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Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνεδρίασε 
σήμερα στις 10.30 το πρωί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών 
και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ).

Ο Πρωθυπουργός στην εναρκτήρια τοποθέτησή του αναφέρθηκε 
στις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις και το θέμα της τρομοκρατίας.

Αφού επανέλαβε τη σταθερή και ξεκάθαρη θέση της Ελλάδας απέναντι 
στο φαινόμενο της τρομοκρατίας, εστίασε την παρέμβασή του σε τρεις 
επιμέρους θεματικές ενότητες:

♦ Στην επιτακτική ανάγκη καθιέρωσης ενός συντονισμού 
ενεργειών και μιας στενής συνεργασίας ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

♦ Στη σημερινή έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών 
Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των χωρών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

♦ Στο αυριανό Εκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών.

Ως προς την ανάγκη συνεργασίας Ε.Ε. και ΗΠΑ για την αντιμετώπιση 
της διεθνούς τρομοκρατίας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι κύρια 
επιδίωξή της θα πρέπει να είναι η αποφυγή δημιουργίας πόλων 
(Βορράς -  Νότος, πλούσιοι -φτωχοί, πόλεμος δύο πολιτισμών, εν πάση 
περιπτώσει δύο στρατόπεδα). Θα ήταν μέγα λάθος -πρόσθεσε- να 
κυλήσουμε σε μια αντιπαράθεση δύο κόσμων, γιατί ένα είναι το μέτωπο: 
Το μέτωπο κατά της τρομοκρατίας και των αιτίων της. Και πρόσθεσε: 
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ να ενεργοποιηθούν, να 
έχουν τη συμπαράσταση και τη συνεργασία όσο το δυνατόν 
περισσοτέρων κρατών και βεβαίως και κρατών οπωσδήποτε εκτός του 
στενού κύκλου που είναι η Ε.Ε. ή το ΝΑΤΟ.

Το δεύτερο σημείο αναφορικά με τη συνεργασία Ε.Ε. -  ΗΠΑ, στο οποίο 
πρέπει εξίσου να επικεντρώσουμε την προσοχή μας είναι ο σχεδιασμός 
που οδηγεί σε αποτελεσματικότητα. Βεβιασμένες ή σπασμωδικές 
ενέργειες ή ακόμη και ενέργειες υπό την πίεση της κοινής γνώμης 
ιδίως στις ΗΠΑ κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε ένα μακρύ κύκλο βίας 
που θα προκαλέσει γενικευμένη ανασφάλεια και αβεβαιότητα, ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.



Το τρίτο σημείο που πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε (και έχει μάλιστα 
υποστηριχθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες) είναι ότι τα όποια μέτρα 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας πρέπει να είναι 
ανάλογα και όχι δυσανάλογα με την τρομοκρατική συμπεριφορά. 
Δηλαδή, πρέπει να είναι μέτρα τα οποία δικαιολογούνται με βάση τις 
πεποιθήσεις μας, τις απόψεις της κοινής γνώμης και όχι να στοχεύουν, 
χωρίς εκτίμηση, άμαχους πληθυσμούς ή να οδηγούν σε μεγάλες 
καταστροφές. Γιατί οι υπεραντιδράσεις μπορεί να πετύχουν αυτό 
ακριβώς που θέλουν οι τρομοκράτες: Να τους δώσουν μια πολιτική 
δικαιολόγηση. Και η πολιτική δικαιολόγηση -τόνισε ο Πρωθυπουργός- 
σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει. Αλλωστε -το είπα και 
χθες, πρόσθεσε- εμείς δεν έχουμε ίχνος κατανόησης και ανοχής για 
τους τρομοκράτες.

Ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια, μίλησε για τη σημερινή Σύνοδο των 
υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, στα 
θέματα που συζητούν (κοινός προσδιορισμός της έννοιας της 
τρομοκρατίας, ενιαίο ποινολόγιο, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης) και 
πρόσθεσε: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να πω ότι εάν θέλουμε όλοι εμείς που πιστεύουμε σε 
δημοκρατικές και ανοιχτές κοινωνίες να επικρατήσουμε, δεν πρέπει με 
τη στάση μας να δείξουμε ότι αδιαφορούμε για τις αξίες τις οποίες 
προστατεύουμε. Και εμείς έχουμε το Σύνταγμά μας. Το Σύνταγμά μας 
καθορίζει ρητά και κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καθορίζει 
τον τρόπο, το πλαίσιο προστασίας τους και αυτό το πλαίσιο πρέπει 
απαρέγκλιτα να το τηρήσουμε. Η ανθρώπινη αξία, η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ένα κύριο όπλο και 
αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε: Είναι η ύπαρξη πολιτικών που 
εξασφαλίζουν την τήρησή τους. Αν εφαρμόζονται πολιτικές οι οποίες 
δεν σέβονται αυτό το πλαίσιο του Συντάγματος, το κοινά 
αναγνωρισμένο πλαίσιο, τότε βέβαια και η όποια δράση, η όποια 
ενέργεια οδηγεί σε απαξίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όσο και ρητορικά και φραστικά να γίνεται η 
υπεράσπισή της. Υπάρχει, λοιπόν, ένα σημαντικό στοιχείο που θα 
πρέπει να προσέξουμε σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις που θα γίνουν. Δεν 
θα πρέπει να αναιρούν αυτό το κεκτημένο που υπάρχει στην Ε.Ε. σε 
σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πιστεύω ότι το αναιρούν, αλλά 
το λέγω ως κατεύθυνση στις συζητήσεις και το τονίζω επίσης ως σημείο 
το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει τον γνώμονα των δικών μας 
δράσεων.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε κατόπιν στην ημερήσια διάταξη του 
αυριανού έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει 
καθοριστεί από τη Βελγική Προεδρία και η οποία είναι η εξής:

♦ Η εξέταση της κατάστασης στην περιοχή του Αφγανιστάν και 
του Πακιστάν.



♦ Οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία και τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές.

♦ Τα μέτρα που συζητούν σήμερα οι υπουργοί Εσωτερικών και 
Δικαιοσύνης στις Βρυξέλλες.

♦ Η εξέταση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και οι 
πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η Ευρώπη.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εν συντομία και στην κατάσταση στην 
οικονομία, την οποία χαρακτήρισε ελέγξιμη, ωστόσο είπε πως 
χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση. Διότι οι οικονομικές αντιδράσεις, η 
στάση των καταναλωτών, η στάση των επιχειρήσεων εξαρτώνται πάρα 
πολύ από το μάκρος χρόνου το οποίο θα απαιτήσουν όλες αυτές οι 
ενέργειες για την αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας, καθώς 
φυσικά και το αποτέλεσμά τους.

Ο Πρωθυπουργός, καταλήγοντας, είπε ότι σε μια άλλη συνεδρίαση των 
κυβερνητικών οργάνων θα εξετασθούν διεξοδικά τα θέματα που έχουν 
σχέση με το εσωτερικό σύστημα ασφάλειας. Κύριο μέλημά μας είναι η 
ασφάλεια του Έλληνα πολίτη, γι’ αυτήν πασχίζουμε και δεσμευόμαστε, 
είπε χαρακτηριστικά.


