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24 Μαΐου 2002

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης μετά την ολοκλήρωση των 
επαφών του με τους πολιτικούς Αρχηγούς για τα εθνικά θέματα, 
προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους:

« Κυρίες και κύριοι,

Κάλεσα τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή 
για να τους ενημερώσω σε ζητήματα εθνικής σημασίας που εισέρχονται 
στην τελική ευθεία τους. Σε μια φάση, όπου έχουν πλέον ωριμάσει όλες 
οι προϋποθέσεις για να ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

Πρώτον: Ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες και η τυπική προεργασία για 
την ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις 
άλλες χώρες του πρώτου κύματος. Η πολιτική της ένταξης είναι μια 
πολιτική που ξεκίνησε, στήριξε το ΠΑΣΟΚ, αγωνίσθηκε γι’ αυτήν για να 
φθάσει στο σημερινό σημείο, στο σημείο των αποφάσεων.

Τίποτα δεν αποκλείει τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά και να 
ολοκληρωθούν απρόσκοπτα όλες οι διαδικασίες.

Όμως, τίποτα δεν αποκλείει επίσης κάποιοι να θελήσουν να ανακόψουν 
αυτή την πορεία, εμπλέκοντάς την με το επιχείρημα της δήθεν ανάγκης 
προηγούμενης επίλυσης του καθ’ εαυτού κυπριακού προβλήματος και 
στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η ένταξη. Θέλω να θυμίσω και να 
τονίσω ότι στις αποφάσεις του Ελσίνκι περιέχεται η ρήτρα ότι η επίλυση 
του πολιτικού προβλήματος της Κύπρου δεν είναι προϋπόθεση για την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση και άρα θα πρέπει η ένταξη 
να προχωρήσει ομαλά.

Δεύτερον: Η μακρόχρονη πολιτική μας, πολιτική όλων των 
κυβερνήσεων από την τραγωδία της Κύπρου, για μια δίκαιη και βιώσιμη 
λύση του Κυπριακού σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ βρίσκεται 
επίσης σε κρίσιμη καμπή. Διαπιστώνουμε με τον κ. Κληρίδη ότι η 
του ρκο κυπριακή πλευρά πραγματοποιεί τακτικούς ελιγμούς. Οι 
συνομιλίες που γίνονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ δεν οδηγούν, λόγω 
αυτής της στάσης, σε αποτέλεσμα. Αποβλέπουν είτε στην παραδοχή των 
γνωστών απαράδεκτων θέσεων της τουρκοκυπριακής πλευράς, είτε, κατά 
το διάστημα των επόμενων μηνών, στην εμπλοκή των αποφάσεων ένταξης 
της Κύπρου στην Ένωση.

Τρίτον: Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για μια ολοκληρωμένη Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική



Άμυνας της Ένωσης. Τη θέλουμε εμείς αυτή την πολιτική. Και άρα 
θέλουμε και ό,τι συνεπάγεται αυτή η πολιτική, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή 
η πολιτική μάς εξυπηρετεί, εξυπηρετεί την ασφάλεια της χώρας. Ήταν 
και παραμένει στις προτεραιότητές μας, στις προτεραιότητες για μια 
Ισχυρή Ελλάδα.

Έχουμε μπροστά μας την εκκρεμότητα του Ευρωστρατού, εκκρεμότητα, 
η οποία απορρέει απ’ αυτή την πολιτική. Αυτή η εκκρεμότητα αφορά την 
οριοθέτηση των σχέσεων συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ 
και τις σχέσεις μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του ΝΑΤΟ με 
εκείνα τα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Είναι γνωστή η αντίρρησή μας στο αποκαλούμενο «κείμενο της 
Άγκυρας». Εμείς θέλουμε:

• Αυτονομία της Ε.Ε. στη λήψη των αποφάσεων.
• Ισοτιμία μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.
• Όχι διακριτικές μεταχειρίσεις.
• Αμοιβαιότητα στις οποιεσδήποτε εγγυήσεις.

Και εν πάση περιπτώσει δεν θέλουμε να έχουμε στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τις εμπλοκές τις οποίες εγνώρισε η Ελλάδα εντός 
του πλαισίου του ΝΑΤΟ.

Και στα τρία αυτά ζητήματα (την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τη λύση του Κυπριακού, την τακτοποίηση των θεμάτων σχέσης 
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ) ήρθε η ώρα της αλήθειας. 
Ήρθε η ώρα της ευθύνης.

Χρειάζεται εγρήγορση, συσπείρωση, αγωνιστικότητα και προπαντός 
χρειάζεται εθνική ομοψυχία. Κάλεσα τους Αρχηγούς και τους ενημέρωσα 
για τις εξελίξεις. Από τις συζητήσεις που είχα προκύπτει ότι υπάρχει 
κοινή θέληση για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, παρά τις 
επιμέρους επιφυλάξεις.

Καλώ και από αυτό το βήμα όλους του Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες 
που θέλουν την Ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της ασφάλειας και της 
ειρήνης, μια Ελλάδα της ευημερίας, να συμπαραταχθούν σ’ αυτή την 
εθνική προσπάθεια για να λύσουμε προς όφελος της χώρας μας τα τρία 
αυτά μεγάλα θέματα».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι πολιτικοί Αρχηγοί με τους 
οποίους συναντηθήκατε, βέβαια με διαφορετική φρασεολογία ο καθένας, 
άλλος κατηγορηματικά και άλλος λιγότερο κατηγορηματικά, σας 
κάλεσαν να μην υποχωρήσετε καθόλου στο θέμα του ευρωστρατού, 
φτάνοντας ακόμη και μέχρι του σημείου του βέτο. Εσείς αποκλείετε ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Ελλάδα έχει πει ότι θα πρέπει να αλλάξει το 
κείμενο της Αγκυρας και σ’ αυτό θα επιμείνουμε.



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στην περίπτωση που δεν 
διευθετηθεί το θέμα του ευρωστρατού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Σεβίλλης και παραπεμφθεί επί Δανικής Προεδρίας, φοβάσθε το 
ενδεχόμενο σύνδεσης αυτού του θέματος με την ένταξη της Κύπρου και 
την επίλυση του πολιτικού προβλήματος της Κύπρου;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα πρέπει να συνδεθεί. Δεν δεχόμαστε κάποιο 
τέτοιο πακέτο, αλλά στη ζωή όλα πρέπει να προ βλέπονται. Πρέπει να 
υπάρχει πρόνοια και πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα γίνει στο μέλλον. 
Λοιπόν, το τι θέλουμε εμείς, το τι θεωρούμε εμείς σωστό, δεν ξέρω αν το 
ασπάζονται και όλοι οι άλλοι. Το ένα θέμα, όμως, είναι τελείως 
διαφορετικό από τα άλλα δύο.

Σας ευχαριστώ.


