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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Αναζητήστε τα δελτία τύπου της Νέας 
Δημοκρατίας, ανάλογα με την 
ημερομηνία έκδοσής τους.Το αρχείο

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Θ. Ρουσόπουλος, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις των Δελτίων τυπου που έχετε στη 
του Πρωθυπουργού, έκανε την ακόλουθη δήλωση:_________________________________________________ ιάνο̂ άρ̂ ο τοΓ ιοοβ0110 Τ°ν_____

Επιλέξτε ημερομηνία 
καταχώρησης:

"Ο κ. Σημίτης ψεύδεται. Τώρα που αντιλαμβάνεται που οδηγούν οι λάθος χειρισμοί στα εθνικά θέματα, 
ανακαλύπτει την ανάγκη της εθνικής ομοψυχίας και της συνεννόησης.

Ένας υπεύθυνος Πρωθυπουργός, που, πραγματικά, θέλει τη συνεννόηση,
• πρώτον, ενημερώνει τακτικά τα κόμματα και το Κοινοβούλιο, κάτι που ουδέποτε έκανε ο κ. Σημίτης
• δεύτερον, συναινεί σε θεσμούς εθνικής συνεννόησης, όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, Ποίνουάρ Π
κάτι το οποίο αρνείται μόνον ο κ. Σημίτης, ΜΗΝΑΣ. | μ ^ Β|
• τρίτον, δέχεται τις συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τα εθνικά 
θέματα, κάτι το οποίο, πάλι, ο κ. Σημίτης αρνείται. ΕΤΟΣ: 2002 ^

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Καραμανλής - κι αυτό το θυμούνται όλοι οι Έλληνες - στήριξαν το ταξίδι του 
Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο απεδείχθη απροετοίμαστο και, εν τέλει, 
αποτυχημένο.

Μετά τη συνάντηση που είχε, στην Αθήνα, με τον κ. Σολάνα, ο Κώστας Καραμανλής δήλωσε ότι στηρίζει τις 
προσπάθειες της Κυβέρνησης να αποτρέψει το κείμενο της Άγκυρας. Ο κ. Σημίτης ανταπάντησε, 
επιστρέφοντας στο σκληρό ροκ, με διχαστικά διλήμματα. Ακόμη και σήμερα, που ζήτησε συναίνεση, ξεκίνησε 
τις δηλώσεις του επιτιθέμενος κατά της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτά τα οποία επί χρόνια υποστήριζε, για την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στον σύγχρονο κόσμο, ας μην 
προσπαθεί τώρα να τα βάλει στο στόμα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία επαναλάμβανε διαρκώς, τα 
τελευταία χρόνια, ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τους κινδύνους που εγκυμονεί η νέα εποχή.

Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία μέτωπα ανοιχτά: Τον Ευρωστρατό, το Κυπριακό και το ελληνοτουρκικά.

Στον Ευρωστρατό, η Κυβέρνηση φέρει πλήρη και ακέραια την ευθύνη, για ολιγωρία και λάθος χειρισμούς.

Στο Κυπριακό, επαναλαμβάνουμε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να δεχθεί, σε καμμία περίπτωση, τη διεύρυνση της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν στον πρώτο γύρο της δεν περιλαμβάνεται και η Κύπρος.

Στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Σημίτης διοχετεύει πλέον, με τις σημερινές του δηλώσεις, την ενόχλησή του για τους 
χειρισμούς του Υπουργού των Εξωτερικών. Ως Πρωθυπουργός, όμως, φέρει και αυτός ακέραια την ευθύνη για 
θέσεις ασαφείς και ασταθείς, οι οποίες δημιουργούν ερωτηματικά και εύλογες ανησυχίες. Ευθύνεται και αυτός 
για την πολιτική των μονομερών υποχωρήσεων, που όχι μόνο δεν βρίσκουν ανταπόκριση από την τουρκική 
πλευρά, αλλά αποθρασύνουν την Άγκυρα".
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