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Αθήνα, 23 Φεβρουάριου 1999

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
συνεδρίασαν σήμερα αλληλοδιαδόχως το Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ: 13.30-15.45) και η Κυβερνητική 
Επιτροπή (15.45-16.30).
Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Κυρίες και κύριοι, η χθεσινή θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως 
διατυπώθηκε στην ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών 
Εξωτερικών, είναι θετική. Είναι θετική, γιατί:
• Θέτει την Τουρκία προ των ευθυνών της.
• Ζητά από την Τουρκία να προχωρήσει σε δίκαιη και ανοιχτή δίκη του 

Οτσαλάν, με βάση τους διεθνείς κανόνες.
• Καλεί την Τουρκία να λύσει το Κουρδικό με πολιτικά μέσα και πλήρη 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μετά την αποτυχία της Τουρκίας να καταστήσει το Κουρδικό μέρος των 
ελληνο-τουρκικών σχέσεων, Τούρκοι αξιωματούχοι επιδίδονται σε 
συκοφαντικές επιθέσεις κατά της Ελλάδος.
Ομως, ματαιοπονούν. Ματαιοπονούν στην προσπάθειά τους να 
πλήξουν την Ελλάδα.
Η Τουρκία είναι και θα είναι υπόλογη απέναντι στη διεθνή κοινότητα για 
την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της.
Η Τουρκία είναι υπόλογη για τη μη εφαρμογή των κανόνων κράτους 
δικαίου και τη μη εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Οσον αφορά την τρέχουσα πολιτική εξέλιξη στη χώρα:
• Αποφάσισα το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει τη σύσταση Εξεταστικής 

των Πραγμάτων Επιτροπής για την υπόθεση Οτσαλάν, ώστε 
να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και πλήρης πληροφόρηση για την 
εξέλιξη του όλου θέματος.
Σ’ αυτό, όμως, πρέπει να προσθέσω ότι οφείλουμε να 
διαχωρίσουμε επιτέλους το επίπεδο της εσωτερικής κριτικής από 
το επίπεδο της εθνικής στρατηγικής.
Ουδείς μπορεί να ανακόψει την πορεία που έχουμε ξεκινήσει για 
μια σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα.
Η Κυβέρνησή μας, η Κυβέρνησή μου θα εφαρμόσει σταθερά την 
πολιτική που αποφασίσαμε και ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα: Την



πολιτική που εγκρίθηκε από τον ελληνικό λαό στις εκλογές του 
1996.
Η Ελλάδα θα προχωρήσει στην ισότιμη ένταξή της στις 
ευρωπαϊκές διαδικασίες και θα συμμετάσχει στην Οικονομική 
και Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ).
Οι στόχοι μας θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες τις οποίες έχουμε ορίσει.

Ουδείς μπορεί να αποσταθεροποιήσει τα βήματα της χώρας. 
Ουδείς μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στο δρόμο της προόδου, 
της ανάπτυξης, της ειρήνης.
Ουδείς μπορεί να πλήξει τα εθνικά μας συμφέροντα.

Την Πέμπτη (25/2) θα αναχωρήσω για το Εκτακτο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Βόννης, που θα έχει ως αντικείμενο την αναμόρφωση 
όλων των οικονομικών ρυθμίσεων της Ε.Ε.

Την Κυριακή (28/2) θα επισκεφθώ το Μιλάνο, όπου θα συνέλθει το 4ο 
Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Και στη Βόννη και στο Μιλάνο θα έχω διμερείς συνομιλίες με τους ηγέτες 
της Ε.Ε. για να τους παρουσιάσω τα ειδικά προβλήματα, που 
προκύπτουν από τη στάση της Τουρκίας και θα τους επισημάνω την 
ανάγκη η Ε.Ε. να ακολουθήσει αποφασιστικά τη γραμμή, την οποία 
χάραξε ήδη με την απόφασή της που ελήφθη χθες (22/2).

Ο ελληνικός λαός έχει απέναντι στον εαυτό του την υποχρέωση να 
περιφρουρήσει τις κατακτήσεις του.
Εχουμε κάνει μεγάλα βήματα.
Εχουμε προχωρήσει σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, όσο δεν 
έχουμε προχωρήσει για πολλά χρόνια.
Αυτές τις κατακτήσεις πρέπει να τις διατηρήσουμε, να τις 
περιφρουρήσουμε και να τις αξιοποιήσουμε.
Δεν έχουμε, λοιπόν, τα περιθώρια να εμπλακούμε σε μικροπολιτικά 
παιχνίδια, που διακυβεύουν τα συμφέροντα της χώρας.
Εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας με δύναμη, με αποφασιστικότητα 
και με αισιοδοξία”.


