμερα είναι πραγματικά σοβαρό. 

Έχω όμως την υποχρέωση να επισημάνω ότι το ενδιαφέρον 
της Νέας Δημοκρατίας και του ΔΗΚΚΙ, που προκάλεσαν την 

συζήτηση, δεν είναι ειλικρινές.

Σας φέρνει εδώ σήμερα πράγματι η αγωνία σας για την χώρα; 
Ή η αγωνία σας εν όψει εκλογών για το κομματικό σας 
συμφέρον;

Μάλλον το δεύτερο φοβούμαι ότι ισχύει.

Ελπίζω και εύχομαι η συζήτηση να με διαψεύσει.

Διότι στα ζητήματα αυτά, δεν χωρούν μικροκομματικοί 

υπολογισμοί.
Εμείς πιστεύουμε αυτό που λέμε, και επιμένουμε ότι 
κατεξοχήν ισχύει στα εθνικά θέματα, τα θέματα εξωτερικής 

πολιτικής το κριτήριο:

Πρώτα η Ελλάδα!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Από την σκοπιά μου θα παρουσιάσω, για μια ακόμη φορά, με 

καθαρότητα και σαφήνεια την πολιτική μας.

Μια πολιτική που αποφέρει καρπούς.

Που δίνει αποτελέσματα.
Μια πολιτική που στηρίζει την Ελλάδα και προάγει τα 

συμφέροντά της.

Η εξωτερική πολιτική της χώρας απαιτεί υπευθυνότητα, 

σχέδιο, γνώση.
Απαιτεί ψυχραιμία και νηφαλιότητα.



Δεν είναι πεδίο για μεγαλοστομίες, για ρητορικά σχήματα και 
κορώνες.

Δεν έχουν θέση οι ανακρίβειες και η παραπλάνηση.

Από τους πολιτικούς του αρχηγούς ο λαός προσδοκά να 
επιβεβαιώσουν πως «εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό».
Και η αλήθεια είναι μία:

Ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής μας είναι πολιτική 

υπευθυνότητας, πολιτική ειρήνης, σταθερότητας και 
προκοπής, πολιτική αταλάντευτης υπεράσπισης των εθνικών 

μας δικαίων. Είναι πολιτική κύρους που έβγαλε την Ελλάδα, 

από το περιθώριο, που την ανέδειξε σε δύναμη και ηγετικό 
παράγοντα της περιοχής.

Η Ν.Δ. στην ερώτησή της ισχυρίζεται ότι η γενικευμένη κρίση 

στα Βαλκάνια ανέδειξε την εξασθενισμένη θέση της χώρας σε 

όλους του τομείς. Πού το είδατε αυτό;

Συγχέετε την πραγματικότητα με τις κομματικές σας επιθυμίες.

Ας δούμε τα μέτωπα στα οποία θεωρεί η Ν.Δ. τη θέση της 
Ελλάδας εξασθενισμένη:

Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί μια χώρα σταθερότητας, ειρήνης 

και προόδου.

Η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 25 περισσότερο 
αναπτυγμένων κρατών του πλανήτη μας. Είναι τμήμα του



ευρωπαϊκού συστήματος ισχύος και της ζώνης σταθερότητας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί 

αξιόπιστο συμμέτοχο των εξελίξεων στο διεθνές επίπεδο τόσο 
μεταξύ των εταίρων της στην Ευρώπη, όσο και σε σχέση με 

τρίτες χώρες. Αποτελεί αξιόπιστο συνομιλητή. Μετατρέψαμε 

την Ελλάδα σε χώρα με κύρος και φωνή, σεβαστή στο διεθνή 
στίβο.

Η πορεία αυτή δεν εξελίχθηκε αυτόματα, ως δια μαγείας. Δεν 

έπεσε από τον ουρανό. Ήταν αποτέλεσμα σκληρής 

προσπάθειας και σοβαρού προγραμματισμού. Συστηματικής 
και σοβαρής δουλειάς.

Η αναβάθμιση της διεθνούς μας θέσης συνδέεται με τη 

σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο εσωτερικό 
μέτωπο, με την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής και της ενίσχυσης της δημοκρατίας και των θεσμών 

της κοινωνίας μας. Η σχέση εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικής είναι ευθέως ανάλογη. Γι’ αυτό όσο πιο ισχυρό είναι 
το εσωτερικό μας μέτωπο τόσο πιο αξιόπιστη και 

αποτελεσματική είναι η εξωτερική μας πολιτική και η διεθνής 

μας παρουσία.

Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. χάρις στην 

πολιτική που ακολούθησε και στο πρόγραμμα σύγκλισης έχει 

κατορθώσει να βρίσκεται λίγο πριν από ένα σημαντικό βήμα:



Την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση, στο Ευρώ.

Η επιδίωξη ένταξης στο Ευρώ δεν είναι αυτοσκοπός. 

Εξυπηρετεί τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντά μας. Είναι 
το μέσο που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να γίνει τμήμα του 

σκληρού πυρήνα εκείνων των χωρών, όπου θα παίρνονται οι 
μεγάλες πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. 

Είναι το μέσο για τη βελτίωση της ευημερίας του ελληνικού 

λαού. Είκοσι ακριβώς χρόνια μετά την υπογραφή της Πράξης 

Προσχώρησης η Ελλάδα πραγματοποιεί το πιο ουσιαστικό 
βήμα για την κατάκτηση της ισότιμης θέσης στην αυριανή 

Ευρώπη.

Ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει αυτά τα επιτεύγματα και τις 

κατακτήσεις. Οι μόνοι που φαίνεται ότι θέλουν να τις 

παραβλέπουν είναι η αντιπολίτευση. Φαίνεται να λησμονεί η 
αξιωματική αντιπολίτευση την κατάσταση της χώρας που 

παρέλαβε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1993, τόσο στο οικονομικό επίπεδο, 
όσο και στο χώρο των εξωτερικών σχέσεων.

Δεν θα αναφερθώ σήμερα στα θέματα της οικονομίας. Είχαμε 

άλλες ευκαιρίες να τα συζητήσουμε. Και είναι γνωστά και απτά 

σε κάθε Έλληνα πολίτη τα θετικά αποτελέσματα της 
οικονομικής μας πολιτικής.

Θα αναφερθώ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και θα θυμίσω 

ότι η Ελλάδα είχε την εποχή εκείνη, το 1993, προβληματικές



σχέσεις με όλους τους γείτονές της. Ειδικότερα στα Βαλκάνια, 

η Ελλάδα είχε κακές σχέσεις με την Αλβανία, με τα Σκόπια, 
ακόμη και με τη Βουλγαρία. Οι κρίσεις στις σχέσεις αυτές 

είχαν δημιουργήσει πρόβλημα αξιοπιστίας της χώρας μας 

ευρύτερα στη περιοχή.

Σε μια εποχή που άλλαζαν τα δεδομένα των διεθνών 

σχέσεων, η χώρα με τη διακυβέρνηση της Ν.Δ., αντί να 

αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες και προκλήσεις που 
παρουσιάζονταν, κατάφερε να μετατρέψει την Ελλάδα σε 

χώρα για την οποία υπήρχαν ερωτηματικά για το τι θέλει και 

που πάει.
Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πέτυχε να αντιστρέφει το 
αρνητικό για την Ελλάδα κλίμα και να ανατάξει τις 

προτεραιότητες της εξωτερικής μας πολιτικής. Να οδηγήσει τη 

χώρα στη νέα διεθνή πραγματικότητα με σαφείς και 
ξεκάθαρους στόχους και με αξιώσεις που αρμόζουν στην 

ιστορία και τις δυνατότητες του ελληνικού λαού.

Σήμερα ξέρουμε τι θέλουμε.

Ξέρουμε τι κάνουμε.
Ξέρουμε που πάμε.

Οι αρχές και οι στόχοι της εξωτερικής μας πολιτικής είναι 

σαφείς:



-Να προωθήσουμε τα εθνικά θέματα και συμφέροντα και 

να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις οποιεσδήποτε 

απειλές.

-Με έρεισμα την ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση να 

συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του νέου γεωπολιτικού 

περιβάλλοντος όπως εξελίσσεται στα Βαλκάνια, στον Εύξεινο 

Πόντο, και τη Μεσόγειο, ως πρωτοπόροι της ειρήνης και της 

συνεργασίας.
-Να συμμετέχουμε ισότιμα και δυναμικά στις εξελίξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της οικονομικής, 

αμυντικής και πολιτικής της ολοκλήρωσης.
-Να προασπίσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία και 

ακεραιότητα με την ανάδειξη μιας ικανής και αξιόπιστης 

δύναμης αποτροπής.

Κυρίες και κύριοι,

Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας και η ενεργή 

συμμετοχή μας στην πορεία της Ένωσης επηρεάζει 
καθοριστικά την εξωτερική μας πολιτική. Μας παρέχει 

πλεονεκτήματα, διευρύνει τη διαπραγματευτική μας δύναμη 

και θωρακίζει την εθνική μας ακεραιότητα και ανεξαρτησία. Η 

ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής μας αποτελεί για τη χώρα 
μας μια σταθερά που ενισχύει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 

ρόλο στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ως 

γέφυρα ανάμεσα στις χώρες αυτές και τους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς.



Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. συνιστά τη μόνη 

ρεαλιστική επιλογή για τη χώρα, τη μόνη επιλογή για μια 

ισχυρή Ελλάδα με σταθερά δημοκρατικούς θεσμούς, 
οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Στη σημερινή εποχή του 

νέου διεθνούς συστήματος, οποιαδήποτε άλλη επιλογή οδηγεί 

σε μοναχική πορεία, στο περιθώριο και την παρακμή. 

Βεβαίως, η σημερινή Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη των 

οραματισμών μας. Η παρουσία μας στον ευρωπαϊκό χώρο 

συνδέεται με τον αγώνα μας να μεταμορφωθεί η Ευρώπη σε 

μια Πολιτική Ένωση ικανή να διαδραματίσει ένα διεθνή ρόλο 
ανάλογο με την οικονομική της ισχύ και να αναδειχθεί σε 
δύναμη ειρήνης και σταθερότητας.

Εμείς επιδιώκουμε:

• Την ανάπτυξη της Ένωσης σε δύναμη ειρήνης, 

σταθερότητας και συνεργασίας με τη δική της ισχυρή κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας.

• Την ανάπτυξη μιας γνήσιας πολιτικής Ένωσης κοντά στην 
κοινωνία και τους ευρωπαίους πολίτες.

• Την διασφάλιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου 

μέσα από μια διαδικασία προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά 

και κοινωνικά δεδομένα, την δημιουργία της κοινωνικής 

Ευρώπης. Για μας η Ευρώπη είναι αλληλένδετη με τις 

μεγάλες κατακτήσεις του κοινωνικού κράτους.

• Την διεύρυνση της Ένωσης με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 

που ανταποκρίνονται στα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια.



Η πολιτική της Ελλάδας στην Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια στόχευε 

ακριβώς στο να συμβάλει αποφασιστικά προς αυτές τις 
κατευθύνσεις και επιδιώξεις του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.

Σε μια σειρά από αποφάσεις της Ε.Ε. καταφέραμε, μέσα από 

σκληρή διαπραγμάτευση, να περάσουμε τις θέσεις μας και να 
αποτυπώσουμε τα συμφέροντά μας.

Ενδεικτικά σας αναφέρω:

Κατά την περίοδο της Γ  ελληνικής προεδρίας καταφέραμε να 

προωθήσουμε την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., κάτι που 
φάνταζε ως ουτοπία λίγα χρόνια πριν.

Κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τη 

συνθήκη του Άμστερνταμ πετύχαμε:

• Την ενίσχυση της λειτουργίας της δημοκρατίας με την 
αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

• Ειδικό κεφάλαιο για την απασχόληση.

• Προωθήσαμε την αρχή της ακεραιότητας των εξωτερικών 

συνόρων και τη ρήτρα πολιτικής αλληλεγγύης.

• Ειδικές ρυθμίσεις για την ένταξη των νησιών στα 

αναπτυξιακά σχέδια.

• Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης.

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ χωρίς να έχει πετύχει απόλυτα 
τους στόχους που θα επιθυμούσαμε, είναι ασφαλώς βελτίωση



των ρυθμίσεων της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που η 

διαπραγμάτευσή της έγινε επί ημερών Ν.Δ. και που τόσο είχε 
κατακριθεί.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου περάσαμε τις 
θέσεις μας για την Τουρκία, προβλέποντας ότι οι σχέσεις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης -  Τουρκίας μπορούν να αναπτυχθούν 

μόνο εφόσον η Τουρκία εκπληρώσει μια σειρά από όρους και 

προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν σεβασμό διεθνούς 
δικαίου, πρόοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο 

Κυπριακό, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου ολοκληρώσαμε τη 

διαπραγμάτευση για την Agenda 2000 και πετύχαμε 
διαρθρωτικούς πόρους ύψους 9 τρις δρχ. που μαζί με τους 

εθνικούς πόρους θα ανέλθουν κατά την εξαετία 2000-2006 σε 

15 τρις δρχ. για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας.

Επί πλέον αυτών εξασφαλίσαμε 9,5 τρις δρχ. για την ύπαιθρο 

και τους αγρότες και αποτρέψαμε την επανεθνικοποίηση της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Σήμερα, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κολωνίας 
θα δώσουμε τη μάχη για την ενίσχυση της κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και άμυνας της Ευρώπης, το «έλλειμμα» της οποίας 

φάνηκε τόσο έντονα την τελευταία περίοδο με αφορμή τη 

γιουγκοσλαβική κρίση.



Εμείς υποβάλαμε ειδικό υπόμνημα στη συζήτηση που έχει 

αρχίσει για τη συγκρότηση αυτόνομης αμυντικής πολιτικής και 

υπόστασης της Ε.Ε. έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να 

διαδραματίσει ρόλο στην πρόληψη αλλά και τη διαχείριση 
κρίσεων.

Τους προσεχείς μήνες θα συνεχισθεί η εξέλιξη της ενταξιακής 

διαπραγμάτευσης της Κύπρου που άρχισε πέρυσι και η οποία 

εξελίσσεται ομαλά παρά τις επί μέρους δυσκολίες.

Για την Ελλάδα η ένταξη της Κύπρου στην Ένωση αποτελεί 

ύψιστο στρατηγικό στόχο. Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. θα 

συμβάλει στην προάσπιση των συμφερόντων του Κυπριακού 
ελληνισμού αλλά και στην προώθηση μιας δίκαιης και 

βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

Ενταξιακή προοπτική και Ενιαίος Αμυντικός χώρος αποτελούν 

δύο μεγάλες στρατηγικές επιλογές των κυβερνήσεων του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το Κυπριακό.

Ως προς την εξέλιξη του πολιτικού προβλήματος η Ελλάδα σε 

στενή συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση και την 

κυπριακή πολιτική ηγεσία υποστηρίζει και προωθεί μία λύση 

στο Κυπριακό που θα στηρίζεται στα Ψηφίσματα και 

Αποφάσεις του ΟΗΕ που προβλέπουν μια διζωνική 

δικοινοτική ομοσπονδία με ενιαία κυριαρχία και μία διεθνή 

προσωπικότητα.



Εμείς υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια για την επανέναρξη 

του διαλόγου ανάμεσα στις δύο κοινότητες και πιστεύουμε ότι 

η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να δείξει την ίδια ευαισθησία 
στο Κυπριακό όπως και σε άλλα ζητήματα.

Σε κάθε περίπτωση έχουμε βγάλει το Κυπριακό από την 

ακινησία που είναι κοινά παραδεκτό ότι δεν προάγει τα δικά 
μας συμφέροντα και θέσεις.

Όσον αφορά την Τουρκία η πολιτική μας τα τελευταία χρόνια 

υπήρξε η σταθερή υπεράσπιση των εθνικών μας θέσεων και 
κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν παραχωρούμε τίποτε ούτε 

διεκδικούμε τίποτα από την Τουρκία. Αλλά ζητούμε ως βάση 
των σχέσεων μας τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των 
διεθνών συνθηκών.

Εμείς έχουμε επανειλημμένα προτείνει στην τουρκική πλευρά 

δυνατότητες και τρόπους αντιμετώπισης των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων. Είχαμε στο παρελθόν προτείνει τη βήμα προς βήμα 

προσέγγιση, και την αξιοποίηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 

Χάγης, προσεγγίσεις τις οποίες υποστήριξαν η διεθνής 
κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε. Αλλά η 

Τουρκία δεν ανταποκρίθηκε.

Με τις επιλογές της η Άγκυρα οδηγείται σε αυτοαπομόνωση. 
Η Τουρκία όφειλε να συνειδητοποιήσει ότι η ειρηνική οδός 

σχέσεων είναι μονόδρομος μεταξύ των δύο χωρών. Δεν



υπάρχει περίπτωση να επιτύχει οτιδήποτε με την τακτική της 

έντασης, τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι 
αδιαπραγμάτευτα. Και η Ελλάδα έχει την δύναμη, έχει την ισχύ 
να αποφεύγει κάθε επιβουλή.

Χρειάζεται προσοχή και ευθύνη από όλους. Γιατί η Άγκυρα 

στήνει συγκρουσιακές παγίδες, που αποσκοπούν να 
παρασύρουν την Ελλάδα σε μια διαπραγμάτευση εφ’ όλης της 

ύλης. Σ’ αυτή την παγίδα δεν θα πέσει η Ελλάδα. Και ελπίζω, 

καμία υπεύθυνη πολιτική δύναμη της χώρας.

Εμείς καλούμε τη νέα τουρκική κυβέρνηση να επιδείξει πνεύμα 

καλής θέλησης και συνεργασίας. Να μην ακολουθήσει την 
αδιέξοδη στάση που επέδειξαν οι προκάτοχοί της. Άλλωστε, 

μέσα στο γενικότερο ασταθές κλίμα που επικρατεί στην 

ευρύτερη περιοχή μας εξαιτίας της γιουγκοσλαβικής κρίσης 
μια συνεχιζόμενη αντιπαλότητα της Τουρκίας απέναντι στην 

Ελλάδα δεν θα συνέφερε κανέναν. Θα επιδείνωνε την 

κατάσταση σε όλο το χώρο της Ν.Α. Ευρώπης και της 

Μεσογείου, προσθέτοντας και άλλα προβλήματα στα ήδη 
υπάρχοντα. Ελπίζω αυτό να το σκεφτούν και να το 

κατανοήσουν οι νέοι ιθύνοντες της Άγκυρας.

Επαναλαμβάνω:

Η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι προς το 

συμφέρον των δύο λαών. Οριστική όμως ομαλοποίηση των



σχέσεων αυτών δεν μπορεί να υπάρξει, εάν προηγουμένως 
δεν υπάρξει δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Εμείς θέλουμε μία Τουρκία δημοκρατική, μία Τουρκία στην 
οποία να λειτουργούν οι θεσμοί, μια Τουρκία όπου θα γίνονται 

σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, μία Τουρκία η οποία θα 

σέβεται το διεθνές δίκαιο. Γι’ αυτό και θα ενισχύσουμε τις 

σχέσεις της Τουρκίας με την Ένωση, εφόσον όμως η Τουρκία 

αποδεχθεί τις αρχές, τις αξίες και τα κριτήρια, τα οποία όλοι 

σεβόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα κράτη-μέλη και τα 
υποψήφια κράτη-μέλη.

Η Ελλάδα έχει κατορθώσει τα τελευταία χρόνια να 

διαδραματίσει ένα ρόλο σημαντικό στην ειδικότερη 

γεωγραφική περιοχή, στην οποία ανήκει, στα Βαλκάνια, τον 
Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο.

Έχουμε αναδειχθεί σε μία δύναμη σταθερότητας και ευημερίας 

με καθοριστικό ρόλο σε σχέση με τους βαλκανικούς μας 

γείτονες.

Βελτιώσαμε τις σχέσεις με την Αλβανία, με τα Σκόπια αλλά και 

με όλες τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες και λαούς. 

Διατηρούμε με όλο τον χώρο αυτό φιλικές και στενές σχέσεις 

και είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές με όλες τις πλευρές.



Πρωτοστατήσαμε στην περιφερειακή συνεργασία με τη 
Διαβαλκανική πρωτοβουλία.

Συγκροτήσαμε τριμερή συνεργασία με τη Βουλγαρία και τη 

Ρουμανία, ενώ παίζουμε καθοριστικό ρόλο στο έργο του 

Οργανισμού Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου.

Η Ελλάδα και οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν 

δραστηριοποιηθεί με θετικά αποτελέσματα σε όλες τις 

βαλκανικές χώρες όπου η χώρα μας είναι ανάμεσα στους 
πρώτους επενδυτές και σοβαρότερους εμπορικούς εταίρους.

Η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

προώθηση των συμφερόντων των χωρών και των λαών 
αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζοντας την γρήγορη 

ενσωμάτωσή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Διότι πιστεύω 

ότι με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουμε στην ειρήνη, στην 
σταθερότητα και στην ανάπτυξη συνολικά ολόκληρης της 

περιοχής.

Η Ελλάδα έχει δραστηριοποιηθεί και στην ανάγκη προώθησης 

της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε 

ότι η νέα κυβέρνηση του Ισραήλ θα δώσει νέα ώθηση στη 

διαδικασία ειρήνης. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε τον 
εποικοδομητικό ρόλο που έχουμε αναλάβει μέσω των 

συναντήσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων



προσωπικοτήτων. Προγραμματίζουμε την 4η «Συνάντηση των 
Αθηνών» τον προσεχή Ιούλιο.

Και έρχομαι τώρα στο θέμα της γιουγκοσλαβικής κρίσης, που 

συνεχίζεται δύο μήνες τώρα δημιουργώντας ανθρώπινη 
τραγωδία και πολιτικά αδιέξοδα.

Η βαλκανική κρίση, η σημερινή δοκιμασία του λαού της 

Γιουγκοσλαβίας, Σέρβων και Κοσοβάρων, αναδεικνύει αυτό 

που από χρόνια η κυβέρνησή μας είχε επισημάνει: Ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να ήταν πιο διορατική, πιο 

τολμηρή στη χάραξη συγκεκριμένης και συνολικής 

στρατηγικής για τα Βαλκάνια και όχι να παρεμβαίνει επιλεκτικά 
και αποσπασματικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να κατανοήσει και να 
αναγνωρίσει έγκαιρα ότι μόνο η βαθύτερη προσέγγιση 

ολόκληρης της Βαλκανικής προς την ευρωπαϊκή οικογένεια 

και τους θεσμούς της, θα έλυνε σταδιακά τα προβλήματα 

δημοκρατίας και υπανάπτυξης που είχαν να αντιμετωπίσουν 
οι χώρες αυτές στο νέο τους ξεκίνημα.

Η Ένωση δυστυχώς δεν προχώρησε στην εκπόνηση και 

εφαρμογή της ενδεδειγμένης πολιτικής για τα Βαλκάνια όπως 

είχαμε προτείνει. Δεν πρόλαβε την κρίση και τελικά τη 

σύγκρουση.



Η Ελλάδα, κύριοι βουλευτές, είχε ευθύς εξ’ αρχής ξεκάθαρη 

και σταθερή θέση. Θέση αρχών και θέση δικαίου. Η Ελλάδα 

υποστήριζε την ειρηνική, πολιτική διευθέτηση της κρίσης. Η 

Ελλάδα πρόβαλε μία πολιτική, ως χώρα που ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αλλά και ως χώρα της 

περιοχής που θέλει να βοηθήσει τους φίλους και γείτονες. Που 

θέλει να βοηθήσει την περιοχή να ξεπεράσει τα προβλήματά 

της. Αλλά που θέλει συγχρόνως και πάνω απ’ όλα να 
προστατεύσει τα συμφέροντά της. Το σύνθημά μας «πρώτα η 

Ελλάδα» αποτελεί θέση αρχής που προβάλλεται έναντι όλων, 
των εταίρων, των συμμάχων μας, των τρίτων.

Για να βοηθήσει όμως η Ελλάδα την περιοχή, θα πρέπει να 

έχει την ισχυρή θέση στους θεσμούς και όργανα που ανήκει. 
Δεν θα πρέπει να αυτοπεριθωριοποιηθεί.

Καταφέραμε ακριβώς αυτό. Αντιταχθήκαμε στις πολεμικές 

επιχειρήσεις χωρίς να απομονωθούμε. Έτσι έχουμε φωνή που 

ακούγεται. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που γίνονται 

σεβαστές.

Οι απόψεις μας για εκεχειρία, για την ενεργοποίηση του 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στην ειρηνευτική 
διαδικασία, για την ευρύτερη εμπλοκή της Ρωσίας για την 

σύμπραξη της Κίνας βρίσκουν απήχηση.



Και το σπουδαιότερο: το σημαντικό ειρηνευτικό μας ρόλο 
αναγνωρίζουν όλες οι χώρες της περιοχής.

Όπως όλες οι χώρες αναγνωρίζουν την τεράστια συμβολή 

που έχουμε κάνει στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών 

προβλημάτων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος για όλους τους 
λαούς της περιοχής.

Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι όπως η Ελλάδα δεν έχει 

μέχρι σήμερα συμμετάσχει σε καμία στρατιωτική, πολεμική 
επιχείρηση, δεν πρόκειται να συμμετάσχει και στο μέλλον.

Αυτό που επιδιώκει η Ελλάδα είναι η ειρήνη και η πολιτική 

λύση.

Έστειλα στις 24 Μάίου 1999 επιστολή στους Πρωθυπουργούς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει της Συνόδου Κορυφής στην 

Κολωνία. Στην επιστολή αυτή τόνισα ότι υπάρχει σήμερα η 

συμφωνία των οκτώ για τον τερματισμό της διαμάχης. 

Υπάρχουν προτάσεις και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα την Γερμανία, 
την Ελλάδα, την Τσεχία, την Ιταλία.

Επιτακτικό, όμως, είναι να ενταθούν οι διπλωματικές 

προσπάθειες. Να υπάρξει ένα αποτέλεσμα μέχρι την Σύνοδο 

Κορυφής της Κολωνίας με τη συνεργασία όλων. Χρειάζεται η 

κάθε χώρα να εκφράσει στους πρωταγωνιστές των



διαπραγματεύσεων την ανάγκη να επικρατήσει η ειρήνη το 
ταχύτερο. Να τους προτρέψει σε μια γρήγορη και 

αποτελεσματική διαπραγμάτευση. Η Ελλάδα το έχει ήδη κάνει. 

Έχει, ιδίως, απευθύνει έκκληση στην Γιουγκοσλαβία να 

αποδεχθεί τη συμφωνία των οκτώ. Τα προβλήματα δεν είναι 
ανυπέρβλητα.

Στην Κολωνία δεν θα πρέπει να διαπιστώσουμε, έμμεσα τη 

δική μας αδυναμία να επηρεάσουμε τις εξελίξεις αλλά, 
αντίθετα, την ικανότητά μας να συμβάλλουμε στην ειρήνη.

Η προσπάθεια μας για την ειρήνη είναι συνεχής.

Η αντιπολίτευση εισηγείται άλλες λύσεις. Να τα σπάσουμε με 
όλους. Έτσι δήθεν θα δείξουμε ανάστημα. Σε ποιούς; Με ποιο 
στόχο;

Αλήθεια, υπάρχει κανείς στην αίθουσα αυτή που πράγματι 

σκέπτεται ότι η Ελλάδα θα εξυπηρετούσε τα εθνικά της 

συμφέροντα ή τα συμφέροντα της περιοχής με το να διακόψει 

τις σχέσεις της με τους εταίρους και συμμάχους;

Εάν υπάρχει, τότε δεν γνωρίζει ούτε τα συμφέροντά μας, ούτε 
τα συμφέροντα της περιοχής.

Η Κυβέρνηση αυτή έχει το ανάστημα, το κύρος και την ισχύ να 

λέγει και «ναι» και «όχι» σε εταίρους, συμμάχους και τρίτους. 

Να λέγει και ΝΑΙ και ΟΧΙ εκεί που χρειάζεται. Και εκεί που



επιβάλει το συμφέρον της χώρας. Γνώμονας μας είναι «Πρώτα 
η Ελλάδα».

Συνεχίζουμε σταθερά και ανυποχώρητα την ειρηνευτική δράση 
μας σε όλα τα επίπεδα.

Πρώτον, θα επιμείνουμε για την ειρήνη, την σταθερότητα, την 

δημοκρατία στην περιοχή. Ήδη έχουμε οδηγήσει την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ιδέες και πρωτοβουλίες μας στην 

επεξεργασία του «Συμφώνου Σταθερότητας» για την περιοχή. 
Είναι η πρώτη φορά που η Ένωση αναπτύσσει ολοκληρωμένη 

πολιτική για τα Βαλκάνια, με την αποδοχή των πάγιων αρχών 

που υποστηρίζουμε για το απαραβίαστο των συνόρων, το 
σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων, το σεβασμό του 
διεθνούς δικαίου.

Δεύτερον, επεξεργαζόμαστε προτάσεις για την οικονομική 
ανασυγκρότηση της περιοχής, τόσο μέσω της Ένωσης όσο 

και διμερώς. Έχουμε εκπονήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για 

το σκοπό αυτό. Θα προωθήσουμε την διαπεριφερειακή 
συνεργασία και θα οδηγήσουμε τελικά την περιοχή στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια.

Τρίτον, θα εργασθούμε για την πολιτική ενοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καταστεί αποτελεσματικός 

παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης. Η Ένωση θα πρέπει 

να αποκτήσει τα μέσα και τους μηχανισμούς για να δρα



αυτόνομα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Και ήδη έχει 
ξεκινήσει η σχετική διαδικασία προς την κατεύθυνση αυτή.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Η πολιτική μας προστάτευσε τα συμφέροντα της χώρας. 

Παραμείναμε μια όαση σταθερότητας, ευημερίας και 
δημοκρατίας. Χώρα στην οποία όλες οι χώρες της περιοχής 

προσβλέπουν για καλές σχέσεις για αρωγή και συνεργασία.

Ταυτόχρονα βοηθήσαμε και βοηθάμε ενεργά και 

αποτελεσματικά τους φίλους και γείτονές μας. Εκφράσαμε με 

το καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού 

αλλά και τα πάγια συμφέροντά του. Εκφράσαμε την ιστορική 
μας ταυτότητα και τον ευρωπαϊκό μας προορισμό.

Αποτελεί λοιπόν μικροψυχία το να κατηγορεί η αντιπολίτευση 

την Κυβέρνηση αυτή ότι δήθεν με τους χειρισμούς της έχει 
εξασθενήσει τη χώρα. Το αντίθετο έχει συμβεί και ο λαός το 

αναγνωρίζει επικροτώντας τη συνεπή και συνετή πολιτική μας.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Πιστεύουμε ότι το νέο διεθνές σύστημα θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από συμμετρικότητα και ισορροπία. Θα πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από την ισχυρή παρουσία των διεθνών 

οργανισμών και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Το 

σύστημα αυτό θα πρέπει να έχει χαρακτήρα πολυκεντρικό. Η



ηγεμονική κυριαρχία ενός μόνο συντελεστή δεν εγγυάται την 

ισορροπία. Οδηγεί αναπόφευκτα σε υπερβολές. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει ένα ισχυρό 

πόλο ισορροπίας και συμμετρικότητας. Προς την κατεύθυνση 
αυτή θα εργασθούμε.

Ο ελληνικός λαός μπορεί να προσβλέπει με εμπιστοσύνη, 
ασφάλεια και σιγουριά στην εξωτερική πολιτική της 

κυβέρνησης.

Οι πολίτες κατανοούν και αναγνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση 

εγγυάται μια πορεία χωρίς κλυδωνισμούς:

- που δεν θα εμπλέξει τη χώρα σε περιπέτειες

- που δεν θα διακινδυνεύσει τις μέχρι σήμερα κατακτήσεις 
αλλά θα τις διευρύνει

- που δεν θα αφήσει οι προσπάθειες και οι κόποι του 

ελληνικού λαού να πάνε χαμένοι αλλά θα τις κατοχυρώσει.

- που θα ολοκληρώσει το εγχείρημα για την επίτευξη των 

μεγάλων εθνικών μας στόχων στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια 

και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι μάχες δεν κερδίζονται με δημαγωγικές κορώνες. Με 

τυχοδιωκτικές ενέργειες. Δεν κερδίζονται με εσωστρέφεια, 

μεμψιμοιρία και ηττοπάθεια.



Κερδίζονται με πίστη στις δυνάμεις και τις δυνατότητες του 
λαού μας. Με ευρύτερη λαϊκή συναίνεση και συσπείρωση. Με 
μεθοδικότητα, δουλειά και αποφασιστικότητα.

Εμείς έχουμε όραμα και σχέδιο. Και πάνω από όλα έχουμε 
εθνική αυτοπεποίθηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα η Ελλάδα βγαίνει με αξιοπρέπεια στον κόσμο.
Με καθαρές θέσεις και δυνατή φωνή.

Με κύρος και αξιοπιστία.

Πετυχαίνει τους στόχους της και κερδίζει μάχες.

Κάνει βήματα μπροστά.

Σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς, σε ένα κόσμο ταραγμένο 

και σε μια εποχή με ποικίλα και μεγάλα προβλήματα, η 
Ελλάδα βελτιώνει διαρκώς τη θέση της.

Δυναμώνει.

Γίνεται πιο ισχυρή.

Γι αυτή την Ελλάδα δίνουμε την μάχη.

Αυτή την Ελλάδα υπηρετεί η πολιτική μας.

Αυτήν την Ελλάδα θα στηρίξει με την ψήφο του ο ελληνικός 

λαός στις 13 Ιουνίου.


