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ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Οι πρόσφατοι σεισμοί στην Τουρκία και την Ελλάδα δεν είχαν μόνο τραγικές συνέπειες. 
Ταυτόχρονα, εκλύοντας κύματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ των δύο λαών, 
κλόνισαν δόγματα και στερεότυπα για τις σχέσεις των δύο χωρών.

2. Η εξέλιξη αυτή εξέπληξε και εντυπώσιασε θετικά τη διεθνή κοινή γνώμη. Ταυτόχρονα πάγωσε 
όλους όσους ενισχύουν και εκμεταλλεύονται το κλίμα έντασης και αντιπαλότητας. Όμως η 
έκπληξη δεν είναι δικαιολογημένη. Οι σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων στο πέρασμα των 
αιώνων δεν έχουν σημαδευτεί μόνο από εχθρότητα και συγκρούσεις. Έχουν σφραγιστεί και 
από τη μακρόχρονη συμβίωση, από συγγένειες πολιτισμών και νοοτροπιών.

3. Σήμερα άλλωστε τα Βαλκάνια έχουν εισέλθει σε μια νέα περίοδο. Η επόμενη μέρα του 
πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, οι ανάγκες για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της 
περιοχής δημιουργούν ένα εντελώς νέο περιβάλλον. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβει η βλλάδα 
έναν πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της βαλκανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στη δρομολόγηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Βαλκανίων.

4. Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές πρωτοβουλίες και προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σήμερα, είναι ανάγκη να στοχασθούμε γύρω από τα φιλικά 
αισθήματα που αναδύθηκαν μέσα από τα ερείπια των πρόσφατων σεισμών. Είναι ανάγκη να 
συναισθανθούμε ότι είμαστε και θα είμαστε γείτονες, να παραμερίσουμε τα παλιά μας πάθη 
και να κρατήσουμε από την ιστορία ό,τι μας ενώνει. Και οι δύο χώρες έχουν συμφέρον να 
περάσουν σε μια νέα εποχή στις σχέσεις τους. Σε μια εποχή αποκλιμάκωσης της έντασης, 
ειρήνης, συνεργασίας και φιλίας.

5. Κυπριακό και σχέσεις της Τουρκίας με τη Ευρώπη είναι θέματα - κλειδιά για τις ελληνο
τουρκικές σχέσεις. Μπροστά μας είναι η Πρωτοβουλία του G8, των μεγάλων ανεπτυγμένων 
χωρών, και η Σύνοδος Κορυφής του Ελσίνκι. Είναι η ώρα για την Τουρκία να κατανοήσει πως 
η παράταση του καθεστώτος της εισβολής και η αδιαλλαξία στο Κυπριακό δεν δυσκολεύει 
μόνο τις σχέσεις της με την Ελλάδα αλλά την απομονώνει και από την Ευρώπη. Και εμείς 
όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι η προσέγγιση της Τουρκίας με την Ε.Ε. μας συμφέρει, αφού 
συμβαδίζει υποχρεωτικά με αλλαγές της πρώτης σε θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, διεθνούς συμπεριφοράς και ευρύτερων εθνικών επιλογών προς την κατεύθυνση 
των ευρωπαϊκών προτύπων. Η συναίνεσή μας, για παράδειγμα, στην κοινοτική χρηματοδότηση 
της Τουρκίας ενισχύει τους δεσμούς συνεργασίας με τον λαό της και δημιουργεί μια δυναμική 
ειρηνικών πρωτοβουλιών στην περιοχή.

6. Κανείς δεν αγνοεί ότι ο δρόμος για την πλήρη εξομάλυνση των ελληνο-τουρκικών σχέσεων 
είναι μακρύς και δύσκολος και ότι η καλή θέληση είναι αναγκαία και από τις δύο πλευρές. 
Όμως κανείς δεν μπορεί να αγνοεί ότι για να ξεφύγουμε από το τέλμα χρειάζεται νέα πνοή και 
τόλμη. Είναι σκόπιμο να αξιολογηθεί και η μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
και τακτικών επιλογών μας. Σήμερα χρειαζόμαστε ομαλή επικοινωνία και αμοιβαίες 
πρωτοβουλίες, χωρίς τον φόβο του κόστους από στενόμυαλες αντιδράσεις. Αμοιβαίες κινήσεις 
στα μείζονα αλλά και στα ελάσσονα. Όσες απ'αυτές γίνονται ή έχουν ήδη γίνει πρέπει να 
επικροτούνται. Οι σεισμοί δεν μας άφησαν μόνο ερείπια, νεκρούς και άστεγους αλλά και μια 
μεγάλη ελπίδα. Ας την κρατήσουμε ζωντανή.


