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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κυρίες και κύριοι, συνεδρίασε σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή υπό τη νέα της σύνθεση. Είναι
η πρώτη συνεδρίαση, θα επακολουθήσουν και άλλες. Η Κυβερνητική Επιτροπή θα συνεδριάζει
τακτικά, κάθε εβδομάδα, πιθανότατα κάθε Τρίτη.
* Η Κυβερνητική Επιτροπή ασχολήθηκε, σήμερα, με τις επιπτώσεις των τελευταίων γεγονότων
στην εξωτερική πολιτική και ποιά θα είναι τα άμεσα μέτρα τα οποία θα πάρει η Κυβέρνηση για
να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις.
Διαπίστωσή μας ήταν ότι, παρά ορισμένες θετικές εκδηλώσεις οι οποίες υπήρξαν στην
Ευρωπαϊκή Ενωση, οι εταίροι μας της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και στο ΝΑΤΟ διατήρησαν μια
πολιτική ίσων αποστάσεων. Εδειξαν διστακτικότητα στο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά μας.
Εδειξαν μια διστακτικότητα στο να μας συμπαρασταθούν αποφασιστικά.
Αυτό το κλίμα της κάποιας απόστασης η οποία υπάρχει, πρέπει να ανατραπεί. Πρέπει να
κερδίσουμε τη συμπαράστασή τους με επιχειρήματα και δράση. Είναι έργο των αμέσως επομένων
εβδομάδων να αποκαταστήσουμε μία στενή επαφή. Η αποτροπή των μελλοντικών κρίσεων
βασίζεται σε συνεργασίες και σε συμμαχίες. Και αυτές τις συνεργασίες και αυτές τις συμμαχίες
πρέπει να προωθήσουμε. Πρέπει να γίνει παντού αντιληπτό ότι η Ελλάδα είναι εδώ.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσθηκε να επισκεφθώ, τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, την Ιταλία η
οποία προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Να
επισκεφθώ, επίσης, τη Βόννη, το Παρίσι και το Λονδίνο.
Ο Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως και οι
υπόλοιποι Υπουργοί, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αφορμές που έχουν, θα έρθουν σε
επαφή με τους συναρμόδιους Υπουργούς.
Οσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζετε, υπάρχει μία πρόσκληση των Ηνωμένων
Πολιτειών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Μάιο.
Αυτή τη στιγμή συζητείται η δυνατότητα μίας επίσκεψης δικής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα
με συνοδεύσει στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως θα συνοδεύσει και τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν δεν καταστεί δυνατή η δική μου επίσκεψη, θα επισκεφθεί τις
Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών.
Πρώτη, λοιπόν; ανάγκη είναι μία διπλωματική εκστρατεία, ώστε να διαμορφώσουμε μία καλύτερη
σχέση. ΚαΊ εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο κλίμα. Θα
μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο κλίμα, ώστε εάν υπάρξουν στο μέλλον άλλα επεισόδια,
άλλες αντιπαραθέσεις και άλλες τριβές, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη συμπαράσταση απ’ό,τι
είχαμε μέχρι τώρα.
Σε σχέση με την κρίση, διαπιστώσαμε επίσης ότι δεν υπάρχει ένα όργανο προγραμματισμού της
πολιτικής ασφάλειας που να συμπεριλαμβάνει και την εξωτερική πολιτική και την αμυντική
πολιτική, το οποίο, ταυτόχρονα, θα διαχειρίζεται τις κρίσεις.
Συζητήσαμε για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου οργάνου, την αναμόρφωση του ΚΥΣΕΑ και τη
δημιουργία μιας Γραμματείας, η οποία θα βοηθήσει στο μακρόχρονο προγραμματισμό της
εξωτερικής πολιτικής και στην αντιμετώπιση των κρίσεων.
Σε σχέση με τις σχέσεις Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ενωσης, αποφασίσαμε να εξετάσουμε στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης με βάση τα συγκεκριμένα θέματα, τη θέση μας απέναντι στην
Τουρκία.
·/·
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Ο κ. Πάγκαλος, για να διευρύνει το διάλογο με όλα τα κόμματα - και τα κόμματα της Αντιπολίτευ
σης - θα ενημερώνει συνεχώς τη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις εξωτερικές υποθέσεις.
-

-

θ α προωθήσουμε, επίσης, το Συμβούλιο των Βαλκανικών χωρών: Ενας θεσμός, ο οποίος
εξασφαλίζει τη συνεργασία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ενωσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση τις Βαλκανικές χώρες.
Και τέλος, στη Διάσκεψη η οποία θα συνέλθει για να εξετάσει την αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής
Ενωσης - τη Διακυβερνητική Διάσκεψη - θα υπερασπισθούμε την αναγνώριση των εξωτερικών
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, ώστε τα σύνορά μας
να είναι εξασφαλισμένα.
Συμφωνήσαμε, τέλος, ότι θα ακολουθήσει και μία άλλη συζήτηση, για τα θέματα αμυντικής
πολιτικής, όσο δεν θίχθηκαν στη σημερινή συζήτηση, η οποία θα γίνει ταχύτατα.
* * Δεύτερο θέμα στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής ήταν το θέμα της εισαγωγής των
μετοχών του OTE στο Χρηματιστήριο.
- Η Κυβέρνηση απεφάσισε την κατάθεση νομοσχεδίου για την εισαγωγή ποσοστού περίπου 6%
των μετοχών του OTE στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και η εισαγωγή των μετοχών προβλέπεται να
γίνει εντός του επομένου τριμήνου.
Σας ευχαριστώ.
ΛΙΑΡΕΛΛΗΣ: Τί αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή; Ο κ. Χόλμπρουκ θα έρθει στην Αθήνα;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Διαπιστώσαμε ότι το πρόγραμμα του κ. Χόλμπρουκ, το πρόγραμμα το οποίο
μας πρότεινε, δεν συμπίπτει με τις υποχρεώσεις της Κυβέρνησης. Αρα, η επίσκεψη δεν είναι
δυνατή. Βεβαίως, θέλω να τονίσω ότι πρόκειται να υπάρξουν και άλλες επαφές μεταξύ Ελλάδος
και Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ Ελλήνων Υπουργών και Υπουργών των ΗΠΑ. Σας ανέφερα πριν
και την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας και τις σχεδιαζόμενες επισκέψεις από εμένα
και τον Υπουργό Εξωτερικών.
ΑΔΑΜ: Κύριε Πρόεδρε, ποιές ήσαν οι αιτίες οι οποίες ανάγκασαν τους εταίρους να είναι τόσο
επιφυλακτικοί απέναντι μας, να κρατήσουν μια γραμμή πολιτικής ίσων αποστάσεων; Και με ποιούς
τρόπους και ποιά επιχειρήματα θα προσπαθήσετε να ανατρέψετε αυτό το κλίμα που διαμορφώθη
κε, τη στιγμή που ενδεχομένως θα βρεθείτε μπροστά, πάλι, στο γνωστό επιχείρημα της
Κοινότητας ότι ένα διμερές ελληνοτουρκικό πρόβλημα η Ελλάδα το θέτει ξανά υπόψη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης...
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η διαπίστωσή μας είναι ότι αυτή η κάποια απόσταση η οποία υπάρχει, η
διστακτικότητατην οποία ανέφερα, οφείλεται στη μη ενεργή παρουσία μας στα διαμορφούμενα
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στη μη ενεργή παρουσία μας κατά την εξέλιξη των πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οφείλουμε να συμμετέχουμε περισσότερο. Οφείλουμε να καταθέτουμε τις
απόψεις μας για τους προβληματισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Οφείλουμε και εμείς να παίξουμε
έναν ενεργό ρόλο, θεωρούν ότι κρατάμε αποστάσεις. Και επειδή κρατάμε εμείς αποστάσεις,
πιστεύουν ότι και εκείνοι μπορούν να κρατούν αποστάσεις.
Σας'ευχαριστώ πολύ.

