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Λυπάμαι πραγματικά που ο Αρχηγός της Νέας

Δημοκρατίας κατέφυγε και πάλι

στους προσφιλείς του

ισχυρισμούς

την

διαστρεβλώνοντας

πραγματικότητα,

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία κλίματος
πόλωσης και καταστροφολογίας στα εθνικά μας θέματα. Το
γνωστό τροπάριο Ίμια, β 300, Οτσαλάν δεν περνά και δεν
πείθει κανέναν.

Τι έγινε με τα Ίμια: Με τους χειρισμούς μας αποτρέψαμε τη
σύγκρουση, αποφύγαμε να πέσουμε στην παγίδα ενός
θερμού

επεισοδίου

οδηγηθούμε

σε

που
εν

επεδίωκε
θερμώ

η Άγκυρα

για

διαπραγματεύσεις

να
για

συνολικότερες διευθετήσεις σε βάρος μας. Η Ελλάδα δεν
παραχώρησε

κανένα

κυριαρχικό

της

δικαίωμα

ενώ

οι

χειρισμοί μας πέτυχαν να επανέλθει η κατάσταση στο
προηγούμενο, πριν από την κρίση, καθεστώς. Πού είδατε την
υποχώρηση; Εσείς μήπως θέλατε πόλεμο; Για να πετύχετε τι;
Αντίθετα η δική μας πολιτική κατόρθωσε να αναδείξει το
δίκαιο των ελληνικών θέσεων που υποστηρίχθηκαν από το
διεθνή παράγοντα και να εκθέσει την Τουρκία ως ταραχοποιό
της περιοχής.

Και για να έλθω στους β-ΘΟΟ. Εμείς στηρίξαμε την απόφαση
του Προέδρου Κληρίδη, που σταθμίζοντας τα δεδομένα

προτίμησε να διαφυλάξει την απρόσκοπτη ενταξιακή πορεία
της Κύπρου στην Ε.Ε. καθώς και μία σειρά κεκτημένων πάνω
στο Κυπριακό παρά να διακινδυνεύσει αυτή την πορεία με
απρόβλεπτες συνέπειες. Τόσο για τη λύση του Κυπριακού
όσο και για την ασφάλεια του κυπριακού ελληνισμού.

Και

για

να

τελειώνω

στο

θέμα.

Έχω

επανειλημμένα

διακηρύξει ότι η Ελλάδα παραμένει αρωγός στον αγώνα για
την ασφάλεια και άμυνα της Κύπρου με το δόγμα του Ενιαίου
Αμυντικού χώρου, ο πυρήνας του οποίου είναι η «αιτία
πολέμου» σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης στην Κύπρο.
Κάνω έκκληση να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να
σταματήσει

όλη

αυτή

η

φιλολογία

και

η

δημόσια

αντιπαράθεση, που μόνο τους εχθρούς μας ωφελεί.

Όσο δε για το θέμα Οτσαλάν, είμαστε οι πρώτοι που
παραπέμψαμε το θέμα στην εξεταστική

Επιτροπή

της

Βουλής, χωρίς καμία προσπάθεια συγκάλυψης και με πλήρη
αποδοχή του πολιτικού κόστους. Ας είμαστε όμως σοβαροί.
Το

θέμα

όφειλε να παραμείνει

στις πραγματικές

του

διαστάσεις. Ούτε να «κουρδοποιήσουμε» την εξωτερική μας
πολιτική, ούτε να γίνουμε όμηροι των όποιων σκοπιμοτήτων
μέσα και έξω από την Ελλάδα. Και το επιτύχαμε. Δεν
επιτρέψαμε τις απόπειρες αποσταθεροποίησης. Πρέπει να
είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα θέματα αυτά, τώρα και στο
μέλλον. Νομίζω ότι το δίδαγμα αφορά όλους μας: Πόσο

επικίνδυνη είναι για τον τόπο η άσκηση εξωτερικής πολιτικής
ιδιωτικής χρήσεως, πολιτικής γιώτα - χι (ι.χ.) με δημόσιες
όμως, εθνικές παρενέργειες και ζημιές.

Το αντιπολιτευτικό σας μένος δεν θα πρέπει να σας
παρασύρει σε υπερβολές που αποπροσανατολίζουν τους
πολίτες από τα πραγματικά τους προβλήματα και τους
στερούν και από τις δικές σας προτάσεις και λύσεις, που στη
δημοκρατία είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτες αλλά και αναγκαίες .

Δίνετε έτσι την εικόνα ότι προσπαθείτε να συγκαλύψετε την
απουσία επιχειρημάτων με εύκολους εντυπωσιασμούς. Μην
ξεχνάτε ότι η συνταγή αυτή δοκιμάσθηκε και στο παρελθόν
και απέτυχε οικτρά. Να σας θυμίσω μόνο ότι ολόκληρη η
επικοινωνιακή στρατηγική του κ. Έβερτ στις εκλογές του 1996
εστιάσθηκε στην εκμετάλλευση των εθνικών θεμάτων για
αντιπολιτευτικούς λόγους. Και το αποτέλεσμα το γνωρίζετε
πολύ καλά, διότι την ψυχρολουσία την υποστήκατε εσείς και
όχι βέβαια ο ελληνικός λαός.

