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Μετά χο εισαγωγικό μέρος των δηλώσεών της που βασιζόταν στο 
υπόμνημα που επέδωσε στον κ. Πρωθυπουργό, η κυρία Παπαρήγα 
απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις δημοσιογράφων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όσον αφορά χο θέμα ίου veto που θέσατε, ποια 
ήταν η απάντηση του κ. Πρωθυπουργού;

Α. ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Εμείς θέσαμε το ζήτημα αυτό και γραπτά. Δεν έχω 
συγκεκριμένη απάντηση για το ζήτημα αυτό από τον Πρωθυπουργό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο κ. Σημίτης δείχνει να συμμερίζεται αυτή την...

Α. ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω πώς σκέφτεται ο κ. Σημίτης. 
Εμείς του είπαμε. Δεν μπορώ να πω όμως ότι πήρα κάποια 
συγκεκριμένη τοποθέτηση σ’ αυτό το ζήτημα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όταν μιλάτε για βέτο, εννοείτε στο θέμα του 
ευρωστρατού;

Α. ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Ναι, σε σχέση με το κείμενο της Αγκυρας. Γιατί εμείς ως 
ΚΚΕ θα βάζαμε γενικό βέτο και γενικό στοπ στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Αλλά παίρνοντας υπόψη τη γενική πολιτική της κυβέρνησης, επιμένουμε 
ότι στο συγκεκριμένο θέμα και εφ’ όσον υιοθετείται το κείμενο της 
Αγκυρας με τη μια ή την άλλη παραλλαγή, είτε ως ένα κείμενο που 
συνοδεύει τον ευρωστρατό, είτε είναι μέσα, η ελληνική κυβέρνηση να 
παρεμποδίσει αυτή την εξέλιξη. Και πολύ περισσότερο η ελληνική 
κυβέρνηση διαθέτει δυνάμεις στη συγκρότηση του ευρωστρατού. Ένα 
σημαντικό μέρος δυνάμεων και του στρατού ξηρός και του ναυτικού και 
της αεροπορίας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να διαθέσεις 
δυνάμεις στρατιωτικές σε έναν ευρωστρατό, ο οποίος κατοχυρώνει τις 
διεκδικήσεις της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καταλάβατε από τη συζήτηση με τον κ. Σημίτη, ότι 
ο Πρωθυπουργός ή τέλος πάντων η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το 
ενδεχόμενο να πάει σε συμφωνία «πακέτο» Κυπριακό και ευρωστραχός;

Α. ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Οπωσδήποτε τα δύο αυτά ζητήματα και κατά τη δική 
μας γνώμη και όπως το βλέπει η κυβέρνηση είναι τέτοια, 
αλληλοσυνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται. Διότι ο ευρωστραχός 
συνδέεται με το Αιγαίο και με την Κύπρο. Το Κυπριακό έχει άμεση



σχέση, πριν απ’ όλα, δηλαδή πριν από ίο εδαφικό, πριν το προσφυγικό, 
πριν όλα τα άλλα ζωτικά ζητήματα, έχει σχέση με το εξής: Θα είναι ένα 
κράτος ή δύο ή θα υπάρχει ένα μόρφωμα το οποίο θα λειτουργεί 
υποτίθεται ως ενιαία εξωτερική έκφραση που θα διαλυθεί εις τα εξ ων 
συνετέθη; Αρα, αυτά τα πράγματα αλληλοεπηρεάζονται. Από εκεί και 
πέρα, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω αν στην πρόθεση της κυβέρνησης 
είναι το πακέτο ή απλώς η συνειδητοποίηση της αλληλοεπίδρασης των 
δύο ζητημάτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η επίσημη θέση της κυβέρνησης είναι πως τα 
θέματα αυτά είναι διακριτά. Διακρίνατε εσείς κάποια υπαναχώρηση επ’ 
αυτού;

Α. ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο 
Πρωθυπουργός, μετά και απ’ αυτές τις συναντήσεις -το είπα ήδη- πρέπει 
μέσα στη Βουλή π.χ. να μιλήσει με ανοιχτά χαρτιά πάνω σ’ αυτά τα 
θέματα, αφού προηγείται και μία διαδικασία, κατά τη διάρκεια της 
οποίας ζητά και τις γνώμες των κομμάτων. Μη με βάζετε να απαντήσω 
και να πάρω στην ευθύνη μου τι θα πει ο κ. Πρωθυπουργός. Και να 
ξεκαθαρίσω ότι εμείς αυτό το πνεύμα της εθνικής ομοψυχίας (δεν μου το 
ανέφερε ο Πρωθυπουργός αυτό) αλλά που εν πάση περιπτώσει ζυμώνεται 
-αν θέλετε- από τα MME ή ενδεχομένως και από την κυβέρνηση, αυτό 
το θέμα της εθνικής ομοψυχίας για να υπάρξει, πρέπει να υπάρχει 
τουλάχιστον από την πλευρά μας μία σθεναρή, όχι στα λόγια, αλλά με 
πράξεις πολιτικής, σ’ αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ομοψυχία λοιπόν 
δεν μπορούμε να δείξουμε όταν έχουν δρομολογηθεί δεσμευτικές 
διαδικασίες και όταν αυτές οι δεσμευτικές διαδικασίες μας δείχνουν ότι 
τα συγκεκριμένα γεγονότα δεν θα αντιμετωπισθούν με την 
ουσιαστικότητα και τη σθεναρότητα που χρειάζεται.

Σας ευχαριστώ.
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