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ΓΕΡ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Συντρόφισσες και σύντροφοι, με προβληματίζει η ατμόσφαιρα 
που επικρατεί αυτή την αίθουσο, δεν με φοβίζει. Αυτό που με φοβίζει 
είναι, η ατμόσφαιρα που επικρατεί' εξω απ'"'αϋΥή~την υίθυυυϋ.- Υπάρχει 
κίνδυνος πραγματικός, εαν δεν προσέξουμε σήμερα το βράδυ να δύσουμε μια 
δυσάρεστη εικόνα στο κόσμο. Μια διχαστική εικόνα, ανάμεσα στους 
λβγομεναυς κυβερνητικους και στους κομματικούς.

Επειδή ουμβαινει να είμαι και υπουργός, αλλά και μέλος του 
Εκτελεστικού Γραφείου, θέλω ν' αποφύγω αυτή την σχιζοφρενική προσέγγιση 
.του ,,'θέυατος, να προοπαθηοω να βοηθηοω προς μια κατεύθυνση πολιτική, 
που θα δώσει απάντηση οχι στα προσωπικά μας προβλήματα, "ύχτ υα ς  
καρέκλες που μερικοί νομίζουν ότι θα παιχτούν αργότερα στο Συνέδριο, 
αλλά στο πρόβλημα του δικού μας του κοσμου, που απαιτεί από εμάς να
δώσουμε "θετική ιίμυυιιι ι κτρ -στην προοδευτική- παράταξη...Νπ... δύσουμε. μ ι α
προοπτική με ενότητα στο μέλλον του Ελληνισμού.

Αλλά για να προχωρήσουμε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουν 
και κάποιες οημονιικες μεταβολές της συμπεριφοράς μας εδω και τώρα που 
δεν είναι γραμμένες οτο Καταστατικό, είναι γραμμένες όμως σε μια 
στοιχειώδη δεοντολογία αλληλεγγύης και ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Πρώτα απ' ολα πρέπει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος των 
υπονοούμενων και των υπαινιγμών εναντίον άλλων. Λεν είναι πολιτική αρετή 
να ρίχνεις το βάρος σε κάποιον έμμεσα και με υπαινιγμούς. Πολιτική αρετή 
είναι να μιλήσεις, αν εχεις κάτι να πεις ανοιχτά και μέσα στα όργανα. 
Αυτό τό οπαίο γίνεισι τώρα, μ' αυτό τον πόλεμο των υπονοούμενων μέσα από 
δημοσιογραφικές πήγες, έχει δημιουργήσει μια αφόρητη κατάσταση στο 
Κίνημα μας. Πρέπει να σταματήσει αυτό.

Πρέπει  επ ίση ς  να σταματήσε ι  "κα ι  ο πόλεμος της 
παραπληροφόρησης μέ διαρροές πληρδφ'όριέΓν ιυχυιες-κο; ε-ίδαμε και σήμερα 
στις εφημερίδες παραπληροφόρηση που δημιουργεί εντεχνα ζητήματα, ανάμεσα 
σε συντρόφους, ενω τέτοια ζητήματα δεν υπαρχουν.

Και γενικά η είκυνιι^ΐιυυ διαμορφώνονται και που βοηυθάμε 
εμείς να διαμορφώσουμε για την πραγματική κατάσταση συσκοτίζει την
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πραγματικότητα. 7ήμερα μιλάμε για εθνικά Θέματα, σήμερα μιλάμε για την 
κρίση στα Ιμια και δεν ξέρουμε ακριβώς και δεν ξέρετε ακριβώς τι εχει 

'  γ ί ν ε ι .

Απο παραπληροφόρηση τα παίρνετε το περισσότερα. Δεν πρεπει 
να τα μάθουμε αυτα όταν θα έρθει η στιγμή·, Αλλα δεν μπορείς να έχεις 
παραπληροφόρηση, θα πρεπει να εχεις την πληροφόρηση, έχεις το δικαίωμα 
να το έχεις αυτό.

Τρίτον, την ενότητα σύντροφοι και ουντρόφισσες, να μην την 
επικαλουμεθα όταν την εχουμε ανάγκη. Η ενότητα είναι προαπαιτουμενο της 
πολιτικής μας πορείας. Λεν κατακτιέται με εκβιασμό, δεν κατακτιέται με 
συναλλαγές κορυφής και ομάδων. Η ενότητα κατακτιέται μέσα από την 
πολίτικη δραοη, μέσα απο την σύνθεση των πολιτικών προτάσεων, που θα 
υπάρχει ανοιχτός διάλογος, αντιπαράθεση, αλλά και πολιτική σύνθεση. Αυτή 
είναι η πραγματική ενότητα, που δεν την έχουμε κατακτήσει ακόμα.

Αν δεν περάσουμε σε μια διαφορετική συμπεριφορά, σε μια 
διαφορετική προσέγγιση προς αυτό το θέμα θ' αρχίσω και εγώ που ήμουνα 
και παραμένω πάντοτε αισιόδοξος να εχω και κάποιους φοβους. Είναι 
σίγοσρο ότι περνάμε δύσκολες στιγμές και πρέπει να δώσουμε απαντήσεις 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, στην οικονομία, στο κοινωνικό 
μέτωπο, στα εθνικά ζητήματα.

Δεν Θέλω να μιλήσω πολύ γι '  αυτα. θέλω όμως να εντοπίσω αυτό 
που πιστεύω οτι είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ, 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και άλλα σοσιαλιστικά κινήματα στον κόσμο. 
Το πρόβλημα, σύντροφοι και συντρόφισσες είναι ιδεολογικός αφοπλισμός των 
σοσιαλιστικών κινημάτων.

Αφήσαμε την νεοφιλελεύθερη ιδεολογία να κυριαρχήσει, δείξομε 
μόνον ωχρά δείγματα μιμητισμού, καναμε μια βαθια τομή αναθεώρησης της 
ριζοσπαστικής μας, οοσιαλιστικής μας θέσης, οτις νέες προκλήσεις των 
καιρών, για να δώοουμε μια πραγματική εναλλακτική στον ελληνικό λαο.

Μπορούμε να λεμε οτι προσφέρουμε εναλλακτική. Αλλά εάν αυτή 
την εναλλακτική προσπαθήσουμε να την εξηγήσουμε στην λαχαναγορα, αν πάμε 
στα μαγαζια να την εξηγήσουμε θα έχουμε δυσκολίες να σείσουμε τον πολίτη 
που μ ιλ ά ε ι  οτ ι  ε ί ν α ι  δ ια κ ρ ι τ ε ς  οι επ ιλογές  αναμεσα στον 
νεοφιλελευθερισμό και το δικό μας.

Χρειάζεται να ξαναβρουμε το δικό μας ιδεολογικό, πολιτικό 
μπουοουλα που με 3-4 απλές λεξεις όπως το καναμε στο παρελθόν, να μπορεί
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ο κόσμος να ξεκαθαρίσει τι Οα ιιε ι προοδευτική πρόταση και τι είναι 
συντηρητικη αντίληψη.

Τρία βασικα στοιχεία •'θέλω να υπογραμμίσω. Πρώτον. Αμεση 
ανάγκη συγκρότησης μιας μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφικής αυμμοχίας, ενός 
δυνατού, αρραγούς, εσωτερικού, αναπτυξιακού μετώπου, που Θα μπορέσει με 
την συμμαχία αυτή να χτυπήσει την φτώχεια, την ανεργία και να 
δημιουργήσει ουνθηκες δίκαιης κατανομής του εθνικού εισοδήματος και του 
εθνικού πλούτου και ταυτόχρονα να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας.

0 δείκτης του Χρηματιστηρίου, η μείωση των. ελλειμμάτων, ο 
δείκτης του πληθωρισμού, είναι δείκτες που δεν ψηφίζουν, είναι δείκτες 
που τους συμπεριλαμβάνουμε μέοα σε μία μεγάλη οικονομική πολ.τικη, αλλά 
δεν είναι αυτοσκοπός. 0 ακοπος μας είναι η απασχόληση, η δίκαιη διανομή 
του εθνικού πλούτου. Και εδω δυο είναι σήμερα οι εναλλακτικές, η μία 
είναι να δεχθούμε την υπέροχη, την κυριαρχία της λογικής της αγοράς που 
προσδιορίζει μονοδιάστατα την ιίολιτικη συμπεριφορά.

Και η άλλη εναλλακτική είναι η πολιτική δημοκρατία να 
δημιουργήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η αγορα. Με λόγια απλά 
είναι ή δεν είναι πολιτικά και όχι οικονομικά τα θέματα ττς διανομής 
του εισοδήματος; Είναι ή δεν είναι πολιτικά τα θέματα της καταπολέμησης 
της ανεργίας; Εάν η πολιτική δημοκρατία, ένας άνθρωπος, μία ψήφος, δεν 
μπορεί ν' απαντήοει σ' αυτά τα ζητήματα έχουμε παραδοθεί τότε στους 
κανόνες της αγοράς που λύνουν όχι μόνο το θέμα της ανταγωνιστικότητας, 
αλλα λύνουν και κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που εμείς στην 
προοδευτική παραταξη πάντα θελησουμε κοι θέλουμε να τα λύσουμε μέσα απο 
την πολίτικη δημοκρατίϋ.

Είχαμε απάντηση σ' “αύτα ' Γα~π ροφήματα, τοίκτ ττηΛΟΐι οτίρΟϋς 
καιρούς, στην σύγχρονη οικονομία θα πρεπει να δώσουμε σύγχρονες 
απαντήσεις. Και πέρα οπό τις γενικότητες και πέρα από το μακροοικονομικό 
πρόγραμμα σύγκλισης που το στηρίζουμε δεν έχουμε εξειδικευσει την δική 
μας προσέγγιση.

Είναι γνωστό οτ ι διαφέρουμε πάνω σ' αυτό το ζήτημα και δεν 
με ανησυχεί ότι σ' αυτό το ζήτημα υπάρχουν οι διαφοράς, σε ένα μεγάλο 
κομμά υπάρχει άνεση να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ο' αυτό το 
θέμα. Αλλά επιτέλους πρέπει να συζητηθούν. Επιτέλους μέοα απ' αυτή την 
συζήτηση πρέπει να βγει και η ουνθεση και πρέπει να βγει και η πολιτική 
φυσιογνωμία, η σύγχρονη του ΠΑΣΟΚ, αυτής της ΙΟετίας του ΠΑΣΟΚ, του 21ου 
αιώνα.
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Λεύτερο οτοιχειο, αφύπνιση της εθνικής μας συνείδησης. Το 
κίνημά μας είναι πατριωτικό κίνημα, αλλά κάπου εχουμε κοιμηθεί. Ανάμεσα 
στην ανεοη του ανήκουμε κάπου, στο ότι τα εθνικά μας θέματα θα μπορούν 
να λυθούν με καλή θέληση, προστασία καπόιωτ άλλων της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, 
της δύσης, των αμερικανών και στο άλλο άκρο ενός ιδιότυπου ευρωπαϊκού 
επαρχιωτισμού που πιστεύει ότι η ίδια η Ευρώπη θα λύσει τα δικά μας 
εθνικά ζητήματα όπως εμείς τα θέλουμε.

Είναι καιρός ν' αναγνωρίσουμε τούτη την απλή αλήθεια, ο' 
αυτές τ ις  στιγμές της εθνικής κρίσης, ότι χρειάζεται αφύπνιση της 
εθνικής μας συνείδησης. Δεν θέλουμε πόλεμο, θελουμε να ζήσουμε με 
Ειρήνη. Αλλά για να είμαστε π ιστευτοί,  αλλά για μπορέσουμε να
λειτουργήσουμε ως αποτρεπτική δύναμη με τις ένοπλες δυνάμεις, θα πρέπει 
jilóq <πην καροιό pq$ ολοι-μος vq ετροειε. U o ipo i  τ©
αγαθό της Ειρήνης, αν χρειαστεί να πάμε και σε πόλεμο. Αυτή την 
ψυχολογική παιδεία δεν την έχουμε προχωρήσει, και αυτό το θέμα είναι ένα 
σημαντικό πολιτικό θέμα που πρέπει να το εξειδικεύουμε, να το κάνουμε 
ξεκάθαρο και να έχουμε ένα πρόγραμμα πολίτικης δράσης για το ΠΑΣΟΚ.

Τρίτο θέμα. Εθνική στρατηγική. Λεν είναι αλήθεια οτι η 
Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέοιι δεν είχε εξωτερική πολιτική, δεν είναι 
αλήθεια οτι ειμαοτε απομονωμένοι, αντίθετα η εξωτερική πολίτικη που 
ακολουθήθηκε απο το '93 άρχισε ν' αποδίδει. Βεβαίως κάτω απο τ ις  
σημερινές συνθήκες θα πρέπει να γ ίνε ι  και κάποια αλλαγή στις 
προτεραιότητες μας.

Τα Ελληνοτουρκικά ήταν σημαντικά, αλλα οχι πρώτα στη λύση 
των εθνικών μας ζητημάτων. Το Ελληνοτουρκικά πρέπει να γ ίνε ι η κύρια 
απασχόληση της εξωτερικής μας πολιτικής. Φυσικά θα το επιδιώξουμε αυτό 
μέσα από τοσς διεθνείς οργανισμούς, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ενωση, γιπτι 
είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά να μην έχουμε την ψευδαίσθηση 
ότι αυτοί οι οργανισμοί ή αυτές σι χώρες θα λύσουν το θέμα μας. 
Αντίθετα, οας λέω ότι το κλίμα είναι αρνητικό για την Ελλάδα. Και για να 
περάσουμε την ε ιρηνική θέοη μέσα απ' αυτούς τους Οργανισμούς 
χρειαζόμαστε πέρα απο ευέλικτη εξωτερική πολίτικη την υλοποίηση δύο 
βασικών προϋποθέσεων.

Για την πρώτη μίλησα ότι θα υπάρχει στο εσωτερικό της χωράς 
ένα αρραγές κοινωνικό αναπτυξιακό μέτωπο που βλεπει θετικά και με 
προοπτική την Ελλάδα και τον τοπο του. Δεν μπορείς να έχεις πατριωτικό 
μέτωπο όταν έχει σκιστεί η κοινωνική ουνοχή οτο εσωτερικό.



Η δεύτερη προυπόθεοη είναι ότι χρειάζεσαι δυνατές ένοπλες 
δυνάμεις που θα λειτουργηθούν ως αποτρεπτική δύναμη, οαν ένα δυνατό 
διπλωματικό χαρτί στις διαπραγματεύσεις. Και σ' αυτα τα πλαίσια θα 
πρέπει νο ενισχυθεί το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, Θράκη, Αιγαίο, 
Κύπρος. Ανησυχώ για την εξελιξη αυτού του δόγματός. Γνωρίζω όπ  υπάρχουν 
πιέσεις  να κουρελιαστεί αυτό που̂ · ro 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο 
Γλαύκος Κληρίδης πρχιοαν και πρεπει εμείς ως κεντρική επιτροπή να 
στηρίζουμε την Κυβέρνηση να σταθεί δυνατά στις π ιέοε ις  για την 
ουσιαστική κατάργηση του ενιαίου αμυντικού χώρου.

θα μπορούσα ν' αναφερθω κπι σε αλλα ζητήματα, αλλά τ' 
αναφέρω αυτα ενδεικτικά, γιατί πιστεύω ότι αυτά είναι θέματα ιδεολογικό 
και πολιτικά που πρέπει να λυθούν απο το Κόμμα και δεν μπορούν να λυθουν 
ούτε σε άτυπες συνόδους, ούτε πε οεμιναρια. Αυτά τα θέματα είναι βασικά 
θέματα της φυσιογνωμίας του Κινήματος και πρέπει να μπουν σαν κυρίαρχα 
θέματα σε ένα συνέδριο.

Το συνέδριο προβάλλεται οαν μια ανάγκη για ν' αποκτήσουμε το 
πολιτικά στίγμα, να μπορέσουμε να μιλήσουμε την απλή γλωσσά, την 
ξεκάθαρη γλώσσα που μιλήσαμε στο παρελθόν στο κοσμο, για να μπορούμε να 
βγούμε προς τα εξω επιθετικά, για να ξαναβρούμε την πολιτική ταυτότητα 
που κάπως εχει χλωμιααει τελευταία.

Γ ι '  αυτό πιστεύω οτ ι πρεπει να πάμε στο συνέδριο, όσο 
γίνεται πιο γρήγορα και δεν χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία κειμένων για 
τα θέματα που σας έβαλα και γιο αλλα θέματα που μπορούν να προκύψουν. 
Πολιτικές απόψεις έχουμε ολοι μας, αυτό που δεν έχουμε κάνει είναι το 
διάλογο αναμεταξύ μας, να τις συζητήσουμε και μέσα απο ουζητηση να βγει 
η σύνθεση, η νεα μας φυσιογνωμία κπι οσο πιο γρήγορα το κάνουμε αυτό, 
τοοο καλύτερα.

- Ίο-χχ?(λο 'τ<Η^ρα,-όΐ\ &ύο «τυνεδριο auto cru^c^ou^e και
αλλαγές οτο Καταστατικό, ακούω για αντιπροέδρους κλπ. εμενα αυτα με 
αφήνουν αδιάφορο. Αυτό που μ' ενδιαφέρει είναι η πολιτική φυσιογνωμία, 
χρειάζεται το συνέδρια γρήγορα λοιπον.

Το ερώτημα που μπαίνει και μπαίνει σωστά, αν αυτό το 
συνέδριο δημιουργεί πρόβλημα στο κυβερνητικό έργο και αυτό πρέπει να το 
προσέξουμε, πρεπει να στηρίζουμε την Κυβέρνηση μας, πρέπει να 
διευκολύνουμε το έργο της Κυβέρνησή μας και πρέπει να σας πω ότι ο 
Πρωθυπουργός Σημίτης οτον μίλησε για τα προβλήματα της Κυβέρνησης είπε 
λίγα, δεν είπε υπερβολές.
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Τα προβλήματα είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω, θα 
χρειαστούμε Κυβέρνηση που στηρίζεται ano το Κομμά. Εγώ βλέπω ότι ένα 
τέτοιο συνέδριο οχι μόνο δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στο κυβερνητικό 
έργο, αλλά θα βοηθήσει το κυβερνητικό έργο γιατί θα του δώσει την 
ιδεολογική και πολιτική στήριξη γιο να υλοποιήσει το πρόγραμμά μας.

«Τ’

Συγκεκριμένα στα οικονομικά, είναι μεγάλη δύναμη για τους 
Υπουργούς Εξωτερικών όταν θα έχουν ένα πλαίσιο, μπούοουλα και στήριξη με 
την νομιμοποίηση που θα του δίνει ένα συνέδριο ταυ ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα εαν η 
Κυβέρνηση χωρίς πολιτικό πλαίσιο από ένα συνέδριο προχωρήσει σε μέτρα 
οικονομικά για ν' αντιμετωπίσει έκτακτες αναγκες, η Κυβέρνηση θα είναι 
αδύναμη γιατί Οα εχει περιθωριοποιήσει σ' αυτό τον τομέα το Κομμά.

Εχω και εγω να πω πραγμοτα που αφορούν την εξωτερική 
πολιτική. Δεν τα λέω από τηλεοράσεις, θέλω να τα πω στην Κ.Ε. δώστε μου 
λίγα λεπτά. Το ίδιο και για τα εξωτερικά θέματα, θα αντιμετωπίσουμε 
npogJtafjqta στην TVOjUtTUî  και e<upT-6ás ©a. 
αντιμετωπίοουμε προβλήματα, η στήριξη που μπορεί να δώσει ενα Συνέδριο 
στην χάραξη της εξωτερικής πολίτικης, στα οχι που πρέπει να πούμε στο 
μέλλον, στο πως θα αντισταθουμε σε δυνάμεις, είναι θετικό και για την 
ίδια την κυβέρνηση.

Αυτή είναι η άποψή μου. θα μπορούσα να προχωρήσω περισσότερό 
ο' αστό, αλλά θα πρέπει να μπω πολύ σύντομα σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει 
μια περίεργη πικρία, γύρω από τις τελευταίες εξελ ίξε ις  που λέγονται 
κριοη στην Ιμια. Γ ια τ ί .  Εις την Κ.Ο., είχα την ευκαιρία να κάνω μία 
χρονολογική έκθεση της ανέλιξης της κρίσης και επειδή εδω δεν εχω καιρό 
να τα ξαναπώ, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αν τα πρακτικά της Κ.Ο. 
που αναφερονται στην παρέμβαση μου εκεί,  δοθούν στις συντρόφισσες και 
στους συντρόφους της Κ.Ε.

Αυτό μας γλιτώνει κάποιο χρόνο. Θα ήθελα όμως να πω, ότι 
είναι λάθος μεγάλο, να πιστεύουμε οτι εγινε έτσι ενα επεισόδιό, 
ξεκομμένο, οε βραχονησίδα. Το αντ ιμετωπίσαμε καλα ή κακά, το συζητάμε 
παρακάτω. Δόξα σοι ο θεός τελείωσε και όσο πιο γρήγορο το ξεχάσουεμ, 
τόσο καλύτερα.

Δεν υπήρξε επεισόδιο Ιμια, υπήρξε ελληνοτουρκικό επεισόδιο 
μεγάλης έκτασης. Κοιτάχτε, δεν θο πήγαινα σ' αυτό, αλλά σήμερα στην 
"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" δημοσιεύεται η τουρκική ρηματική διακοίνωση, την ημέρα της 
κορύφωσης της κρίσης. Να την διαβάσετε.

Δεν είναι για τα Ιμια. Ξέρετε τι λεει μεταξύ άλλων; Γιατί
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είναι τελεσίγραφο. Λεει μεταξύ άλλων: "Είναι φανερό οτι η κατοχή άλλων 
ΰΛ-ίό.ν.'/ *π 1 βοπνηνηπί ?.αν στο Αινπιο. το καθεστώς των
οΠδίϋν $έν Ι̂ εί πλή|*/£ «ριβίίί 4ηβ διεθνή έ ρ̂α α̂, ηγ£ηίί να ΚαΒϋρί&ΐέίτ
με συμφωνία" κλπ. κλπ.

Και πάει πορακατω και λέει: "Η κυβέρνηση της Τουρκίας, είναι 
έτοιμη να προσελθει - όχι σε δτάλογο - πε διαπραγματεύσεις με την 
Ελλαδα, με στόχο να καθοριστεί η κατοχή μικρών νήσων, νησίδων, 
βραχονησίδων στο Αιγαίο. Υστερα απ' αυτές τ ις  διαπραγματεύσεις, το 
ζήτημα της οριοθέτησης των χωρικών υδάτων, θα μπορούσε επίσης να 
συζητηθεί" κλπ. κλπ.

Αυτοί οι οποίοι νομίζουν, ότι αυτό το επεισόδιο έγινε απο 
κάποιους θερμοκέφαλους η ππο αντιδράσεις κλπ., είναι καλό να μελετήσουν 
αυτό το τελεσίγραφο. Η κρίση ήταν γενική. Τα Ιμια ήταν η κορύφωση της 
κρίσης, το σύμπτωμα, αλλα το πρόβλημα παραμένει.

Εγω δεν θα μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες γ ι '  aura, να μην 
αρχίσει πάλι ο Αντώνης ο Καρράς να μου μιλάει για τον χρόνο. Εγώ θα 
ήθελα να πω το έξης: Οτι η πολιτική της κυβέρνησης που ήταν σωστή και 
ουντονισμένη, κινήθηκε υε δύο επίπεδα. Η μία, η πλουσιότερη, η πιο 
αποτελεσματική σε τελευταία αναλυοη, ήταν των εξωτερικών υποθέσεων και 
το ιστορικό αυτό δεν εχει δοθεί, θα πρέπει κι αυτό να το μάθετε.

Το άλλο επίπεδο, ήταν η στρατιωτική προετοιμασία για την 
αποτροπή καποιας εισβολής και το χαρακτηριστικό της προετοιμασίας των 
ενόπλων δυνάμεων, ήταν να μην κλιμακώσουμε εμείς την κρίση, αλλά να 
αποτρέψουμε τον κίνδυνο προσεκτικά. Η κλιμάκωση δεν έγινε από εμάς.

Το τι εγινε στο διπλωματικό επίπεδο, δεν θα σας το πω τώρα. 
Εγώ θέλω να απαντήσω σε τρία ερωτήματα που έχετε και έχει ο κοαμος και 
νομίζω οτι αυτά τα τρία ερωτήμοτα πρέπει να απαντηθούν, γιατί συμφωνώ με 
τον Πρωθυπουργό, ότι δεν ε ίναι  η στιγμή να δώσουμε και άλλες 
πληροφορίες, γιατί η κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι ορισμένα 
πραγματα, τα οποία δεν μπορούν και δεν πρέπει να βγουν. Αλλά τουλάχιστον 
6V cauta ta cpia. rvpfeivn V  oÉMu/t̂ ea» .

Πρώτο ερώτημα. Υπήρξε ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της 
Ελλάδος; Ναι η όχι; Λεύτερο ερώτημα. Η συμφωνία η πολιτική στην οποία 
καταληξαμε, ποια ε ίναι;  Κοι είναι ουμφυνία ικανοποιητική; Ναι η όχι; 
Τρίτο ερώτημα. Τι ακριβώς εγινε στην Ιμια και ποιες επιπτώσε ς είχε αυτό 
το επεισόδιό εάν είχε, στην τελική συμφωνία;



θα απαντήσω και στα τρία πολύ σύντομα. Πρώτον, όσον αφορά 
την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Η ετοιμότητα ήταν αρίοτη. Το ηθικό 

„ ήταν απαράμιλλο και αυτό το μαρτυρουν όχι μόνο αυτοί που πήραν μέρος και 
στην κρίση του '87, αλλά όλα τα στοιχεία. ·

Και ακόμα και απο τουρκική πλευρά, υπάρχει παραδοχή, οτι οι 
ελληνικές δυνάμεις διακριτικά, ανεπεπτύχθησαν άριστά και ακουστέ αυτό. 
Είχαμε το τακτικό πλεονέκτημα εάν φταναμε σε σύγκρουση, το δυνατό 
χτύπημα θα το δίναμε εμείς, στον Εβρο, στα νησιά και στην Ιμια.

Και επειδή ακούστηκε προηγουμένως κάτι και για την Λέσβο που 
εκανε αίσθηση, δεν ήταν η πρόθεση του σύντροφον του Γιακαλλή να πει γι '  
αυτό. Είπε απλουστατα ότι υπήρξε δυσπιστία για την επιστράτευση, λόγω 
της τηλεοπτικής συζήτησης που είχε ο υπουργός Εξωτερικών.

Αλλα επειδή κι συτό μπορεί να παρεξηγηθεί, θα πρεπει να σας 
πω το έξης τι εγινε στην Λέσβο. Η κινητοποίηση για την στράτευση την 
επιλεκτική άρχισε οτ.ις 12 το βράδυ, μεσάνυχτά και στις 5 η ώρα το πρωί, 
από τους οκτώ χιλιάδες τοσους που έπρεπε να κληθούν, μέσα σε πέντε ώρες 
είχαν πάρει τα ΦΑΠ περίπου τεσοερις χιλιάδες και δύο χιλιάδες οκτακόσιοι 

-!λέίΐ<·<—αε__σ_ευτε únrr c i νσν ντυθεί στο _γακί. Αυτά γ ια την Λέσβο. Η—    » ■   y..· *·. ’ ~ r  ω  ι ι  u  ι \  ι * π υ  ι u  γ » ^  ι > [ ν π ο  ν ρ ω  .

fctül perito »παν αρΐ6τη, "t© T^^T^O'Yt^^Vfiü^rípuct? ífjiú. s.

Το δεύτερο ερώτημα, ποια είναι η συμφωνία. Κοιτάξτε, η 
κυβέρνηση - σωστά κατα τη γνώμη μου, είμαι αλληλέγγυος μ' αυτή τη λύση - 
ζήτησε μία πολίτικη λύση αποκλιμάκωσης της κρίσης, απο νωρίς, απο τη 
στιγμή που ο Πρωθυπουργός είχε επαφή με τον Πρόεδρό Κλιντον, είχε 
δρομολογηθεί ενα πλαίσιο ουμφωνιας αποκλιμακωσης και αμοιβαίας 
απομάκρυνσης των δυνάμεων πυράς απο την περιοχή.

Που δεν ουμπεριλάμβανε όμως προσυμφωνια, ούτε διάλογο με την 
Τουρκία, ούτε απομάκρυνση από άλλες περιοχές, ούτε τα δώδεκα μίλια, ούτε 
την υποστολή της σημαίας στην Ιμια. Αυτή ήταν η δρομολόγηση της 
συμφωνίας, που είχε σρχίσει πριν από τα μεοανυχτα και προχωρούσε 
ικανοποιητικά και φτάσαμε σε μια λυοη που περιελαμβανε ακριβώς αυτά τα 
στοιχεία, όπως μας τα είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Για το θέμα της σημαίας μίλησα δύο φορές και είχα την 
διαβεβαίωση ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση, δεν υπάρχει κανένας όρος για 
την υποστολή. Αν θα την κατεβάζαμε, θα την κατεβάζαμε με δική μας ευθυνη 
και πρωτοβουλία. Γιατί μια τέτοιο συμφωνία έγινε αντικείμενο κριτικής;

Εγινε αντικείμενο κριτικής, γιατί απο την άλλη μέρα αρχιααν
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να εμφανίζονται στον Τι/no κυρίως^απο την Αμερική, από τον λαλίστατο 
κ.Χόλμπρουκ και άλλους, ότι στοιχεία της συμφωνίας ήταν και κάτι άλλα. 
Μία για την σημαία, μία για το δώδεκα μιλιά, μία για το ότι οι Τούρκοι 
καταλαβαίνανε ότι πρεπει να φύγουν οι στρατιωτικές δυνάμεις στην 
fupOtfpn περι οχή τ*>ν ΔΑ/δεκανηοιον κλπ

Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι υπάρχει βάοης σ' αυτά. Πρέπει 
να πιστέψω αυτά που μας είπε ο υπουργός Εξωτερικών. Αλλά επειδή υπάρχει 
αυτή η αμφισβήτηση και ε ις  την Κ.Ο. * και το επαναλαμβάνω - νομίζω ότι η 
λύση γίνεται με μία δηλωοη του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα πει ότι την 
συμφωνία την οποία εμείς εκαναμε, συμπεριλαμβάνει μόνο αυτά -α στοιχεία 
και οτιδήποτε άλλο λέγεται κλπ., οχι μόνο δεν έχει συζητηθεί, αλλά δεν 
γίνεται καν αποδεκτό από την ελληνική κυβέρνηση. Για να τελειώσει.

Και αν τελειώσει αυτό, τότε η συμφωνία αυτή η καθαρή, έτσι 
όπως εγώ τουλάχιστον την αντιλαμβάνομαι, μπορεί να περάσει στον ελληνικό 
λαό και αντί να είμαστε αμυντικοί, μπορεί να είμαστε τουλάχιστον 
επεξηγηματικοί στον ελληνικό λαο.

Τρίτο και τελευταίο θέμα, επεισόδια στην Ιμια. Ναι, υπήρχε 
περιφρούρηση. Ναι, κομάντος Τούρκοι μπήκαν το βράδυ στο νησί. Η 
αποβίβαση αυτή απ' ότι ακούσατε, δεν επηρέασε ούτε την συμφωνία, ούτε 
την δρομολόγηση που είχαμε πριν. Ομως, δημιούργησε δυσμενέστατες 
εντύπωσεις.

Με την αποβίβαση στην Ιμια, χάσαμε την μάχη των εντυπώσεων. 
Τώρα, που οφείλεται αυτό. Εαν αυτό οφείλεται σε ελλείψεις σχεδίου 
επιτήρηοης ή αν οφείλεται σε κακή επιτήρηση η σε μη συμμόρφωση σε 
εντολές, είναι κάτι που νομίζω δεν χρειάζεται να συζητηθεί στην Κ.Ε. 
Συζητιέται στο Επιτελείο. Οι κρίσεις των αξιωματικών γίνονται και αυτά 
τα στοιχεία θα τα λάβουμε υπόψη.

Τέλος, το θέμα της Ιμιας το οποίο θα ξανάρθει, θα πρεπει να 
το λάβετε στα πλα ίσ ια  ενός γενικότερου σκηνικου, που έχει τρία
χαρακτηριστικά. Πρώτον, οτι οι Τούρκοι ανοίγουν ένα καινούριο και 
επικίνδυνο κεφάλαιο για εμάς, τις βραχονησίδες. Και μη νομίζετε ότι αυτό 
μπορούμε να το λύσουμε μονο δια της διπλωματικής οδού και με τα 
δικαστήρια.

^ ή * ΐ ί * ΐ ί ΐ £ ΐ  ε π ιτ η ρ ώ  -τΰησυ &το
Δεύτερο χαρακτηριστικό. Οτι η τουρκική πολιτική έχει και συμμάχους. 
Ψάξτε τη νέα πολιτική πετρελαίου και μεταφοράς πετρελαίου, από την 
Κασπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιοι θέλουν ενα αβέβαιο και ασταθές



Αιγαίο και τι γίνεται με τους πετρελαιαγνούς; Εξωτερική πολιτική δεν 
γίνεται πάντα από κράτη και κυβερνηθείς. Γίνεται και απο μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου.

Και το τρίτο χαρακτηριστικό που ίαυς είναι το πιο σημαντικό 
και πρέπει να μας απασχολήσει ως Κίνημα, είναι από εδώ και πέρα πέρα από 
τον πραγματικό πόλεμο, έχουμε τον πόλεμό των εντυπώσεων και της 
τηλεόρασης. Εκεί ηττηθηκαμε, στην τηλεόραση και στον ψυχολογικό πόλεμο, 
non. καλά τον έπη\J<\y οι Τούρκοι kui^ûi τουρκικεο τπλεοοάσεις.

Εμείς είμαστε αν^ΤοιμοΊ l u  ciν i i μετί^ΐιàùÜpt SI  
κλίματος εθνικού, όταν υπάρχει εθνική κρίαη. Δεν μπορούμε να ρίξουμε'όλο 
το βσρος οτα MME ή και στην κυβέρνηση, θα πρεπει να παραδεχθούμε ότι 
είμασταν ανέτοιμοι, αλλά είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε να το 
αντιμετωπίζουμε από εδω και πέρα.


