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ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λυπούμαι ειλικρινά. Και λυπούμαι διότι δεν κατάλαβα εάν τα 
διαστρεβλώνετε σκοπίμως ή δεν καταλάβατε τίποτα.
Θα πάρω δύο παραδείγματα από αυτά που είπατε. Για τη Διαβαλκανική, 
όχι μόνο είπα ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική, αλλά είπα ότι είναι 
και διαχρονική πολιτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Για την 
Κύπρο σας είπα, όχι ότι δεν είναι διεθνές θέμα, αλλά ότι θα έπρεπε 
να είναι -και πρέπει να είναι πάντα- πρόκριμα για την οποιαδήποτε 
πολιτική που αποσκοπεί στην εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εκεί που κυριολεκτικά εξεπλάγην κ.
Σημίτη είναι όταν είπατε τί είναι στιβαρή πολιτική. Και μετά από 
λίγα λεπτά είπατε δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα μια σοβαρή χώρα.
Δηλαδή προφανώς κατά τη δική σας εκτίμηση, μια σοβαρή χώρα τα 
ανέχεται όλα αυτά, ανέχεται τις προκλήσεις, ανέχεται τις 
παραβιάσεις, ανέχεται όλα εκείνα τα οποία μια επεκτατική, 
προκλητική, ηγεμονική πολιτική από πλευράς της Τουρκίας εκπέμπει.
Ανέχεται ακόμα από τον επισκέπτη Πρωθυπουργό της άλλης χώρας να 
απαιτεί και να το επιτυγχάνει ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών να 
μην είναι στη συνάντηση.
Σας είπα και πριν και θα το επαναλάβω και τώρα. Όλοι έχουμε 
φιλειρηνική διάθεση και όλοι θέλουμε να δούμε την πορείατων 
ελληνοτουρκικών σχέσεων σε έναν δρόμο ομαλοποίησης. Όμως το θέμα 
είναι αν διαβάζουμε σωστά τα αίτια που προκαλούν την ένταση και την 
οξύτητα, πέρα από τις διαπιστωμένες προθέσεις της άλλης πλευράς. Και 
επιμένω, γιατί το θεωρώ εθνικά κρίσιμο -όχι για να πείσω εσάς, γιατί 
εσείς προφανώς δεν πείθεστε, αλλά διότι πρέπει να γίνει αντιληπτό 
στη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων, τουλάχιστον, και, βέβαια, των 
Ελλήνων και των Ελληνίδων που μας ακούνε- ότι η φιλειρηνική διάθεση 
και η προοπτική της εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
προϋποθέτει την εκπομπή των σωστών μηνυμάτων προς την άλλη πλευρά.
Είναι προφανές ότι η Τουρκία κ. Σημίτη εκλαμβάνει τη συμπεριφορά της 
Κυβέρνησής σας ως συμπεριφορά κατευνασμού και υποχωρήσεων. Αλλιώς 
δεν θα είχε λόγο να κλιμακώνει. Εάν αντιλαμβανόταν ότι απομονώνεται 
στη διεθνή σκηνή, εάν αντιλαμβανόταν ότι η πολιτική την οποίαν
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με τον οποίον αντιδρά.
Είδα όμως ότι προσέξατε επιμελώς να αποφύγετε τα σημεία που έθιξα 
για τη Μαδρίτη. Δενξέρω γιατί το κάνατε. Θεωρείτε την πολιτική την 
οποία εφαρμόσατε εκεί τόσο ηλίου φαεινότερη που δεν χρήζει 
διευκρινήσεων; Αποδέχεστε την κριτική που σας ασκήσαμε στα τέσσερα ή 
πέντε σημεία που έθιξα στο συγκεκριμένο ζήτημα; Παραμένει όμως ως 
θέμα. Παραμένει θέμα γιατί έχει την υπογραφή του Έλληνα Πρωθυπουργού 
ένα κείμενο το οποίο στην επιεικέστερή του εκδοχή μπορεί πολύ εύκολα 
να παρερμηνευθεί ότι αποδέχεται βασικές αξιώσεις και αρχές της 
πολιτικής που εφαρμόζει η Τουρκία.
Δυστυχώς είναι προφανές ότι δεν καταλάβατε και κάτι ακόμα. Αν ήταν 
πρόθεσή μου ή πρόθεσή μας να κάνουμε εύκολη κριτική θα μπορούσαμε να 
σας πούμε μύρια όσα. Και μάλιστα βάσιμα.
Ο σκοπός της σημερινής μας πρωτοβουλίας την οποία όσο μπορέσατε, 
τουλάχιστον από τη μη άσκηση των δικών σας δικαιωμάτων επιχειρήσατε 
να αποφύγετε να ενημερωθεί η εθνική αντιπροσωπεία, ήταν να γίνει μια 
συζήτηση εποικοδομητική και πάνω απ όλα να καταλάβετε ότι θέλουμε να 
σας δείξουμε και πού βλέπουμε τις αδυναμίες της πολιτικής σας και 
πώς αναγιγνώσκουμε εμείς το διεθνές περιβάλλον και τη συμπεριφορά 
των άλλων παικτών του συστήματος που μας αφορούν και, βέβαια, να σας 
διευκολύνουμε, έστω και τώρα, να αναθεωρήσετε μια πολιτική η οποία 
δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί σε αδιέξοδο και κινδύνους. Επιμένω ότι 
αυτό πρέπει να το αντιληφθείτε.
Σας είπα πριν -και το παρερμηνεύσατε, τουλάχιστον έτσι φάνηκε απ όσα 
είπατε στη δευτερολογία σας- ότι πέρα από προθέσεις έχει πάρα πολύ 
μεγάλη σημασία το ποια συμπεριφορά φέρνει την αποσταθεροποίηση πιο 
κοντά. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, πιστέψτε και τη διδαχή της 
Ιστορίας, από τον Θουκυδίδη μέχρι σήμερα, πιστέψτε όλες τις 
θεωρητικές αναλύσεις που έχουν γίνει, ότι συμπεριφορά που προκαλεί 
την αποσταθεροποίηση και φέρνει μια ώρα αρχύτερα την ένταση και 
κρύβει και τους κινδύνους των ω μη γένοιτο απευκταίων συγκρούσεων 
είναι η συμπεριφορά του στρουθοκαμηλισμού και της υποχωρητικότητας. 
Ρωτήσατε τί είναι στιβαρή πολιτική. Στιβαρή πολιτική δεν σημαίνει 
επιθετική κατ ανάγκην πολιτική με την έννοια της λήψης στρατιωτικών 
μέσων. Σημαίνει εκπομπή σαφών μηνυμάτων. Σημαίνει ότι θα έπρεπε να 
έχετε δει με πολύ μεγαλύτερηπροσοχή τί κάνατε στη Μαδρίτη. Σημαίνει 
ότι όποτε δεχόμαστε προκλήσεις, έστω φραστικές, η αντίδραση πρέπει 
να είναι ακαριαία, άμεση και σε όλο το διεθνές επίπεδο. Εδώ έχουμε 
φθάσει να προκαλεί χορεία Τούρκων αξιωματούχων σχεδόν με εναλλαγή 
ανά μία ημέρα της εβδομάδας και οι αντιδράσεις οι δικές μας, εννοώ 
της Κυβέρνησης που εκπροσωπεί τη Χώρα, να είναι χλιαρές και 
υποτονικές. Και κάντε μια υπόθεση εργασίας -το λέω ρητορικά- αλλά 
κάντε μια υπόθεση εργασίας, πώς θα εκλαμβάνατε εσείς προσωπικά την 
αντίστοιγη συυπεοκροοά υιαο οποιοσδήποτε άλληο γώοαο. Σε άλλο
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περιβάλλον, όχι στο βαλκανικό, όχι Ελλάδα, όχι Τουρκία. Είναι βέβαιο 
όιι θα καταλήξετε με μεγάλη ευκολία στα συμπεράσματα που επιμένω να 
σας παρουσιάζω και επιμένετε -θέλω να πιστεύω- με καλή προαίρεση να 
μη θέλετε να τα εννοήσετε.
Σε κάθε περίπτωση εκείνο το οποίο οφείλω να σας πω εγώ είναι ότι τα 
περιθώρια γιαπειραματισμούς, ειδικά σε τέτοιου είδους ζητήματα 
είναι υπερβολική πολυτέλεια για έναν τόπο, που όπως επισήμανα και 
στην αρχή, έχει εξαιρετικά μεγάλη την ευαισθησία, λόγω της θέσης 
του, στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.
Επιμένω στην αρχή της εθνικής συνεννόησης. Αυτό όμως θέλει την καλή 
προαίρεση και από τη δική σας πλευρά, την οποία μέχρι στιγμής δεν 
έχετε αποδείξει ότι την έχετε. Και θέλω να καταλήξω επίσης λέγοντας 
το εξής: Ότι αποτελεί επικίνδυνη πολιτική νοοτροπία να καταφεύγει ο 
οιοσδήποτε στις εύκολες κατηγορίες της όποιας κριτικής του ασκείται 
για να υπερκαλύψει την ανεπάρκεια ή την ατολμία της δικής του 
πολιτικής.
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