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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που έγινε σήμερα είναι 
πρωτοφανές. Επί 32 λεπτά να ομιλεί ο υπουργός Εξωτερικών επί παντός 
επιστητού, πλην του θέματος. Αυτές οι τακτικές, πέραν του ότι δεν 
συνάδουν με τη δέουσα κοινοβουλευτική σοβαρότητα, δεν μπορούν να 
εξαπατήσουν πια κανέναν.
Πείτε ότι είσθε σε θέση αδυναμίας. Πείτε ότι δεν θέλετε να 
τοποθετηθείτε σ αυτό το θέμα. Μη φαντάζεσθε ότι μπορεί να 
παραπλανήσετε κανέναν να μιλάτε επί 35 λεπτά της ώρας, να μη λέτε 
τίποτα, εν πάση περιπτώσει για το ζουμί, για την καρδιά της 
Επερώτησης για το επίμαχο θέμα και στο τέλος των 33 να εφευρίσκετε, 
διαστρεβλώνοντας, ως υπεκφυγή, ότι αλλοιώθηκε η θέση της Νέας 
Δημοκρατίας. Αυτά είναι φτήνειες. Μεσυγχωρείτε για τη βαρύτητα της 
έκφρασης, αλλά είναι φτηνές τακτικές υπεκφυγής και ενοχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. (Παρέμβαση Υπουργού). Να μου 
επιτρέψετε να τελειώσω. Γνωρίζετε καλά ποια είναι η θέση μας, κ.
Πάγκαλε. Το ξέρετε πολύ καλά. (Παρέμβαση Υπουργού). Εμείς 
υποστηρίζουμε παγίως τη δυνατότητα εξομάλυνσης των σχέσεών μας με 
την Τουρκία και τον διάλογο μαζί της υπό μία σειρά από όρους τους 
οποίους εμείς μονίμως επισημαίνουμε και εσείς έχετε παραβεί. Σας 
θυμίζω τη Μαδρίτη. (Παρέμβαση Υπουργού).
Μοΰ επιτρέπετε; Κύριε Πάγκαλε, μάθετε ένα πράγμα: Δεν μπορείτε να 
μιλάτε επί 35 και να λέτε ανοησίες και τώρα που παίρνει κάποιος 
άλλος το λόγο να διακόπτετε και να μην αφήνετε τον ομιλητή να 
ολοκληρώσει. (Παρέμβαση Υπουργού και Προεδρεύοντος).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συμπεριφορές του καθενός κρίνονται.
Και εσείς κριθήκατε προ ολίγων μόλις λεπτών. Η εξωτερική πολιτική, 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Και 
εμείς την προσεγγίζουμε με εξαιρετικά μεγάλη σοβαρότητα και 
ψυχραιμία. Γι αυτό και εθέσαμε τα ζητήματα αυτά στην Επερώτηση και 
περιμέναμε, έστω κάποιες εξηγήσεις. Διότι εδώ είναι φανερό ότι η 
Κυβέρνηση έχει εκτραπεί σε μια πολιτική άτακτης υποχώρησης. Δεν λέω 
από πρόθεση. Δεν σας καταλόγισα ποτέ κακή πρόθεση. Αλλά, δυστυχώς, 
τα πράγματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
Και αισθάνουαι την ανάνκη σήυεοα να πω ότι νια τα ζητήυατα αυτά θα
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πρέπει να έρθει να μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Και μπορεί να μη του 
αμέυουν u u t ú  τα θέματα ή να τα αποφεύγει, ενώ θα έπρεπε με δική του 
πρωτοβουλία να τα φέρει προς συζήτηση, παίρνουμε εμείς την ευθύνη να 
φέρουμε προς συζήτηση τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή. 
Πριν από περίπου τρία χρόνια αποφάσισε η Κυβέρνηση να προχωρήσει 
στην περίφημη επιλογή των οπλικών συστημάτων του πυραυλικού 
συστήματος S - 300. Σήμερα ξέρουμε, βέβαια, ότι η απόφαση εκείνη δεν 
απετέλεσε αντικείμενο ούτε μελέτης, ούτε συγχρονισμένης ανάλυσης των 
τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος, ούτε στοιχειώδους 
προγραμματισμού και χρονοδιαγράμματος. Εγινε η εξαγγελία με 
φανφαρονισμούς, με θριαμβολογίες ως περίπου η μεγάλη πολιτική 
επιλογή. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που καλείται, επί τέλους, να 
διευκρινισθεί. Ή αυτή ήταν μια σωστή πολιτική, την οποία στο τέλος 
την αφήσατε να ναυαγήσει, προφανώς διότι δεν βρήκατε την πολιτική 
βούληση να την εφαρμόσετε. Ή δεν βρήκατε την πολιτική ικανότητα να 
μη δημιουργηθεί τέτοια μεγάλη ένταση αντιδράσεων από τη διεθνή 
κοινότητα. Είτε, από την άλλη πλευρά, ήταν μια λάθος πολιτική. Εάν, 
όμως, ήταν λάθος πολιτική, σημαίνει ότι η αρχική απόφαση ήταν 
εσφαλμένη. Αρα σ ένα μείζον θέμα, ενέχεστε για εξαιρετικά 
επιφανειακό και επιπόλαιο χειρισμό.
Έρχομαι στο δεύτερο θέμα που ανακύπτει: Εγώ να δεχθώ ότι μπορεί να 
ήταν λάθος. Εγώ να δεχθώ ότι μία Κυβέρνηση μπορεί να κάνει και 
σφάλματα. Είναι δυνατόν το σφάλμα αυτό - αν υποτεθεί ότι ήταν σφάλμα 
- να διατηρείται, να συντηρείται, να προωθείται και να υποστηρίζεται 
επί μία ολόκληρη τριετία; Τρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν. Τρία 
ολόκληρα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων επισήμως η ελληνική 
Κυβέρνηση υποστήριζε μετά πάθους την πολιτική αυτή.
Και ερχόμαστε στο τρίτο μείζον ερώτημα, στο τρίτο μείζον θέμα: Αυτό 
της διγλωσσίας. Ποιον κοροΐδευε η ελληνική Κυβέρνηση; Εμάς; Τους 
Κυπρίους; Τη διεθνή κοινότητα; Τον εαυτό της; Αφού είναι γνωστό ότι 
εδώ και πάρα πολλούς μήνες, προτού επισημοποιηθεί η τελική απόφαση 
του Δεκεμβρίου, ενώ επισήμως διεκηρύσσατε τη στήριξη, την προώθηση 
της συγκεκριμένης πολιτικής της εγκατάστασης, διαβεβαιώνατε όλο τον 
κόσμο ότι ποτέ, ούτε θα εγκατασταθούν, ούτε θα αναπτυχθούν οι 
πύραυλοι. Αρα υπονομεύατε την ίδια την πολιτική σας, την επίσημα 
διακηρυγμένη. Αυτό είναι μνημείο υποκρισίας και διγλωσσίας.
Έρχομαι στο τέταρτο ζήτημα που προκύπτει. Αντιλαμβάνομαι ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις που κανείς πρέπει να κάνει ελιγμούς ή τακτικές 
υποχωρήσεις. Αλλά τουλάχιστον θαφρόντιζε μια επιμελής, υπεύθυνη και 
αποτελεσματική κυβέρνηση να εξασφαλίζει σοβαρά ανταλλάγματα. Θα 
δεχόμουν, έστω και εκ των υστέρων, να έλεγε κανείς, εκ μέρους της 
κυβέρνησης ότι διαπραγματευτικό μέσο, διαπραγματευτικό όπλο ήταν όλη 
αυτή η πολιτική. Διαπραγματευτικό όπλο, όμως, που δεν οδήγησε σε 
κανένα αποτέλεσμα, σε κανένα αντάλλαγμα.
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Η πέμπτη παρατήρηση είναι ότι με αυτή την συμπεριφορά εστείλαμε τα
πιο εσφαλμένα μηνύματα προς την Τουρκία. Μηνύμαια υιιοχώρηοης.----------
Μηνύματα κάμψης στην πίεση που ασκήθηκε. Θα ήταν αναμφισβήτητα 
προτιμότερο να μην είχε γίνει αυτή η πολιτική. Η εν πάση περιπτώσει 
αν αισθανθήκατε την ανάγκη να την μεταβάλλετε να είχατε αναζητήσει 
και τα διεθνή ερείσματα και τις κινήσεις εκείνες στο διάβα των ετών 
που πέρασαν, να μη δημιουργηθεί η εικόνα, γιατί αυτή η εικόνα 
υπάρχει παντού και δεν αυταπατάται κανείς, ότι η Ελλάδα κατόπιν της 
έντονης πίεσης που της άσκησε κυρίως η Τουρκία, έκανε πίσω σε μια 
μείζονα επιλογή, μείζονα κατά την δική της επίσημη διακήρυξη.
Αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται η εικόνα ότι ακολουθούμε μια 
πολιτική κατευνασμού. Επαναλαμβάνω, δεν καταλογίζω κανείς προθέσεις.
Και ξέρω ότι είναι και περίπλοκα και δύσκολα και σύνθετα τα θέματα.
Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να τα συζητήσουμε. Όμως είναι σαφές ότι η 
συμπεριφορά της Τουρκίας βαίνει κλιμακούμενη, βαίνει αποθρασυνόμενη 
τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα τελευταία δύο - τρία χρόνια. Αυτό 
είναι πασιφανές. Το αντιλαμβάνεται κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Και 
τουλάχιστον ας συμφωνήσουμε σε μια βασική αρχή: Ότι για να 
αναστραφεί αυτό ή έστω να ανακοπεί θα πρέπει να έχουμε μια 
συγκροτημένη πολιτική. Μια συγκεκριμένη αποτρεπτική πολιτική που να 
έχει κάποια στοιχεία αξιοπιστίας. Γιατί με αυτά που κάνουμε, με αυτά 
που έκανε η κυβέρνηση στον χειρισμό ειδικά του συγκεκριμένου οπλικού 
συστήματος, στην ουσία πριόνισε την δική της αξιοπιστία. Και δεν 
επιχαίρομε γι αυτό. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι μόνο η 
πολιτική έκφραση του συγκεκριμένου κομματικού φορέα. Είναι έκφραση 
της Ελλάδος. Και με τις κινήσεις της, τα λάθη της, τις άτακτες 
υποχωρήσεις της δεσμεύει την Ελλάδα. Και δημιουργεί όχι μόνο κακά 
προηγούμενα, αλλά δυσοίωνο μέλλον αστάθειας και αβεβαιότητας στην 
περιοχή.
Και βέβαια υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα. Τι γίνεται από εδώ και 
ψπτρος. Άρον - άρον, πρόχειρα και ερασιτεχνικά, για να μπαλώσετε 
κάπως την υποχώρηση εξαγγείλατε μια δήθεν εναλλακτική πολιτική 
εγκατάσταση των πυραύλων στην Κρήτη. Το έχει μελετήσει κανένας αυτό; 
Είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένης πολιτικής; Η δυστυχώς είναι όπως 
φαίνεται προσπάθεια ανεύρεσης απεγνωσμένα προσχήματος, φύλλου συκής 
για να καλυφθεί το ναυάγιο, το φιάσκο ολόκληρης αυτής της τριετίας.
Εάν, όπως φοβούμαι, δεν είναι αποτέλεσμα συγκροτημένης, μελετημένης 
απόφασης και πολιτικής, θέλω από σήμερα να σας επισημάνω ότι 
κινδυνεύουμε να πάθουμε νέο στραπάτσο με την υπόθεση αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα θέματα αυτά είναι τόσο σοβαρά που 
ξεφεύγουν από τα όρια των εύκολων εντυπώσεων και των εύκολων 
ανταλλαγών. Απότην άλλη πλευρά όμως είναι επίσης δεδομένο ότι η 
βαρύτητά τους επιβάλλει να τα δούμε όχι με την προσπάθεια να 
αποφύγουμε την κριτική ή τις ευθύνες, ή να διαστρέφουμε την
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πραγματικότητα. Άλλωστε σήμερα είναι βέβαιο ότι κανένας δεν
γελιέται. Οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει και γιατί------------------
συμβαίνει. Εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε 
τους τρόπους που θα αποφεύγουμε τέτοιου είδους ολισθήματα. Γιατί 
ζημιώνουμε τις εθνικές υποθέσεις και την εθνική προοπτική με αυτό 
τον τρόπο. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή γιαμια ακόμα φορά να 
επαναλάβω ότι είναι ανάγκη και να συμφωνήσουμε, αλλά και επιτέλους 
να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς επεξεργασίας και χάραξης μιας 
αληθινά ενιαίας εθνικής στρατηγικής. Γνωρίζοντας ότι δεν θα 
ταυτισθούν οι απόψεις μας, δεν θα ταυτιστούμε σε όλους τους 
χειρισμούς και στις τακτικές κινήσεις. Αλλά είναι βέβαιο ότι αυτό 
είναι βασική προϋπόθεση για να αποφεύγουμε ολισθήματα, γκάφες, σαν 
αυτό που είδαμε τους τελευταίους μήνες και το οποίο μας στοιχίζει 
βαρύτατα και θα χρειασθεί μείζονα προσπάθεια, από οποιαδήποτε 
ελληνική κυβέρνηση, να αναστρέψει τη ζημιά αυτή. Θα χρειασθεί διπλή 
προσπάθεια να αποκαταστήσουμε το τρωθέν γόητρο και την τρωθείσα 
αξιοπιστία της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Αρχήσβλίθας
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