
Κυρίες και κύρυου συνάδελφου.1

.1

Η σημερυνή μας συζήτηση μπορεί να είναυ υδυαίτερα χρήσυμη καυ επουκοδομηχυκή. 

Ου εξελίξευς στην εξωτερυκή πολυτυκή, επυτρέπουν να δυεξαχθεί η συζήτηση με 

συγκεκρυμένο τρόπο καυ με αποσαφηνυσμένες θέσευς από όλες τυς πλευρές. Η 

κυβέρνηση δεν προσέρχεταυ στην συζήτηση γυα να παρουσυάσευ στον ελληνυκό λαό 

μυα έκθεση υδεών ή προθέσεων γυα την εξωτερυκή πολυτυκή. Ερχόμαστε σήμερα να 

μυλήσουμε με έργα. Αναπτύξαμε ήδη μυα δέσμη συγκεκρυμένων δράσεων καυ 

πρωτοβουλυών, ου οποίες εντόσσονταυ σε έναν ενυαίο καυ μακροπρόθεσμο σχεδυασμό 

της εξωτερυκής πολυτυκής της χώρας. Το γεγονός ότυ σε πολλές περυπτώσευς,

έχουμε ήδη τους πρώτους καρπούς, επυτρέπευ στα κόμματα να αναπτύξουν καυ τις 

δυκές τους απόψευς. Το γεγονός, επίσης, ότυ η κυβέρνηση προσέρχεταυ στην 

συζήτηση με έργο καυ σαφείς θέσευς, δυευκολύνευ, με την σευρό τους, τα κόμματα, 

να ασκήσουν συγκεκρυμένη κρυτυκή, αν καυ όπου αυτή έχευ σημευωθεί καυ 

τεκμηρυωθεί.1

Προσωπυκό επυθυμώ να συμβάλλω σε μυα όσο γίνεταυ περυσότερο θετυκή, γόνυμη καυ 

ουσυαστυκή συζήτηση. Εχω, άλλωστε, καυ παλαυότερα τονίσευ σε αυτή την αίθουσα, 

ότυ στα θέματα εξωτερυκής πολυτυκής, δεν επυτρέπεταυ ούτε η ρητορυκή που 

αποσκοπεί στον εντυπωσυασμό, ούτε η κρυτυκή που δεν εδρόζεταυ σε τεκμηρυωμένο 

έλεγχο. Ελπίζω, στο τέλος της συζήτησης στην Βουλή, αυτή να αποδευχθεί η κουνή 

συνυσταμένη. Αυτό επυβάλλουν ου περυστόσευς, αυτό ζητά ο ελληνυκός λαός, αυτό 

απαυτούν, από όλους μας, τα ζωτυκό συμφέροντα της χώρας.1 

.1

Κυρίες καυ κύρυου συνάδελφου.1

1 /



Η εξωτερική μας πολτττκή προσδτορίζετατ ως ένα σύνολο ιεραρχημένων κατ 

πολυεπίπεδων σχέσεων, δράσεων κατ στόχων.1 

.1

Δύο, όμως, είνατ τα τσοδύναμα βάθρα, στ τσοδύναμοτ πυλώνες, στ τσοδύναμοτ 

κύρτοτ στόχοτ, στους οποίους υπόγοντατ το σύνολο των πρωτοβουλτών μας. 

Επτδτώκουμε, πρώτον, την τσόττμη συμμετοχή της χώρας στην δταδτκαστα της 

Ευρωπατκής Ενοποίησης. Πέραν από τους χετρτσμούς της εξωτερτκής πολτττκής, το 

σύνολο των πολτττκών μας στην οτκονομία, τους θεσμούς, την δτοίκηση, στα μέτρα 

δτασφάλτσης της κοτνωντκής συνοχής, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της θέσης της 

χώρας στην δταδτκαστα της ευρωπατκής ενοποίησης.1 

.1

Κτίζουμε όλοτ μαζί, όλος ο ελληντκός λαός, την τσχυρή Ελλάδα, ώστε να μετάσχετ 

η χώρα τσόττμα στον σκληρό πυρήνα του αυρτανού κέντρου αποφάσεων της 

Ευρωπατκής Ενωσης, την ΟΝΕ. Ο ελληντκός λαός δεν θέλετ να μείνετ στην δεύτερη 

κατ τρίτη ταχύτητα της Ευρώπης. Τό άμεσα αλλά κατ τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα 

της χώρας επτβάλλουν να είμαστε από την αρχή, τσόττμα, στον πρώτο κύκλο, στον 

σκληρό πυρήνα των αποφάσεων.1 

.1

Γνωρίζουμε όλοτ όττ από αυτόν τον πυρήνα θα αποφασίζοντατ αύρτο οτ μεγάλες 

χρηματοδοτήσετς. Αυτός ο πυρήνας θα κρίνετ ποτοί κατ με ποτούς όρους θα 

ετσέρχοντατ στην Ευρωπατκή Ενωση. Από αυτόν τον πυρήνα θα αποφαστστούν οτ 

αλλαγές στην αγροττκή πολτττκή της Ενωσης. Αυτός ο πυρήνας θα αποφασίζετ τα 

μέτρα γτα την ανεργία, πώς θα κατανέμοντατ οτ πόροτ, ποτό θα είνατ το 

κοτνωντκό πρόσωπο της Ευρώπης. Οτ αποφάσετς αυτού του πυρήνα θα επηρεάσουν 

άμεσα την μελλονττκή εξωτερτκή πολτττκή της Ενωσης κατ την κοτνή πολτττκή 

ασφάλετας. Η Ελλάδα πρέπετ να συμμετάσχετ στον πυρήνα αυτόν. Αν η Ελλάδα μείνετ 

έξω από την ευρωπατκή ενοποίηση, οτ επτπτώσετς θα είνατ βαρτές κατ επτκίνδυνες
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όχχ μόνον στην οχκονομχα και. χην κοχνωνία, αλλά καχ στα εθνχκά θέμαχα. Γχαχχ θα 

αδυναχίσεχ καχρχα η δχεθνής θέση χης χώρας, η δχαπραγμαχευχχκή καχ αποχρεπχχκή 

χης χσχύς.1 

.1

Γχα όλους αυχούς χους λόγους, γχα χα άμεσα καχ μακροπρόθεσμα ωφέλη χης χώρας, η 

κυβέρνηση μου, αλλά, πχσχευω, καχ η συνχρχπχχκή πλεχοψηφία χου λαού, είμασχε 

αποφασχσμένοχ να πεχύχουμε αυχό χον σχόχο. Καχ θα χον πεχύχουμε.1 

.1

Το δεύχερο βάθρο, ο δεύχερος χσοδύναμος σχόχος χης εξωχερχκής μας πολχχχκής, 

εχναχ η δχασφάλχση χων εθνχκών δχκαχων καχ δχκαχωμάχων, χων εθνχκών συμφερόνχων 

σχο Αχγαίο καχ χην Κύπρο. Εδώ συνδέεχαχ, επίσης, καχεξοχήν, χο σύνολο χων 

επχμέρους πολχχχκών μας, εδώ σχημαχοποχεχχαχ σχο ακέραχο ο χελχκός σχόχος χης 

χοχυρής Ελλάδας. Γχαχχ, μαζί με χο σύνολο χων χεχρχσμών σχην εξωχερχκή 

πολχχχκή καχ χην άμυνα, σχην ενίσχυση χης αποχρεπχχκής χκανόχηχας χης χώρας
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να αναπτυχθούν, ούτε μικροί ηγεμονισμοί, ούτε να αναβιώσει χο γνωστό σκηντκό 

των μτκρών ή μεγάλων ανταγωντσμών μεταξύ των χωρών που φέρουν ένα μακρύ 

τστορτκό βάρος σχεσεων. 1 

.1

Επιδιώξαμε παντού ένα θεττκό κατ ενεργό ρόλο. Ανττμετωπίσαμε, μαζί με τους 

εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με σύνεση κατ σταθερότητα την κρίση στην 

Αλβανία. Συμβάλλαμε ατσθητά στην διαδικασία της δημοκραττκής σταθεροποίησης. 

Εγτνε κατανοητό σε όλες ττς πολτττκές δυνάμετς στην Αλβανία, όττ η Ελλάδα 

συμβάλλετ με έργα στην ανάπτυξη της γείτονος χωράς κατ στην ενίσχυση της, ώστε 

να μπορεί να ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι πεποίθηση μας, ότι σε 

μια αναπτυσσόμενη, σταθερή και δημοκρατική Αλβανία, θα μπορέσει το εκεί 

ελληνικό στοιχείο να βελτιώσει κατά πολύ την θέση του.1 

. 1

Παρακολουθήσαμε στενά και με προσοχή τις εξελίξεις στον χώρο της πρώην 

Γτουγκοσλαυίας, υποστηρίζοντας την ειρηνική διευθέτηση των προβλημάτων και την 

επανένταξη όλων των χωρών στο διεθνές σύστημα. Στα πλαίσια αυτά αναλάβαμε 

πρωτοβουλίες για την εκτόνωση συγκρουσιακόν καταστάσεων. Θυμίζω την συνάντηση 

τον περασμένο χρόνο στην Βουλιαγμένη, μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και τις 

επανειλημμένες επισκέψεις του Υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή.1 

.1

Ενδυναμώσαμε τις σχέσεις μας σε όλους τους τομείς με την Ρουμανία και την
*  ?

Βουλγαρία και βοηθήσαμε την πρώτη με σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια. Στηρίζουμε 

την ανοικοδόμηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.1

Καταστήσαμε σαφές και πρόσφατα στην Κρήτη ότι εμμένουμε στην εφαρμογή της 

ενδιάμεσης συμφωνίας με την πρώην Γτουγκοσλαυτκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οι 

διαπραγματεύσεις της Νέας Υόρκης συνεχίζονται.1

1
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Η ετρηντκή πολτττκή της Ελλάδας αναγνωρίστηκε στην Σύνοδο των υπουργών \

Εξωτερτκών των Βαλκανικών κρατών τον Ιούντο στην Θεσσαλονίκη κατ επτκυρώθηκε 

πρίν λίγες ημέρες στην Δτάσκεψη Κορυφής των Βαλκαντκών χωρών στην Κρήτη.1 

.1

Η Δτάσκεψη Κορυφής της Κρήτης ήταν μτα επττυχία. Κατ αυτό αναγνωρίστηκε από 

όλους τους ηγέτες που μετείχαν σττς εργασίες της. Η συνάντηση καθαυτή ήταν 

επττυχής, μόνον από το γεγονός όττ ήλθαν όλοτ οτ ηγέτες των χωρών της 

Νοττανατολτκής Ευρώπης κατ συζήτησαν γύρω από το ίδτο τραπέζτ. Θυμίζω το 

παράδοξο της περτοχής μας, όττ στην Κρήτη έγτνε η πρώτη επίσημη συνάντηση 

κορυφής μετά από σαράντα χρόντα, μεταξύ των ηγετών της Νέας Γτουγκοσλαυίας κατ 

της Αλβανίας. 1 

.1

Πέρα όμως από την ευκατρία -κατ την επττυχία- των δτμερών επαφών, δτκατώθηκε η 

αρχτκή πρόθεση της πρωτοβουλίας μας. Η πρόθεση μας ήταν εξαρχής γνωστή στην 

εθντκή ανττπροσωπεία. Σ αυτή την αίθουσα είχα αναφερθεί στον στόχο που τελτκά 

πραγματοποτήθηκε, στο πρώτο καίρτο κατ ουστώδες βήμα: Θέλουμε να δημτουργηθεί 

στα Βαλκάντα ένας συνεκττκός χώρος πολτττκής κατ οτκονομτκής συνεργασίας. 

Θέλουμε να δημτουργήσουμε ένα χώρο ο οποίος θα χαρακτηρίζετατ από κοτνές 

πολτττκές κατευθύνσετς, από την κοτνή επτδίωξη γτα ανάπτυξη κατ σύγκλτση των 

οτκονομτών μας. Θέλουμε μακροπρόθεσμα η Νοττανατολτκή Ευρώπη να μεταβληθεί σε 

χώρο σταθερότητα, ασφάλετας κατ ευημερίας των κρατών κατ των λαών της περτοχής 

Θέλουμε να μετατρέψουμε την Νοττανατολτκή Ευρώπη, από πυρτδτταποθήκη κατ χώρο 

συγκρούσεων, σε περτοχή συνεργασίας κατ ετρήνης.1



Η Ελλάδα με τις πρωτοβουλίες της επέτυχε να αναδετχθεί στην κατεξοχήν χώρα της 

που εγγυάτατ την σταθερότητα κατ την ασφάλενα στην Νοττανατολτκή Ευρώπη κατ την 

Ανατολτκή Μεσόγετο. Εμείς έχουμε δτατυπώσετ μτα ολοκληρωμένη πρόταση γτο την 

βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στηρίζουμε την ευρωπατκή προοπττκή της 

Τουρκίας, εφόσον η ίδτα η Τουρκία εμπράκτως αποδείξετ όττ προσαρμόζετ ττς 

συμπερτφορές της στα ευρωπατκά κεκτημένα.1 

.1

Οταν εμείς ασκούμε εξωτερτκή πολτττκή, έχουμε φροντίσετ να χαλυβδώνουμε 

εσωτερτκό την χώρα, αποτολμώντας τους αναγκαίους κατ ρτζτκούς εκσυγχρονισμούς 

που ενδυναμώνουν κατ την δτεθνή της θέση. 0 ελληντκός λαός στηρίζετ αυτές ττς 

επτλογές. Κατ η χώρα μας δρέπετ ήδη καρπούς από ττς προσπάθετες κατ ττς θυσίες 

του λαού που «πτάνουν τόπο».1

Η κυβέρνηση μας απέφυγε σε όλη την θητεία της να μετατρέψετ τα θέματα της 

εξωτερτκής πολτττκής σε ζήτημα εσωτερτκής πολτττκής δταμάχης. Τα ζητήματα 

εξωτερτκής πολτττκής δεν αφορούν την θητεία μτάς κυβέρνησης ή ενός κόμματος 

στην εξουσία. Τα θέματα εξωτερτκής πολτττκής αφορύν στα ζωττκό, άμεσα κατ 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας/Εμείς χετρτζόμαστε τα θέματα της εξωτερτκής

1



αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σ αυτή την πορεία. Η κοτνή ανακοίνωση μιλά γτα το 

πλαίστο αυτής της πορείας, με αναφορά στο Δτεθνές Δτκατο κατ τους δτεθνείς 

κανόνες που πρέπετ να δτασφαλίζουν την βαλκαντκή συνεργασία.1 

.1

.1

Εδώ προτείνω να συνεχιστεί κατά το κείμενο κατ την αξιολόγηση της ομιλίας της 

20ης Σεπτεμβρίου που επισυνάπτω. 1

.1

Π.χ.«Στο ίδτο κλίμα, στο ίδιο πλαίστο ενεργών πρωτοβουλτών κατ όχτ πο.θηττκής 

παρακολούθησης των εξελίξεων αναπτύσσαμε την πολτττκή μας σε όλες ττς 

κατευθύνσετς των ζωττκών ενδταφερόντων μας. Στην Ευρωπατκή Ενωση συμμετέχουμε 

ενεργά στην οτκοδόμηση του ευρωπατκού μέλλοντος. Στην μεγάλη δταπραγμάτευση του 

Αμστερνταμ ο βαστκός άξονας της ελληντκής θέσης ήταν η συνολτκή προώθηση της \/ 

ευρωπατκής ενοποτηττκής δταδτκασίας, μέσα από την πολτττκή κατ οτκονομτκή 

ολοκλήρωση αλλά κατ την κοτνωντκή κατ οτκονομτκή συνοχή της Ενωσης. Τα 

επττεύγματα είνατ σαφή: κτλ κτλ.». Τό ίδτο στην παραευξείνετα, Ατζέντα 2000, 

την Κύπρο υπό την σκοπτά της δτεύρυνσης κτλ.1

.1............................................................................................

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ. 1

.1

Ανέφερα από την αρχή, όττ θεμελτώδης κατεύθυνση της εξωτερτκής μας πολτττκής 

είνατ η δτασφάλτση των εθντκών δτκαίων κατ δτκατωμάτων, η προάσπτση των εθντκών 

συμφερόντων σε Ατγαίο κατ Κύπρο. Τον στόχο αυτόν υπηρετεί το σύνολο των 

πρωτοβουλτών της εξωτερτκής μας πολτττκής. Συνδυάζουμε την εποτκοδομηττκή 

εξωτερτκή πολτττκή με την αποφαστσττκή ενίσχυση της άμυνάς της χώρας. Η
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διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εδαφικής μας ακεραιότητας 

συνδέονται άμεσα με την ικανότητα αποτελεσματικής αποτροπής αλλά και 

αποφασιστικής αντίδρασης σε κάθε πρόκληση.. 1 

.1

Μεγιστοποιούμε την αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας με την 

αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενοπλων Δυνάμεων της χώρας, την αύξηση 

της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Στα πλαίσια αυτά εγκρίθηκε το ενιαίο 

μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των εξοπλισμών 1996-2000 

και η υλοποίηση του βρίσκεται σε εξέλιξη. Αποφασίστηκε και ήδη εκτελείται ο 

εκσυγχρονισμός των αεροσκαφών Φάντομ, ενώ προωθείται το σχέδιο εκυγείανσης της 

εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Αποφασίστηκε η νέα, λειτουργικότερη δομή των 

Ενόπλων δυνάμεων. Η αξιοκρατία, μετεκπαίδευση, αξιοποίηση και αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων, αποτελεί πρώτη φροντίδα της 

κυβένρησης και θα συνεχίσει να είναι.1 

.1

Η αμυντική πολιτική μας είναι πολιτική ειρήνης και όχι απειλής, καλύπτει το 

τόξο της Θράκης-Αιγαίου-Κύπρου, την συμμετοχή μας σε ειρηνικές πρωτοβουλίες 

του ΟΗΕ, όπως στην Αλβανία, αμυντικές συνεργασίες με την Ρουμανία και 

Υπερκαυκόσιες χώρες και, τέλος, τίς θέσεις που προωθούμε για την νέα δομή του 

ΝΑΤΟ.1 

.1

Επαναλαμβάνω ότι η πολιτική μας είναι μια πολιτική ειρήνης, σταθερότητας και 

συνεργασίας στην περιοχή μας, στον ευρύτερο χώρο της νοτιανατολικής Μεσογείου 

στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων και των κεκτημένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 1 

.1

Το σύνολο της εξωτερικής μας πολιτικής αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της θέσης της 

χώρας, ώστε να εξαναγκαστεί η Τουρκία στον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο στο 

Αιγαίο και να υπάρξει δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. 1
\
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Εκτίμηση μας είνατ όχτ στο σημερτνό ρευστό κατ ευπαθές ϋτεθνές σύστημα 

ασφαλείας η τουρκτκή επτθεττκότητα αποτελεί απετλή, όχτ μόνον γτα την Ελλάδα 

κατ την ετρήνη στο Ατγαίο, αλλά, μεταβάλλετατ -δυνάμετ- στον μείζονα 

αποσταθεροποτηττκό παράγοντα όλης της Ανατολτκής Μεσογείου.1 

.1

Η Ελλάδα αποσκοπεί στην δτασφάλτση της σταθερότητας κατ της ετρήνης στην 

περτοχή. Προϋπόθεση της σταθερότητας κατ της ετρήνης είνατ ο σεβασμός των 

εθντκών κυρταρχτκών μας δτκατωμάτων, η δτασφάλτση του στάτους κβό στο Ατγαίο, η 

μη απετλή βίας, η μή χρήση βίας, ο σεβασμός του δτεθνούς δτκαίου κατ των 

δτεθνών συνθηκών σττς σχέσετς των δύο χωρών, ώστε να ανοίξετ ο δρόμος της καλής 

γεττονίας κατ της συνεργασίας.1 

.1

Πεποίθηση μας είνατ όττ το συμφέρον των δύο χωρών βρίσκετατ στην ετρήνη κατ την 

συνεργασία. Αλλά θέση μας είνατ όττ «στ καλοί λογαρτασμοί κάνουν κατ τους 

καλούς φίλους». Οτ σχέσετς μας με την Τουρκία σε κάθε βήμα, δεν επττρέπετατ να 

έχουν, ούτε «γκρίζα σημεία», ούτε «γκρίζες δτατυπώσετς», ούτε αμφτλεγόμενες ^ /
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.1

Εδώ είναι ικανοποιητικές ου δυατυπώσευς των σελ. 12-13-14-15, με τις αναγκαίες 

προσαρμογές, όπως, «τις πάγιες αυτές θέσεις μας επανέλαβα μόλις προ ολίγων 

ημερών στον κ. Γυλμάζ στην Κρητη. Η ελληνική θέση σε καμυά περίπτωση δεν 

μετεβλήθη, ούτε πρόκειται να μεταβληθεί».!

1

.1

Πρόταση αποφώνησης-εξόδου.1

.1

Κυρίες και κύριου συνάδελφου.1 

.1

Η εξωχερυκή μας πολυχυκή είναυ σαφής. Είναυ ολοκληρωμένη, πολύπλευρη σχους 

σχόχους χηης καυ συγκεκρυμένη σχα μέσα που χρησυμοπουεί. Αξυοπουεί καυ προάγευ 

σχο έπακρο χα συγκρυχυκά πλεονεκχήμαχα χης χώρας. Εξάγευ χην χώρα από χην 

παθηχυκόχηχα καυ χην ακυνησία. Αρνείχαυ χην λογυκή χης υπερήφανης απομόνωσης 

που οδηγεί με μαθημαχυκή βεβαυόχηχα σε αποχυχίες καυ δυσμενέσχερη θέση από χο



ΣΕΛΙΔΑ: 11

πολιτικής με την πτο μεγάλη ευατσθησία, προστατεύοντας με την μεγαλύτερη δυνατή 

προσοχή την όποτα χρήση τους στην εσωτερτκή πολτττκή ζωή. Δεν ζητάμε τον έπατνο 

γτατί ο έπατνος δεν ανήκετ σε εμάς, καθώς κάθε όφελος αναλογεί σε όλους. Ζητάμε 

την γόντμη κατ δημτουργτκή κρτττκή, όπου αυτή τεκμηρτώνετατ κατ μπορεί να 

προάγετ τα εθντκά συμφέροντα.1 

.1

Προσερχόμαστε στον ελληντκό λαό με ένα κρυστάλλτνα δταυγές σύστημ, α θέσεων 

στην εξωτερτκή μας πολτττκή. Προσερχόμαστε με πρωτοβουλίες που δτκατώνουν την 

στρατηγτκή που χαράξαμε: την στρατηγική της τσχυρής Ελλάδας, μτάς χώρας 

σεβαστής σε φίλους κατ ανττπάλους. Μτάς χώρας που την κατοικούν περήφανου κατ 

αξτοπρεπείς Ελληνες, αυτός είνατ ο στόχος μας, που τα έργα μας τον οδηγούν 

στην δτκαίωση του..1 

.1

Σας ευχαρτστώ.1 

.1
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