
Δευτερολογία

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να σταθώ σε ορισμένα σημεία:

1. Σταθερή και συνεπής μας θέση και πλαίσιο αναφοράς 

μας παραμένουν οι κοινές θέσεις της Ένωσης, τα 

Ψηφίσματα και οι διαδικασίες του ΟΗΕ.

Με γνώμονα αυτές τις θέσεις παρακολουθούμε στενά 

τις εξελίξεις, βρισκόμαστε σε διαρκή συνεννόηση για να 

επιτύχουμε τον διπλό στόχο. Τον αφοπλισμό του 

Ιρακινού καθεστώτος και την αποτροπή του πολέμου.

Έτσι θα συνεχίσουμε.

2. Τόνισα και στην πρωτομιλία μου ότι οποιεσδήποτε 

πρωτοβουλίες της Προεδρίας δεν μπορούν ν’ 

αντισταθμίσουν μια πραγματικότητα ελλειμματικής 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 

της Ένωσης. Ένα έλλειμμα με δομικά και πολιτικά αίτια, 

που θα χρειασθεί χρόνος και προσπάθεια για να το 

υπερβούμε ως Ένωση. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα 

εργασθούμε και μετά το τέλος της Προεδρίας στην



προσπάθεια αναμόρφωσης της Ένωσης για την 

δημιουργία μιας πιο ισχυρής Ευρώπης.

3. Πρέπει συγχρόνως να κρατήσουμε ανοιχτούς τους 

διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ. Όχι μόνο για τις 

τρέχουσες εξελίξεις. Η Ιρακινή κρίση να γίνει αφορμή 

προβληματισμού και διαλόγου για τις ευρωατλαντικές 

σχέσεις στο μέλλον. Να διατυπώσουμε τις θέσεις μας 

στη βάση σχέσεων συνεργασίας και ισοτιμίας, αφού ο 

στόχος είναι κοινός, η δημιουργία ενός κόσμου 

ασφάλειας, ειρήνης και δικαίου, απαλλαγμένου από τον 

εφιάλτη της τρομοκρατίας. Πρέπει ν’ αποτρέψουμε 

δυναμικές που διαμορφώνουν νέες διαχωριστικές 

γραμμές οπουδήποτε στον πλανήτη.

4 . Πρέπει να προβληματισθούμε για όλα τα ενδεχόμενα. 

Πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε με γνώμονα και τα εθνικά 

συμφέροντα της Ελλάδας. Ιδιαίτερα λόγω της 

γειτνίασής μας με την εστία κρίσης.

α. Σε περίπτωση που έχουμε π.χ. μια πολεμική 

σύγκρουση θα πρέπει να προβληματιστούμε για την 

«επόμενη μέρα». Πρωτίστως να εκτιμήσουμε τις 

συνέπειες σε ανθρωπιστικό επίπεδο και ν’ 

ανταποκριθούμε ομόθυμα ως Ένωση, αλλά και ως 

Ελλάδα.
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β. Να εκτιμήσουμε τις συνέπειες στο οικονομικό 

επίπεδο. Να αντιδράσουμε, να επιχειρήσουμε να 

αναιρέσουμε, όσο πιο γρήγορα, τις αρνητικές 

συνέπειες. Υπάρχει μια γενική αποδοχή για τις 

άμεσες επιπτώσεις μιας σύρραξης:

• στον πληθωρισμό, μέσα από την αύξηση των 

τιμών του αργού πετρελαίου και την ενίσχυση των 

κερδοσκοπικών πιέσεων.

• στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της 

παραγωγής, της απασχόλησης και του 

εισοδήματος.

Η Προεδρία έχει ήδη φέρει το θέμα στο ΕΟΟΡΙΝ και η 

κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για ν’ αντιμετωπίσει 

τις εξελίξεις. Τα μέτρα Μακροοικονομικής πολιτικής 

θα επιδιώκουν έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο της 

τελικής ζήτησης. Στόχος η προβλεπόμενη ανάπτυξη 

του ΑΕΠ να πραγματοποιηθεί χωρίς να ανατραπεί η 

βασική μακροοικονομική ισορροπία, που θα 

οδηγούσε σε διεύρυνση του ελλείμματος του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και σε επιτάχυνση 

του πληθωρισμού.

γ. Να εκτιμήσουμε έγκαιρα τις επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει στην περιφερειακή σταθερότητα και στο ρόλο
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συγκεκριμένων κρατών, όπως λόγου χάρη της 

Τουρκίας. Πως θα επηρεασθεί η θέση τους και προς 

ποια κατεύθυνση; Τι συνέπειες μπορεί να έχει μια 

τέτοια εξέλιξη για την Ελλάδα. Πως μπορούν να 

επηρεάσουν την επίλυση προβλημάτων εθνικού 

ενδιαφέροντος όπως π.χ. το Κυπριακό ή τις 

Ελληνοτουρκικές διαφορές. Πρέπει να τα 

συνεκτιμήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι τα 

ελληνικά συμφέροντα δεν θα διακυβευθούνε.

δ. Πρέπει ακόμη να επικεντρωθούμε στις επιπτώσεις 

στο χώρο της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού 

κόσμου. Υπάρχουν πολλές απόψεις για τα πιθανά 

ενδεχόμενα. Μια πολεμική σύγκρουση μπορεί να 

οδηγήσει σε πολώσεις, σε ριζοσπαστικές εξελίξεις 

στην περιοχή με ευρύτερες ανατροπές. Όλα αυτά θα 

επηρεάσουν τη διαδικασία ειρήνευσης στην περιοχή, 

στην επίλυση δηλ. του Παλαιστινιακού προβλήματος. 

Από την πλευρά μας, θα πρέπει να διασφαλίσουμε 

ότι η διαδικασία ειρήνευσης ενεργοποιείται άμεσα και 

οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα να 

συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση, ανάπτυξη και 

εκδημοκρατισμό της περιοχής. Να αποτρέψουμε η 

οποιαδήποτε αντιπαράθεση να λάβει το χαρακτήρα 

«σύγκρουσης των πολιτισμών». Δεν πρόκειται για
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«σύγκρουση πολιτισμών». Η Ευρώπη, η Δύση δεν 

συγκρούεται με το Ισλάμ.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστείλει δυνάμεις στο Ιράκ. 

Αυτό το οποίο δέχεται η Ελλάδα είναι η παροχή του 

δικαιώματος πρόσβασης και στάθμευσης στην περιοχή 

της Σούδας, καθώς και υπέρπτησης άνωθεν του εθνικού 

εναερίου χώρου από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Τυχόν 

σχετικό αίτημα άλλων συμμετεχόντων στις επιχειρήσεις θα 

αντιμετωπίζεται σε ad hoc βάση με κύρια προϋπόθεση την 

ύπαρξη έγκαιρης ενημέρωσης σύμφωνα με την συνήθη 

πρακτική.

Εκτός αυτού, η Ελλάδα έχει την ευθύνη της ασφάλειας των 

Αμερικανικών δυνάμεων τόσο από ξηράς (χερσαίες 

περιπολίες) όσο και από θαλάσσης.

Αυτή είναι η έκταση της συνδρομής που θα παράσχουμε, 

μιας συνδρομής που συνάδει με τις διεθνείς μας 

υποχρεώσεις, το πολιτικό πρίσμα υπό το οποίο 

αντιμετωπίζουμε την κρίση στο Ιράκ και τα εθνικά 

συμφέροντα ασφάλειας της χώρας.
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Υπάρχει το θέμα της ενδεχόμενης δραστηριοποίησης στο 

ΝΑΤΟ του άρθρου V, σε περίπτωση που η Τουρκία δεχθεί 

επίθεση. Στην περίπτωση αυτή, που είναι μάλλον 

απίθανη, η συμμαχία θα συζητήσει το είδος και την έκταση 

της βοήθειας.

Η Κυβέρνηση είναι σε θέση να οδηγήσει την Ελλάδα με 

ασφάλεια και σιγουριά σ’ αυτή την δύσκολη συγκυρία, ν’ 

ανταποκριθεί στο ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης που 

επιδιώκει την ασφάλεια, την ειρήνη, την συνεργασία, ν’ 

ανταποκριθεί στις ευθύνες της ως Προεδρία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενδεχομένως:
Τα δύο σχέδια που κατατέθηκαν από ΗΠΑ, Η.Β. και 

Ισπανία αφενός, και Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία αφετέρου, 

κινούνται στα πλαίσια της απόφασης της Συνόδου των 

Βρυξελλών της 17ης Ιανουάριου. Η κρίση για το αν 

πράγματι εξαντλήθηκαν όλα τα διπλωματικά μέσα 

συμμόρφωσης του Ιράκ προς το ψήφισμα 1441 είναι θέμα 

αρμοδιότητας του Συμβουλίου Ασφαλείας και κατά τρόπο 

θεμιτό επικεντρώνονται τα μέλη του Συμβουλίου με τις 

προτάσεις τους σ’ αυτή την πτυχή. Πιστεύω ότι κι αυτό 

είναι ένα όφελος από την εμπειρία και τα συμπεράσματα 

του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17 

Ιανουάριου.
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