
. Συντάκτης ΑΠΑ (ΑΑ : 28178) Λέξεις: 
) 555

Ημ/νΐα-Ώρα Κατοχώρησης 15/03/2000
15 :29 :36 ;

•¡Προτεραιότητα: Κανονικό 'Κατηγορία: ΕΣ~ ,.ί
(¡Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ¡¡Φάκελος; ¡!|
: Παλιό Κατηγορία: ΠΟΛ ¡¡Έχει Σταλεί: Ξ?Α ΚΥ? γ
|Ι Χώ ρα/ Π όλη: δ ο/Α0Η Κ Α ...... ύ1»
¡¡’Πηγές: ΑΠΕ 11'ι?;
ι¡Τίτλος: Καρουανλής-Ξξωτερική πολιτική ΧΔ. 11
' Υπότιτλος: Οι τέσσερις άξονες. ' ■ 1:

Τους βασικούς άξονες του προγράμματος της ΝΔ για την εξωτερική πολιτική, παρουσίασε το 
μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος Κώστας Καραμανλής, σε ημερίδα που διοογάνωσε η ΝΔ σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

ί'ο πλαίσιο του προγράμματος κινείται στο τετράπτυχο: ¿να νεο επιτελικό υπουργείο 
Εξωτερικών, ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη με πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και 
ασφάλεια στα σύνορά της.

Αναφεοόμένος στ.ς ελληνοτουρκικές σχεσεις ο κ. Καραμανλής είπε ότι επιθυμία όλων 
εξομάλυνση των σχέσεων μέσω του διάλογου, ο οποίος πρέπει να στηρίζεται στο σεβασμό της 
εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου 
και των διεθνών συνθηκών και στον αττοκλεισμό της απειλής της χοήσης δίας.

Ο·.κ. Καραμανλής είπε ότι η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν ιπ να
ολοκλτ σωθεί χωοίζ βιώσιμη λύση του ΚυποιακοΟ ίο:* - οτι η Αγκυρα υποχοεουται να συμπραςει 
για την εξεύρεση δίκαιης λύσης που 5α εξασφαλίζει τη λειτουργική συμβίωση των δυο 
κοινοτήτων στο νησί μέσα σε ένα ενιαίο ομοσπονδιακό κράτος που θα είναι πλήρες μέλος της

Σε 6,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας, ο κ. Καραμανλής είπε ότ. η 
Ελλάδα πιστεύει ότι η Τουρκία δικαιούται να διεκδικήσει τη θέση που της ταιριάζει στην’ 
Ευρώπη και πως είναι πρόθυμη να την υποστηρίξει σε αυτή την πορεία, αλλά προηγουμένως η 
Αγκυρα θα πρέπει να συμπεριφέρεται ως ευρωπαϊκή χώρα και όχι ως διεθνής ταραξίας.

Ο1 κ. Καραμανλής είπε ότι ο δρόμος προς την πραγματική συνεννόηση με την Τουρκία θα είναι 
μακρύς και δύσκολος και πως μπορεί η χώρα να τον διανύσει με περισσότερες πιθανότητες 
επιτυχίας εάν αποκτήσει και ενιαία εθνική στρατηγική. Πρόσδεσε, ότι θα χρειαστεί ενίσχυση της 
αποτρεπτικής ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων και αναβάθμιση της θέσης της χώρας στην ΕΞ.

Ο κ. Καραμανλής είπε ότι η ΝΔ δεν απορρίπτει την έννοια του διαλόγου και πως είναι ευκταίο οι 
σχέσεις με την Τουρκία να περάσουν σε φάση ηρεμίας και εξομάλυνσης. Ωστόσο, επέκρινε την 
κυΰέοντσΓ για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει το διάλογο, διατυπώνοντα: σοδωρέςσ —  ττττ - 
επιφυλάξεις, και μιλώντας για προχειρότητες και πειραματισμούς.

Ο κ. Καραμανλής κατηγόρησε την κυβέρνηση για σπασμωδική και αποσπασματική διαμόρφωση 
της εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ε.'λωινη σχεδιασμού σε πολλές περιπτώσεις όπως η
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Ο πρόεδρος της ΝΔ μίλησε για μετατροπή τον υπουργείου Εξωτερικών σε επιτελικό μηχανισμό 
με συντονισμό τον κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διεθνή στρατηγική της χωράς, 
αναβάθμιση του ΚΥΣΞΑ και άμεση ίδρυση συμβουλίου εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στις αντιπαραθέσεις του πρώην με τον νυν υπουργό Εξωτερικών, 
σημείωσε ότι σήμερα το υπουργείο, ούτε σκέφτεται ούτε μελετά, ούτε σχεδιάζει και τόνισε ότι η 
διεθνής επικοινωνιακή πολιτική της χώρας 5εν μπορεί να συγχέεται με τα επικοινωνιακά τρυκ 
των διπλών και τριπλών χειραψιών των τουριστικών επισκέψεων κσι του σχηνοθετικού 
στησίματος για εσωτερική κατανάλωση.

Ο κ. Καραμανλής μίλησε για άμεση διασύνδεση του υπουργείου Εξωτερικών με τους 
μηχανισμούς άσκησης επιρροής στο εξωτερικό, αλλά και αύξηση του προϋπολογισμού του.

Ο πρόεδρος της ΝΔ είπε ότι στόχος του είναι να αναδείςει την Ελλάδα σε περίποπτη θέση 
συμπρωταγωνιστή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι χρειάζεται ένα πολιτικό όραμα 
για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον και αναφέροντας οτι η χώρα τις δυο τελευταίες δεκαετίες έχασε 
διεθνώς πολύτιμο έδαφος.

Αναφερόμενος σης εξελίξεις οπη Βαλκανική, είπε ότι η διαμόρφωση των εξελίξεων γίνεται τα 
τελευταία χρόνια ερήιιην μας και ότι κυρίως τα εύσημα ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα και στους 
επιχειρηματίες που τόλμησαν να μπουν έγκαιρα στις νέες αγορές.

Ο κ. Καραμανλής είπε ότι χρειάζεται μακρόπνοο και πανεθνικό σχέδιο 
που θα προάγει τη σταθερότητα και τη συνεργασία των λαών της περιοχής με ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, τη 
σύναψη συνολικών διμερών συμφωνιών εφόλης της ύλης με κάθε χώρα με στόχο την 
υποστήριξή τους στο δρόμο προς την ΞΞ, εξορθολογίκευση της πανσπερμίας μηχανισμών 
περιφερειακής συνεργασίας με ουσιαστική ενίσχυση της διαδικασίας συνεργασίας της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και ανάδειξη του ρόλου της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Καραμανλής είπε ότι η ΝΔ.είναι έτοιμη να προσδώσει στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της 
χώρας πολιτική στρατηγική με ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να αναδειχΟούν σε 
ατμομηχανή ανάπτυξης των Βαλκανίων.
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ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
κ. ΚΟΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
‘ΙΣΧΥΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ -  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ”

Κυρίες και κύριο:,

Διανύουμε ήδη έναν καινούργιο αιώνα. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή. Τα 
κο προϊστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τις τελευταίες δεκαετίες άνοιξαν την προοπτική για μα 
νέα παγκόσμια τάξη. Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού αποδυνάμωσε τα σύνορα. Η 
παγκοσμιότητα και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό 
διεθνές πεοι3άλλον.

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας σχεδιάζει πλέον και υλοποιεί τη διεθνή 
στρατηγική της σε συνεργασία με τους εταίρους της. Την ίδια, ωστόσο, στιγμή είμαστε η μόνη 
ευρωπαϊκή χώρα'που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με μείζονα εθνική 
σημασία.

Οι προκλήσεις γύρω μας είναι πολλές. Οι ευκαιρίες που ξανοίγονται μπροστά μας είναι 
μοναδικές. Χάρη στο εθνικό επίτευγμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή η χώρα μας μπορεί νι 
αποτελεί τη γέφυρα σχεδόν όλων των γειτόνων της προς την Ενωμένη Ευρώπη.

χν συΥκοοτ-σουμεΑναγκαία προϋπόθεση είναι να βιαστούμε. Νά ενώσουμε τις δυνάμεις μ 
θεσμούς εθνικής συναίνεσης, συνεννόησης, σύνδεσης. Να εξοπλίσουμε τη χώρα μας με τα 
εργαλεία που απαιτούνται για να ανταποκριδεί ισότιμα και πρωταγωνιστικά στ.ς ανάγκες των 
καιρών. Να ακοτρέψει και ν·α αξιοπονύσει τις ευκαιρίες που ξανοίγονται ωπροστά μας. Οι
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θωριασει τις ιδεολογικές και
Γ.κές γρ>Η·Ιr‘-ri--'S ιρελθόντος. Σχεδόν όλες ο: πολιτικές δυνάμεις υιοθετούν σήμερα

μεγάλες εθνικές επιλογές και τους προσανατολισμούς της Παράταξής μας. Ο: ετικέτες του χτες 
δεν μπορεί να χωρίζουν σήμερα τους Έλληνες. Ο* νέες συνθήκες επιβάλλουν και, ταυτόχοονα, 
διευκολύνουν τη χάραξη μακρόπνοης ενιαίας στρατηγικής και την υπηρέτησή της από το σύνολο 
των δυνάμεων μας.

Λ

Δυστυχώς όμως. Ακόμη και τώρα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν ακολουθεί πρόγραμμ 
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, όπως γίνεται από όλα τα ανεπτυγμένα κράτη. Εξακολουθεί να 
διαμορφώνεται σπασμωδικά, αποσπασματικά και εκ του προχείρου με βάση τις εκάστοτε 
συγκυρίες και «ιδέες της στιγμής».

7α  φαινόμενα που παρακολουθούμε είναι εξωφρενικά. Η πολιτική του πρώην υπουργού 
Εξωτερικών καταγγέλλεται από τον νυν και η πολιτική του νυν. παρότι προέρχεται από την ίδν 
Κυβέρνηση, χαρακτηρίζεται επικίνδυνη από τον πρώην. Η πραγματικότητα αυτή σημαίνει 
έλλειψή στρατηγικής. Σημαίνει ανευδυνότητα της ίδιας της Κυβέρνησης στο σύνολό της. Εάν'
αλλάζει η πολιτική κάδε φορά που «Λλαζε· 
υπουργός σημαίνει απλά ότι -δεν υπάρχει πολιτική. Ότι δεν λειτουργεί υπουργείο Εξωτερικών.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να αιφνιδιάζεται κάδε τόσο η Κυβέρνηση από τις 
εξελίξεις και να αντιδρά αυτοσχεδιάζοντας την τελευταία στιγμή. Να διαιωνίζεται μια πρακτική 
που εμπλέκει συνεχώς τη χώρα σε δυσάρεστες καταστάσεις. Να παραμένουν ανεκμετάλλευτα τα 
πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να αποκομίσει η Ελλάδα. Χρειαζόμασταν ένα διαφορετικό 
ξεκίνημα. Με ουστράτευση και δημιουργική ενεργοποίηση του συνόλου των δυνάμεών μας.

V-

άλλων χωρών που έχουν συγκεκριμένα σχεόια και τα προωθούν συστηματικά, 
ζωτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα.

Ήδη έχουμε καθυστερήσει πάσα πολύ. Κινδυνεύουμε να ςεπεοαστούυε από τη δραστυοιοποίτση
ο Λ *

Παραδείγματα της διαοκούς ανετοιμότητας της Κυβέρνησης και της επιζήμιας για το χώοα ^  ,λ Λ 
πραχπικής υποσηίκαμε πολλά. Αστό το φιάσκο Οτσαλάν και των πυραύλων $-300, μέχοι την - χΓν 
εΎ^μςάλεΐ’μτ ισγυοών δ ιπ ^ μ α σ κών^ερεισμάτων, άνεν ανπαίΧαγμάτων στο Ελσίνκι. Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις, η πολ ιτικήσ ηΜ Ε ^^ σε παΉκίβλητεζ~πσάεκ του
προχείρου αντιδράσεις, αντιφατικές και αλλτλοσυαιρούμενες πράξεις.

Ανάλογη έλλειψη σχεδιασμού υπήρξε και στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, όπου η 
η  Κυβέρνηση ακολούθησε στάση απλού Θεατή. Σε καμμία περίπτωση δεν υπήρξε έγκαιρη 
I προετοιμ:

Κι

- η .
σ ’α και χάραξη στρατηγικός. Σε καμμία περίπτωση δεν υπόρξε αόιοποίτστ των ^ΑΧ 
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πλεονεκτημάτων της χώρας. . . i o 0 A ^

Όυν0-*1
και κύριοι,

Πιστεύουμε ότι όλοι οι Έλληνες ομογνωμάόμε στις'ίδιες αρχές'και αξίες. Έχουαε τους στόχους 
και σκοπούς. Έχουμε ένα όραμα για την Ελλάδα του 21ου αιώνα: Μια Ελλάδα ισχυρή στην 
Ευρώπη και πρωταγωνιστή στην ευρύτερη πεοιοχό. Μια Ξίνλάδα όαση ειρόντς και
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-"■r» Ai*1 ήτας, συνεπή και περήφανη. Αυτό το όραμα ενστερνίζεται r  
αυτό δεσμευόμαστε να αναλώσουμε τις δυνάμεις μας ως Κυρερνηση.

Δημοκοατία και σ ’’

Κύοιο'ι άξονες της στρατηγικής μας είναι:
ν ΤΓ"

'ρ. covac πρώτος: Ένα νέο Υπουργείο Εξωτερικών τ.α ττ, νέα Ελλάδα του 2 ίο υ  αιώνα. Η ^ ναΛ- u β**
, ~------r— πη . tαετατοοπτ του Υπουργείου εξωτερικών σε πραγματικό επιτελικό και οχι διεκπεραιωτ.κο . '

μηχανισμό, καθώς και ο συντονισμός των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται με το 
εξωτερικό, αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ι-Ι Θέατ μας για άμεση ίδρυση Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής είναι γνωστή και σαφής. Κ ^  
χώρα μας χρειάζεται εθνική συναίνεση σε ένα χώρο όπου ο: μικροκομματικοί ανταγωνισμοί 
οδήγησαν συχνά, στο πρόσφατο παρελθόν, σε σημαντικό εθνικό κόστος. Δτ*

Α <\ί̂ ΐαΚΛν*Λ.
Και θα ποέπει εδώ να διευκρινίσω: Κ συναίνεση που επιδιώκουμε δεν θα είναι ο χαμηλότερος '»***&<*'
κοινός παρονομαστής και άμα μια άτολμη και αμφιταλαντευόμενη πολιτική. Θα είναι ένα .· Λ
μεγάλο άνοιγμα προς τις πολιτ.κές δυνάμεις, προς τις δυνάμεις της κοινωνίας, προς τους 
απόδηαους Έλληνες, αλλά και ποοε όλους εκείνους που θέλουν και μπορούν να συνεισφέρουν ^  ®Λ:0

' ' , ’ ‘ V VîVVie^
σε μια νέα και ποιοτική σύνθεση w *£μ
στο χώρο ττς διεθνούς μας παρουσίας. Όπως ταιριάζει σε μια ευρωπαϊκή δύναμη του 2 1 ο υ _____ * ^
Otl (CVO.

■ ci,Θεωρούμε, παράλληλα, αναγκαίο και επιτακτικό το συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών που 
εμπλέκονται στη διεθνή στρατηγική μας. Στα παραδοσιακά εξωτερικά θέματα, την ευρωπαϊκή 
παρουσία, αλλά και την ασφάλεια της χώρας μας. ^ ς ν _  «μ, ^

νφ <̂=>

^ Γ\σ = \ ».
îW cm ιμ

Για το σκοπό αυτό προωθούμε αφενός την αναβάθμιση του ΚΥΣΞΑ και αφετέρου το 
συντονισμό όλων των υπουργείων σε ο,τι αφορά τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνκεκοΐϋένα:ί

7ο ΚΥΣΞΑ αναβαθμίζεται από απλό όργανο διεκπεραίωσης κάποιων ήδη 
ειλημμένων αποφάσεων σε πραγματικό φορέα συντονισμού της εξωτερικής και αμυντικής 
πολιτινής μας, αλλά και της ΞΥΓΤ. Ζήσαμε τη  αδυναμίες στοιχειώδους συντονισμού κατά την 
κρίση των Ιμιών και η ίδια η Κυβέρνηση είχε -  τότε - εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα. Ούτε 
εκείνα, όμως, ούτε οτιδήποτε άλλο ουσιαστικό έγινε.
Απάντηση στο «γιατί» ουδέποτε δόθηκε.

Αναγκαίος, παράλληλα, είναι ο πληρέστερος δυνατός συντονισμός στον τομέα της ευρωπαϊκής 
πολιτικής μας, δεδομένου ότι διαπερνά σχεδόν ολόκληρη την κυβερνητική δραστηριότητα. 7\ωΑ · 
Εμπλέκονται στην ευρωπαϊκή πολιτική σχεδόν όλα τα υπουργεία, δεκάδες οργανισμοί και 
υπηοεσίες. Δεν μπορεί, λοιπόν, να αυτοσχεδιάζουν και να λειτουργούν ασυντόνιστα. Το 
Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει - στο.πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματός μας - ένα 
νέο και ενεργότερο"στρατηγικό-ρόλο, για το σκοπό αυτό. Παράλληλα, όλα τα υπουργεία 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενστερνιστούν στην πράξη την ανάγκη αποτελεσαατικού 
2νντο ντ.ατμο'ύ.

/η ar\r\
V> X/ \J
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Στ-' νέα εποχή μείζονα σημασία για πς διεθνείς σχέσεις και νο ρόλο της χώρ 
προσλαμβάνουν οι εμπορικές σχέσεις. ο*, οικονομικές δραστηριότητες χέραν τα 
και τ „εταναστευτ.κή πολιτική. Για τους λόγους αυτούς,στα καίρια αυτά ζητήματα 
Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει σημαντική 
ευθύνη, cop επιτελικό όργανο της διεθνούς στρατηγικής της χώρας.

Μόλις πρόσφατα, στη Θεσσαλονίκη, είχα την ευκαιρία να αναπτύξω αναλυτικά την ανάγκη 
διεύουνστς και προσαρμογής ~ ς  παραδοσιακής διπλωματίας μας στα νέα πεδία διεθνούς 
συνεργασίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα βρουν, επιτέλους, σττ[ν Κυβέρνηση της Ν Υ ;
Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών τον ενεργό συμπαραστάτη που χρειάζονται για τη ^  
δραστηριοποίησή τους στα εξωτερικό.

Αλλά και η μεταναστευτικη μας στρατηγική ανήκει στο Υπουργείο Εξωτερικών και όχι στις 0  
τυχαίες ή σκοτεινές επιλογές μεμονωμένων υπαλλήλων ή ατόμων.

Πέοα απ’ όλα αυτά, το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει επιτέλους να γυρίσει σελίδα, σε 
6,τι αφορά τον τρόπο που σκέπτεται και λειτουργεί. Στον νέο αιώνα, δεν μπορεί να υπάρχει 
διπλωματία χωρίς σχεδίασμά, χωρίς πρόληψη, αλλά και χωρίς αποτελεσματική διεθνή 
επικοινωνία.

C> V

r-
V

Αποτελώ κοινό διαπίστωση, ότι μέχρι σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε σκέπτεται, ούτε 
ιελετά, ούτε σχεδιάζει. Προφανώς οι επικεφαλής αισθάνονται πως δεν έχουν τέτοια, ανάγκη. Η 
Υπηρεσία Σχεδιασμού που ιδρύσαμε ως Κυδέρνηση το 1991 καταργήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και η 
υπηρεσία που συγκροτήθηκε ξανά το 1998 παραμένει - σε εποχής μάλιοπαδιεθνών 
ανακατατάξεων - με άδεια γραφεία. Οι αυτοσχεδιασμοί στην περίπτωση των -μίων, των 8-300 

ΓΟάΤΥ^ς^υπδθεσης ΟπίαλάνΤεπιβεβαιώνουν την ανυπαρξία μηχανισμών ικανών να 
ανταποκρίνονται σε έκτακτες
περιστάσεις. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει για τη χώρα μας να τρέχει μόνιμα πίσω από τα γεγονότα. 
Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παραπάει!

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σχεδιάζει και είναι έτοιμη να μετά τρέψει το Υπουργείο 
Εξωτερικών σε ένα πραγματικά επιτελικό όργανο: Η έμφαση 6α είναι αφενός στην πρόληψη των 
απευκταίων και αφετέρου στο σχεδίασμά και την ανάληψη πρωτοβουλιών, με θετικές επιπτώσεις
για τη χωρά μας.

Είμαστε παράλληλα έτοιμοι και αποφασισμένοι να αναβαθμίσουμε το ρόλο της διπλωματικής 
aac υπηρεσίας και να δώσουμε τέλος στα φαινόμενα της στρατιάς των ερασιτεχνών και
περίεργων συμρουλων που αλωνουν το ι πουογείο Εξωτερικών.

Αυτονόητο, 3έ3αια, είναι ότι η διεθνής επικό:νωνιακη πολιτική της χώρας δεν μπορεί να 
συγχέεται - όπως γίνεται σήμερα - με τα επικοινωνιακά τρικ των διπλών και τριπλών χειραψιών, 
των τουριστικών επισκέψεων και του σκηνοθεηκού στησίματος για εσωτερική κατανάλωση. 
Αυτό''που.εμείς θα'κάνουμε πράξη ως Κυβέρνηση είναι τη διασύνδεση του Υπουργείου 
Εξωτερικών με τους μηχανισμούς άσκησης επιρροής1' 
στο εξωτερικό: με τους σύγχρονου;  ,ο χ λ ο ύ ςτου ίορρ>'ίΓ.£, με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, 
με το Διαδίκτυο και τα νέα πεδία που ανοίγει.

■ À i Ux.M ^ ^ X ̂  ^
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Για όλα να παραπάνω, το Υπουργείο Εξωτερικών χρειάζεται την ανάλογη
οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού. Με
σχετικά μικρό κόστος μπορούμε να αυξήσουμε θεαματικά τα μέσα, τους ανθρώπους, τις
ενέργειες και τελικά την αποτελεσματικότατα της ευρωπαϊκής και διεθνούς μας παρουσίας.
Μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα με πολλαπλάσιο άμεσο, Μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο όφελος. Αυτός συνοπτικά είναι ο άξονας του κυβερνητικού προγράμματος μας
για το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αξονας δεύτερος. Ισχυροί στην Ευρώπη. Βεβαίως, η κατάσταση της χώρας 
αλλάζει διαρκώς. Το ίδιο βέβαιο, όμως, είναι ότι, κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες, η χώρα μας 
έχασε διεθνώς πολύτιμο έδαφος. Σύμφωνα με τους καθιερωμένους δείκτες και τις στατιστικές, η 

^  Ελλάδα αντί να επωφεληθεί - όπως άλλες ισοδύναμες ή και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες - από 0
την ενταςτ της στην ευρωπαϊκή ο’-κογενευ 
και 
σ̂

αι να αναβαθμίσει τη Θέση της περιήλθε συγκριτικά σε δυσμενέστερη θέση. Ο συσχετισμός 
ήμερα είναι χειρότερος από εκείνο που κατέγραφε η χώρα μας πριν από 20 χρόνια. J

Ενώ η Νέα Δημοκρατία^ εξασφάλισε Υαρις στο όραμα, την στρατηγική και τους χειρισμούς του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή την ισότιμη ενταΐη-θ^πςνμτότε ΞΟΚ, στα χρόνια που μεσολάβησαν 
από τότε, αντί η Ελλάδα να συγκλίνει, απέκλινε. Αντί ν αρελΕωσΓΓττη^-θέητχ^ι ς και το κύρος 
της, έχασε έδαφος. Αλίμονο μάλιστα εάν και τότε
επικρατούσε η στείρα δέση των πολιτικών αντιπάλων της Παράταξης μας. Εύκολα μπορώ 
αντΆηφδεί ο καθένας πόσο δυσμενής θα ήταν σήμερα, από κάθε άποψη, η θέση μας. 
Αποδειχνύεται, ήδη, η ιστορικών διαστάσεων επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 
Δικαιώθηκε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για έγκαιρη ένταξη στην 
ευ,οωπαϊκή οικογένεια.

λ*, cot
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Φαίνεται, ταυτόχρονα, πόσο προνομιακή ήταν η τότε δέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη των ÍC ή 
ακόμα και 12 ή 15 μελών. Αποδεικνύεται μέσα από τη σημερινή σύγκριση πόσες ευκαιρίες ^ oj—>
χάθηκαν για την αναβάθμιση της χώρας μας όταν ακόμα υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες 
δυνατό'—τεε. Δυστυχώς, έτσ. όπωο ααδίόουυε σήμε.οα, οι κίνδυνοι μεγιστοποιούνται οαγοαία. ^  \

, - Λ Λ -ενώ οι ευκαιοιες λιγοστεύουν και πεοιπ/.εκονται. )

Στο μεταξύ, φαίνεται ξεκάθαρα πόσο κρίσιμος για την Ελλάδα μπορεί να είναι ο μελλοντικός 
ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, αλλά και η μάχη για την αναδιανομή των ρόλων και 
πόρων στο εσωτερικό της Κοινότητας σε μία περίοδο διεύρυνσης. Θα υπάρξει μοιραία μια 
μετάλλαξη της σημερινής ευρωπαϊκής δομής.
Ένας σκληρός πυρήνας αναμένεται να αποφασίζει για τα πάντα, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι (αλλά 
και χώρες εκτός της Ένωσης) να συμμετέχουν υπό προϋποθέσεις σε όποιες πολιτικές δ,οάσεις ~ 
μπορούν και θέλουν. Είναι αυτό που ονομάζεται ήδη «μεταβλητή γεωμετρία». Στόχος μας είναι 
να αναδείξουμε την Ελλάδα σε μια περίοπτη δέση συμπρωταγωνιστή των ευρωπαϊκών 
εξελίξεων.

Οι σχέσεις μας _ε το μεγαλύτερο_μέρος του πλανήτη περνούν σήμερα μέσα από την ευρωπαϊκή 
' λιηκή μας - αφού και η-θέση μας· γίνεται-έτσι ισχυρότερη. Η φωνή ματ μπορεί τώρα να

ζχνίου-* 
ν-

ν

ώνεταί μΓττς-φωνές—ων εταίρων μας και να φθάνει πιο μακριά, πιο δυνατά, πτο
απσ τε-ίεσμα νίκα.
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)ω·πατ<η συνθεστ είναι ασι ώς αποτέλεσμα διαφορετικών, συχνά διαμετρικά αντίθετων 
συμφερόντων. Είναι αποτέλεσμα σχεδιαστών, επαφών, πιέσεων, αλλά και συμβιβασμών. Και 
χρειάζεται γ ι’ αυτό οργανωμένη και συνεχής παρουσία, αλλά και όραμα. τΊ Ευρωπαϊκή Ένωστ· 
αποτελεί πεδίο διαρκούς αγώνα, διαρκούς προσπάθειας. Αγώνα για τον τροώθηση των 
συμφερόντων μας. Προσπάθειας για μια Ευρώπη που θα υπηρετεί τον άνθρωπο. Εμείς δεν 
βλέπουμε την Ενωμένη
Ευρώπη ως μια απλή αγορά, ούτε απλά και μόνο σαν μια ζώνη κοινού νομίσματος.
Δεν- υποτιμούμε, βέβαια, τη σημασία των διαστάσεων αυτών. Οι ιστορικοί ηγέτες, όμως, που 
σχέδιασαν το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον δεν είχαν κατά νου ένα λογιστικό σχέδιο, αλλά ένα 
πολιτικό όραμα. Κι αυτό το όραμα λείπει σήμερα.

Με τη διεύρυνση - πιο μεγάλη, αλλά και γι’ αυτό, πιο πλούσια σε αντιθέσεις και προβλήματα - η 
θέση της χώρας μας στην Ένωση μοιραία αλλάζει. Μια Ένωση των 25 ή 30 κρατών-μελών δεν 
μπορεί βέβαια να λειτουργεί, όπως λειτουργούσε παλαιότερα με 6 ή 10 μέλη. Και πρώτα απ’ 
όλα, εμείς, ως χώρα ευρωπαϊκή, έχουμε συμφέρον να λειτουργεί η Ένωση και όχι να διαλυθεί. 
Έχουμε συμφέρον, όμως, και
υποχρέωση να παλέψουμε, ταυτόχρονα, ώστε να μην περάσει σε εξωθεσμικά  
σχήματα Διευθυντηρίων.

Έχουμε μπροστά μας δυο δρόμους: Το δρόμο της εσωστρέφειας, των φόβων και του 
παρελθόντος που μας οδηγεί σε μια αδιέξοδη μάχη χαρακωμάτων, όταν ολοένα και 
περισσότερες αποφάσεις πσίρνονται πια στην Ένωση μέσα από αμοιβαίες υποχωρήσεις με ειδική 
πλειοψηφία.

Ο άλλος δρόμος θέλει όραμα, πολιτικό θάρρος και αυτοπεποίθηση. Όπως δείξαμε τον δρόμο στη 
δεκαετία το '70 με την ιστορική επιλογή του ευρωπαϊκού δρόμου, έτσι και σήμερα, στην αυγή 
του νέου αιώνα, η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πρωτοπόρα και σίγουρη για τις εθνικές μας 
ικανότητες μπροστά: Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε μια
Ευρώπη πιο ενιαία, πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική και γ ι' αυτό πιο χρήσιμη για τ ς  Ελληνίδες 
και τους Έλληνες. Μια Ευρώπη όπου οι αποφάσεις θα παίρνονται πιο γρήγορα και δημοκρατικά.
Είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο ευρωπαϊκό άλμα. _ _ -------- ^  ι ·«*\
ϋροχωραμε μπροστά5 στην πρώτη γραμμή της πυρώπης - ισχυρό:, με 
σχέδιο, με αυτοπεποίθηση. Πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση ενός καλύτερου 
μέλλοντος.

Βασική επιδίωξή μας, είναι να πρωταγωνιστήσουμε στη διαμόρφωση των νέων μηχανισμών για 
την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Για να ε κλείνει και το τελευταίο ίχνος ανασφάλειας του Έλληνα 
πολίτη Για να ζούμε, όπως και κάθε άλλος Ευρωπαίος πολίτης, με τα σύνορά του ασφαλή από 
εξωτερικές απειλές. Επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή μας στους κοινούς στρατιωτικούς
μηχανισμούς της Ευρώπης, εξασφαλίζουμε την εγγύηση ότι, από εδώ και πέρα, η χώρα μας δει-------------^ Ε ί 
δα είναι απούσα. Θα έχει φωνή στις_ κοινές -αποφάσεις. Θα συμμετέχει ισότμα στον πυρήνα \ ------

' του ευρωπαϊκού στρατού (το Ξυρωσώμα) και του ναυτικού (Euromarfor) που λειτουργούν εδώ \
-καί χρόνια, χωρίς-τη διική μας συμμετοχή. Η σημερινή Κυβέρνηση δεν πέτυχε την έντασή ματ .__ j

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σ π ίτ  μας και το μέλλον μας. Δεν νοείται να έχουμε κοινό 
νόμισμα, κοινές πολιτικές σε τόσα σημαντικά και δευτερεύοντα ζητήματα, αλλά να μην
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σπολσμράνει ακόμα c 
απειλών.

ιλληνας πο.ν. το α*σδ: ;cc εναντ*. scorrsovxccv ic.vóovcv :cr.
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Για _.ας, r  πτυχή αυτή αποτελεί βασική προτεραιότητα και έτσι θα την 
αντιμετωπίσουμε. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη με κοινά και από κοινού 
προστατευόμενα σύνορα.

Αξονας τρίτος της εξωτερικός πολιτικής μας: Πρωταγωνιστές στα Βαλκάνια. Η διαμόρφωση 
των εξελίξεων^ρτάΊ3α ^ 5 ν ΐ^ /ίν ε τα ι τα̂  τελευταίαχρόνια ερήμηνμας.^

Παρά τα καλά λόγια των τρίτων - που είναι άλλωστε πάντα πιο εύκολα και τγ.ο συνηθισμένα από 
την πρακτική υποστήριξη - ο περίφημος πρωταγωνιστικός ρόλος μας στη Νοτιοανατολική 

, Ευρώπη παραμένει στον χώρο της φαντασίας. Υπάρχουν, βέβαια, ορισμένα αξιοπρόσεκτα και 
.^σημαντικά επιτεύγματα. J

Τα εύσημα, όμως, ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα και ιδίως σ’ αυτούς που τόλμησαν να μπουν 
έγκαιρα στις νέες αγορές, να ρισκάρουν και συχνά να χάσουν για να διασφαλίσουν 
μεσοπρόθεσμα σημαντικές θέσεις. Είχαν σχέδιο και σίγουρα τελικά θα πετύχουν. Δεν συμβαίνει, 
όμως, το ίδιο και με το ελληνικό Κράτος. Η Κυβέρνηση αυτή δεν είχε ποτέ πραγματική 
βαλκανική πολιτική. Διότι, βέβαια, η απλή ανταλλαγή 
επισκέψεων, δεν αποτελεί στρατηγική

i α μχμηλά ποσοστά ελληνικών προϊόντων και επενδύσεων στις αγορές τ τ ;  γειτονιάς μας,
υννσνούν απόδειξη απου^ζί&ς,κάθε βαβ.χανικήο πολιτικής. Κ αμηχανία της Κυβέρνησης

απέναντι στη εξελίξεις που οδήγησαν στον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου καταδεικνύει την 
έλλειψη οποιοσδήποτε σχεδίου για την περιοχή. ^
Χρειάζεται, λοιπόν, σχέδιο. Σχέδιο μακρόπνοο και πανεθνικό. ______ ί 1______

Σχέδιο που θα προάγει τη σταθερότητα - και μάλιστα σταθερότητα συνόρων - αλλά και την 
πραγματική συνεργασία και την ευημερία των λαών της περιοχής. Από το ευρύτερο πλαίσιο 
κυβερνητικού μας προγράμματος, επισημαίνω:

Δεύτερο ν. Σύνα ψη συνολικών δ’.μερών·' συμ
\ J ̂ .οανατάλικής Ευρώπης. ν̂ \'4ΤΓ ά5 Ά - ; Γ*Τ" ■

Θ εοταλ ο νίκη, θα προτείνουμε στον καθένα
σύναψη^ ΰλοκλη οω μένω νσυμφ αυ/ΐ ών συνεο
r r ~ c  λ ο  Α ·Ό - w» s-' -' W ,αο προς T7YV ΣΣ Τ p ¿0 7J Π. * ΚΤ Έ νωση και ςη μιας νέας εποχής σσ.ς
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;είς σχέσεις μας.

Τοίτον. ΒξορΒολογίκευση της σημερινής πανσπερμίας μηχανισμών περιφερειακής 
συνεργασίας Τα υπάρχοντα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας έχουν αναπτύξει 
σε μεγάλο βαθμό αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Γι’ αυτό οι σκοποί και οι 
μηχανισμοί τους 3α πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα ευρύτερο σχήμα. Η Διαδικασία 
Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (η παλαιό Διαβαλκανική) είναι ίσως η 
πιο κατάλληλη για το σκοπό αυτό.

Στα κράτη της περιοχής θα πρέπει να προστεθεί, ως μέλος της νέας Διαβαλκσνικής, 
ι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια Γραμματεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, πέραν των 
[άλλων, θα μπορούσε να εξασφαλίσει και την ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής 
Ένωση ς.

Τέταρτον. Ανάδειξη του ρόλον της Θεσσαλονίκης. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και 
οι ασμοδιότητεο του Οργανισμού Ανασυγκρότησης συρρικνώνονται διαρκώς. Για την 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου της 
Θεσσαλονίκης αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Πέμπτον. Ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να αναδειχθούν σε 
ατμομηχανή ανάπτυξης των Βαλκανίων.

Κ Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να προσδώσει στις διεθνείς οικονομικές 
σχέσεις της χώρας μια πολιτική στρατηγική. Μια στρατηγική που θα 
σηματοδοτηθεί από την ενεργό συμπαράσταση της Κυβέρνησής μας με 
παρεμβάσεις στις ξένες κυβερνήσεις υπέρ των ελληνικών συμφερόντων.

Η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βαλκανικά 
αποτελεί ακοογων.αίο λίθο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Έχοντας το 
πλεονέκτημα του σχετικά καλύτερου μπορούμε, ως χατεξοχήν εμπορικός λοός, αφού 
επικεντρώσουμε τη στρατηγική μας εκεί όπου έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα, να 
βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, δημιουργώντας νέες 
δομές σε ταχύτατα αναπτυσσόμενους χώρους.

Η χώρα μας μπορεί να αναλάβει - και πιστεύουμε ακράδαντα ότι 6α τα καταφέρουμε 
- το ρόλο του μεσάζοντος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής ως 
προς την αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων που διοχετεύονται στα 
Βαλκάνια.

Άξονας τέταρτος της εξωτερικής πολιτικής μας. Ασφαλείς στα σύνορά μας. Ως 
χώρα ευρωπαϊκή και ειρηνόφιλη, η Ελλάδα στοχεύει στη συνεργασία με όλους τους 
γείτονες της. Όλοι οι Έλληνες συμφωνούμε ο:’ αυτό. Θέλουμε να ζούμε ειρηνικά." ■ 
Θέλουμε να συνεργαζόμαστε αρμονικά. Θέλουμε να έχουμε σχέσεις φιλίας με όλους 
τούς λαούς. .Θέλουμε να πρωταγωνιστούμε στην εμπέδωση της σταθερότητας και : 
της ασφάλειας"στην-περιοχή μας. · -

Υποχοεούμαστέ, όμως, να είμαστε προσεκτικοί. Η ιστορική εμπειρία και η
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151311i'C'CrS’’'! πραγματικότητα δεν μπορεί να αγνοούνται. αφαίρεση
π,οανματικοτττας οοτγει σε ετηκ.νόυνα /ι, τ Ρ - 07iois πληοώνονται ακοιβά. Eiuc
η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που αντ.μετωττίζει εξωτερική απειλή. Η κατοχή της μισής 
Κύπρου από τη γειτονική Τουρκία είναι γεγονός που διαγωνίζεται είκοσι έξι χρόνια .; 
διεκδίκησι κυριαρχικών δικαιωμάτων μας είναι υπαρκτή στρατηγική σε βάρος μας.

Είμαστε. λοιπόν, υποχρεωμένοι να πορευτούμε με σύνεση, προνοητικότητα και 
πανεθνική συμπόρευση. Σταθεροί στις βασικές αρχές μας, ευέλικτοι στην τακτική 
^ας. Πάντοτε με γνώμονα μας την ειρήνη, αλλά και τα δίκαιά μας. Οι βασικές αρχές 
μας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις σχέσεις της 
Ευρωπαϊκός Ένωσης με την Τουρκία είναι:

Αρχή πρώτη. Κ Ελλάδα, χώρα φιλειρηνική και παράγοντας σταθερότητας επιθυμεί 
να έχει καλές σχέσεις με όλους τους γείτονες της, συμπεριλαμβανομένης, βεβαίως, 
της Τουρκίας. Επιθυμία όλων των Ελλήνων είναι να εξομαλυνθούν οι σχέσεις 
μας με τη γειτονική χώρα, μέσω του διαλόγου. Ο διάλογος αυτός, όμως, για να 
είναι χοή σιμός και αποδοτικός πρέπει να στηρίζεται σε τρεις αρχές:

ε. Στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων,
3. Στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθτκών

νύ iv ί ν   ̂

Κκωχ.\ωού

(συ,-περιλαμραν:
Θάλασσας] και
γ. Στον απόκλεια

Λ οχύ δεύτερη.Ε
ολοκύ.ηρωθεί χω:
δοκιμάζεται σήμερα στη διχοτομημένη Κύπρο. Η Αγκυρα υποχρεούται, επιτέλους, να 
συμπράξει στην εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης, η οποία θα εξασφαλίζει 
τη λειτουργική συμβίωση των δύο κοινοτήτων στο νησί μέσα σε ένα ενιαίο, 
ομοσπονδιακό κράτος, που θα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Έ νωστς.
Τα συρματοπλέγματα του Α ίολο  δεν μπορεί να διχοτομούν ένα ευρωπαϊκό 
έδαφος. Η κατοχή εδάφους ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους - μέλους του 
ΟΚΞ, δεν μπορεί να συνεχίζεται στον 2 Ιο αιώνα.

Αρχή τρίτη. Η Ελλάδα πιστεύει ότι η Τουρκία δικαιούται να διεκδικήσει τη θέση 
που της ταιριάζει~στην Ευρώπη και είναι τφόθυμη να υποστηρίξει την 
ευρωπαϊκή πορεία της. Πρέπει, όμως πρώτα απ' όλα, η ίδια η Τουρκία να 
συμπερκρέρεται ως ευρωπαϊκή χώρα.

Ως χώρα, δηλαδή, που δεν θα συμπεριαερεται ως διεθνής ταραςίας και 
κατακττ.τής ξένων εδαφών, που δεν 8α διατηρεί και δεν θα εγείρει εδαφικές 
διεκδικήσεις σε βάρος των γειτόνων της, που σέβεται τη διεθνή νομιμότητα 
και το ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο δρόμος προς τον πραγματική συνεννόηση με την Τουρκία, θα είναι μακρύς και 
δύστολος. Μπορούμε να τον διανόσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερες
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πιθανότητες επιτυχίας, εάν, πέραν όλων άλλα ν, αποκτ:
στρατηγική. Εάν συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και αξιοποιήσουμε το σύνολο τον 
δυνατοτήτων μας. Εάν διαμορφώσουμε μια στρατηγική, γ οποία δεν 3α αλλάζει με 
την αλλαγή υπουργών - όπως γίνεται τώρα -  αλλά ούτε, βέβαια, με την αλλαγή των 
Κυβερνήσεων.

Εάν θεμελιώσουμε μια πολιτική που δεν 3α αποτελεί αντικείμενο κομματικής 
αντιπαράθεσης. Θα χρειασθεί επιπλέον, βέβαια, να ενισχύσουμε ττν 
αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων μας Δυνάμεων και να αναβαθμίσουμε τη θέση 
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδιαμφισβήτητα όλα αυτά.

Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις όποιες απειλές με ήρεμη και ψύχραιμη 
αποφασιστικότητα. Μόνο έτσι είναι πιο εύκολο να αναπτύξουμε συντονισμένη 
προσπάθεια, προκειμένου να πεισθεί η Τουρκία ότι η πολιτική των τετελεσμένων της 
βίας, των εδαφικών διεκδικήσεων και των απειλών είναι αδιέξοδη. Να πείσουμε ότι η 
ειρήνη και η συνεργασία ανταποκρίνονται, όχι μόνο στο συμφέρον, αλλά και στην 
επιθυμία των δύο γειτονικών λαών.

Εμείς δεν απορρίπτουμε την έννοια του διαλόγου. Όχι μόνο διότι είναι ένας 
πολιτισμένος τρόπος να αποκαθίστανται οι σχέσεις δύο χωρών, αλλά και διότι η 
άρνησή του προκαλεί δυσπιστία στη διεθνή κοινότητα και δίνεται το πρόσχημα στην 
Τουρκία να κλιμακώνει την επιθετικότητα της και τα επεκτατικά της σχέδια. Όπως, 
άλλωστε, έχει πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δύο είναι οι τρόποι επίλυσης των 
διεθνών διαφορών: Ο διάλογος και ο πόλεμος.

Και είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θεωρεί τον πόλεμο αποδεκτό μέσο 
επίλυσης προβλημάτων. Ξέρει όμως και μπορεί να υπερασπιστεί με 
αποφασιστ.κότητα τα σύνορα της χώρας σε περίπτωση επίθεσης.

πιναι ευκταίο οι σχέσεις με την I σαρκία να περάσουν σε φάση ηρεμίας και 
εξομάλυνσης. Ο διάλογος είναι μία ρεαλιστική διέξοδος στην αναζήτηση λύσεων. 
Όλες, άλλωστε, οι ελληνικές κυβερνήσεις στο παρελθόν επιχείρησαν να 
δημιουργήσουν προϋποθέσεις αποτελεσματικού διαλόγου. Τ λ?ο* ξ - λ ^ ^ α ί μ

Οι προχειρότητες, όμως, και'ρι πειραματισμοί τους οποίους επιχειρείται β 1 ^
αχμεήαΤΤκάλαΤος δηήαιςεγουνΤΤόΈαρες επηωυλ-άςεις. Κρώτα απ’ όλα, διότι η 
Τουρκία δεν έχει-αποδειχθεί μέχρι σήμερα φερέγγυος συνομιλητής. Τόσο διότι η 
κρατική και κοινωνική δομή —¡ς πάσχουν από διαχοον.κή αστάθεια, όσο και διότι 
αυτή; η συνεχιζόμενη αστάθεια καθιστά την τουρκική ηγεσία αδύναμη να εκφράσει 
ισχυρή πολιτική βούληση για τον πραγματικό εξευρωπαϊσμό της χώρας.

Γεγονός εττίσης είναι ότ. οι προϋποθέσεις για την έναρξη του διαλόγου έντεχνα 
αποκρύπτοντα: από την ελληνική Κυβέρνηση με τη δικαιολογία ότι είναι αυτονόητε;.
Από την άλλη, η Τουρκία δεν έχει εγκαταλείπει τις απει^ώςησατταςΈιεκδικήσεις τ - ς ; - Τ.Τ_Τ 
ενώ είχε την ευκαιρία να το κάνει, διακοιτικά έούωτΈποδεγόμίνττσα κείμενα των

το  Ελσίνκι. Ένα πέπλο μυοτηοίου και σιωπής κδλυπήει σύμεοα ττ
ισιαστ.κή διάστα·ση του -διαλόγου.> ασηνοντι ιστα υ ψτες νοπως με τις
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^Ετίεβίτ στους Αηεΰ.είΠ Τίηοε^ ότι έχε·. συμοω-ηθεί ένας άνευ όοωζ~\;·^/ . Λ α .

ευ ’ όλος ττ ς ύλης ¿'.άλογος
ν και

Η Ελλάδα είχε μοναδική ευκαιρία άξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που της 
προσφέρει η παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. προ κειμένου να έλςει τη 
γειτονική χώοα στη διεθνή νομιμότητα. Δυστυχώς, δε·,' χάραξε και δεν ακολούθησε 
συγκεκριμένη στρατηγική. Όταν στα 7996 η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ζητούσε την ψήφο 
των Ελλήνων προέβαλε σαν επίτευγμά της τον ισχυρισμό ότι απομόνωσε την 
Αγκυρα και τη δέσμευση ότι δα συνεχίσει την απομόνωσή της.

Γ\ Ντη-κοΑ. ωΌ. 
Ό-ο ν,- ̂

/Η ν^\.θηΝΛ·\Λ\ίψ^

Α π ό ο \λ τ

Αίγες ημέρες πριν τη Διάσκεψη του Ελσίνκι διακήρυσσε ότι απαιτεί απτό αντάλλαγμα 
από την Τουρκία για να συγκατανεύσει στο χαρακτηρισμό της ως υποψήφιας προς 
ένταξη. Στηρίξαμε τη διαπραγματευτική δέση της χώρας μας και ενισχόσαμε με τη 
στάση μας τους χειρισμούς της Κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, απτό αντάλλαγμα δεν 
πήρε η Ελλάδα. Λίγες μόλις ημέρες μετά τη Σύνοδο του Ελσίνκι, η Τουρκία επανήλδε 
στην τακτική των παραβάσεων και των παραβιάσεων. Με τη διαφορά ότι η 
Κυβέρνηση εκεί που διατυμπάνιζε τις ως τότε τουρκικές προκλήσεις, άρχισε από τότε 
να τ.ς κρύβει. Η προσωπική διπλωματία έγινε απόλυτα μυστική διπλωματία. Κι αυτό 
είναι τουλάχιστον ανησυχητικό.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Απαιτούμε αποκατάσταση 
της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο. Αξιώνουμε απόλυτο σεβασμό των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων και των αποκλειστικών δικαιοδοσιών μας στο Αιγαίο. Είναι 
επικίνδυνο να τροφοδοτούμε τη βουλιμία των επεκτατισμών της Άγκυρας, 
καλλιεργώντας τους προσδοκίες νέων υποχωρήσεων και παραχωρήσεων. Αυτά 
πρέπει να είναι σαφή και ξεκάθαρα προς κάδε κατεύθυνση. Γνώμονας μας είναι το 
Διεθνές Δίκαιο και οι Διεθνείς Συνθήκες. Εξίσου φανερές και ξεκάθαρες πρέπει να 
είναι οι αρχές που κατευθύνουν την πολιτική μας και οι απώτερες επιδιώξεις μας.

Όλοι οι Έλληνες αγαπούμε την ειρήνη και θέλουμε τη συνεργασία με όλους τους 
γείτονες μας. Τίποτε δεν μας χωρίζει από τον τουρκικό λαό. Όραμά μας είναι να 
δημιουργήσουμε συνθήκες που θα μας φέρνουν ολοένα και πιο κοντά. Συνθήκες 
που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς.

Θέλουμε να βρεθούμε κοντά. Να συνεργαστούμε αρμονικά. Να κοιτάξουμε μπροστά. 
Για την ανάπτυξη των χωρών μας και την ευημερία των δύο λαών. Αυτό είναι το 
κοινό συμφέρον. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος.

Δω/πρέπει, όμως, να μας διαφεύγει ήτι ετεροβαρείς σ.η·: ’ρν η -ρεχχ~ .—Α  
υποχωρήσεις οδηγούν σε αδιέξοδα. Μετάφέρσ υν α ;Αά~ΤουςΓανδύνους στο αύριο. 
Ενισχύουν τους-εξτρεμιστές της άλλης πλευράς και εντείνουν την αδιαλλαξία τους. Γι’ 
αυτό επιμένουμε σε μια πολιτική με περισσότερο φως. Μια διπλωματία σε γερές 
πανεθνικές βάσεις. Μακριά από προσωπικούς πειραματισμούς.

Δεσμευόμαστε ότι αμέσως μετά τη συγκρότηση της Κυβέρνησής μας θα 
προχωρήσουμε, χωρίς καμμία καθυστέρηση, στη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου 
Εξωτερικής Πολιτικής. Δεσμευόμαστε ακόμη - όπως κατ' επανάληψη έχουμε τονίσει
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-  ΟΤΙ εν: θοριστιχών εξελίξεων θα συσκεπτόμαστε όλοι μαζί ο: πολιτικοί 
αρχτγοί υπό νον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη χάραξη κοινών κατευθύνσεων.

Όλοι οι Έλληνες έχουμε τους ίδιους στόχους, πς ίδιες αρχές και αξίες. Όλοι οι 
Έλληνες έχουμε δικαιώματα λόγου και συμμετοχής στη διαμόρφωση του μέλλοντος 
ττς χώοας μας. Επιμένουμε αταλάντευτα στη συνένωση δυνάμεων και 
προσπαδειών, ττ συναίνεση και τη σύνθεση. Δεσμευόμαστε κατηγορηματικά. Στις 5 
Απριλίου η αρχή και η θέση αυτή θα αποτελεί ζωντανή πραγματικότητα.

Π


