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ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ (Εκποόσωποο tou Ευρωπαϊκού Λαϊκού Kouuqtoc): Κυρίες και 
κύριοι,  θέλω να σας καλωσορίσω στην κοινή αυτή συνέντευξη του Προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας 
k .W.Martens και του Προέδρου της ΝΔ κ.Μιλτιάδη Εβερτ.

Η ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μία από τ ι ς  δύο 
μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαρτίζεται 
από 173 ευρωβουλευτές που προέρχονται από τα 15 κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Πριν πάρουν το λόγο οι Πρόεδροί μας θα ήθελα να ευχαριστήσω 
ιδ ια ίτερα εκ μέρους της Γραμματείας μας, όλους τους συνεργάτες του 
αδελφού μας κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, τους υπαλλήλους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίως τους διερμηνείς, την Τροχαία Αθηνών, 
καθώς επίσης και τον Πρόεδρό μας τον κ .Martens για την ευγένεια του, για 
την υπομονή την οποία έχει και την οποία επέδειξε κατά τ ις  ημερίδες 
αυτές εδώ στη Βουλιαγμένη, καθώς επίσης και τ ις  πολυάριθμες συνεντεύξεις 
που έδωσε στους Ελληνες δημοσιογράφους, πράγμα που μας διευκόλυνε πάρα 
πολύ.

Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα να λάβετε το λόγο.
Ευχαριστώ.
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W.MARTENS: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριο ι,  κατ' αρχήν θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΝΔ κ.Εβερτ, για την καταπληκτική υποδοχή 
κατά τη δ ιάρκε ια  αυτών των ημερίδων εργασίας, όλους τους συνεργάτες, 
καθώς επίσης και τους συνεργάτες της ομάδος μας, επίσης και για την 
προσοχή την οποία έχετε επ ιδε ίξε ι  γ ι '  αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός το 
οποίο συνέβη εδώ, στην Ελλάδα.

Δύο ιρορές ετησίως οργανώνουμε τέτοιες ημερίδες εργασίας. 
Αυτή τη φορά το σημαντικότερο αυτών των ημερίδων εργασίας ήταν η 
παρέμβαση του Προέδρου Εβερτ. Το θέμα του ήταν "Η Ελλάδα καθ' οδόν προς 
την ευρωπαϊκή ένταξη".

Μιλήσαμε γ ια  τα θέματα της οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης, τα στρατηγικά θέματα στη Μεσόγειο, καθώς επίσης και για τα 
θέματα του περιβάλλοντος.

Κατ' αρχήν θα ήθελα να σας πω πώς κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου είχα τη δυνατότητα, με την αντιπροσωπεία της πολιτικής 
μας ομάδος, μιας συνάντησης και ενός διαλόγου με τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Και γνωρίζετε πολύ καλώς πως το κίνημα 
αυτή τη στιγμή των ευρωδημοκρατών εντάσσεται μέσα σ' αυτό το πλαίσιο και 
το ΕΛΚ δημιουργήθηκε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και βασίζεται σε μια 
θεωρία, η οποία ε ίνα ι  περσοναλιστική και την οποία έχει εκπονήσει ο 
Μανουέλ Α ιμ ιέρ ,  καθώς επίσης βασίζεται ,  στηρίζεται,  θεμελιώνεται πάνω 
στις εγκυκλίους της εκκλησίας, της καθολικής και προτεσταντικής, καθώς 
επίσης με τ ι ς  επαφές τ ι ς  οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή με την ορθόδοξη 
εκκλησία και την πολύ σημαντική συμβολή την οποία μπορεί να έχει αυτή η 
εκκλησία επί του κινήματος μας.

Συνεπώς, από την ημέρα της δημιουργίας της ομάδος μας, 
δ ι ευρυνθήκαμε και προς τη ΝΔ, καθώς επίσης και προς άλλα πολιτικά 
κόμματα, ιδ ια ίτερα της κεντρώας και νότιας Ευρώπης, κόμματα τα οποία 
έχουν οπαδούς οι οποίοι ε ίναι ορθόδοξοι.

Ετσι έχουμε επαφές και όλες αυτές οι επαφες αποτελούν ένα 
ξεκίνημα γ ια  ένα μόνιμο διάλογο με την ορθόδοξη εκκλησία, πράγμα το 
οποίο ε ίναι πάρα πολύ σημαντικό και γ ι '  αυτό θέλω να το υπογραμμίσω.

Ενα άλλο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπήρξε 
η παρέμβαση του Προέδρου Εβερτ για την Ελλάδα και για το θέμα της 
ένταξης της Ελλάδος, την πρόοδο που γίνεται όσον αφορά την ένταξη.

Μάθαμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία όσον
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αφορά το θέμα της ευρωπαϊκής ένταξης της Ελλάδος και η παρέμβαση του 
Προέδρου Εβερτ υπήρξε κεφαλαιώδους σημασίας και πιστεύω πως στην 
πολιτική εξέλιξη της δικής σας χώρας, καθώς επίσης και τη δυνατότητα της 
εναλλαγής η οποία γ ίνετα ι στα πολιτ ικά σας κόμματα - δεν θα ήθελα επ' 
ουδενί βεβαίως να εμπλακώ στα εσωτερικά θέματα της χώρας σας - ωστόσο η 
δημοκρατική εναλλαγή στη χώρα σας θα οδηγήσει κάποια στιγμή το κόμμα του 
κ.Εβερτ στην κυβέρνηση. Και πιστεύω πως η πολιτική του δέσμευση υπήρξε 
περισσότερο από σημαντική για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και για το ΕΛΚ, 
καθώς επίσης εμμέσως, πλην όμως πάρα πολύ σημαντική και για τη 
Διακυβερνητική Συνδιάσκεψη, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη. Αυτή η πολιτική 
δέσμευση του κ.Εβερτ, όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Ελλάδος 
στην Ευρώπη, υπήρξε ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με όλες τ ις  προκλήσεις 
και τ ι ς  διακυβεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πρώτο 
αυτό.

Δεύτερο στο ιχε ίο ,  ε ίνα ι  η οικονομική και νομισματική 
ολοκλήρωση της Ενωσης. Ξέρετε πως αυτό το θέμα όπως προβλέπεται στη 
συνθήκη του Μάαστριχτ. Με τα κριτήρια εκείνα τα οποία θα πρέπει να 
υλοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω και τα οποία κανονικά θα ξεκινήσουν την 1η 
Ιανουάριου 1999. Είναι το σχέδιο αυτό το πιο σημαντικό πρόγραμμα το 
οποίο έχει προκύψει μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη.

Αυτή η έκφραση της Ευρώπης ελέχθη από τον Πρόεδρο Κολ, ο 
οποίος το υπογράμμισε πρόσφατα. Οτι δηλαδή εμείς  οι ευρωδημοκράτες, 
χριστιανοδημοκράτες, μέλη του ΕΛΚ, είμαστε της άποψης ότι ε ίνα ι το 
σχέδιο το πολιτ ικό το πιο σημαντικό και ε ίνα ι  κεφαλαιώδους σημασίας 
όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το υπογραμμίσαμε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια των Ημερίδων 
Εργασίας εδώ και νομίζω πως κατά τη διάρκεια των συζητήσεων επεδείχθη η 
αναγκαιότητα της διατήρησης της εν ια ίας αγοράς κι αυτός είναι ο λόγος, 
γ ια τον οποίο στην υλοποίηση της νομισματικής ένωσης ένα σύστημα 
ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος υπ' αριθμόν 2 ε ίνα ι πάρα πολύ 
σημαντικό να υπάρξει.

Ολα αυτά υπογραμμίστηκαν στις συζητήσεις τ ις  οποίες κάναμε 
εδώ γ ια  την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της νομισματικής και 
οικονομικής.ένωσης της Ευρώπης. Ενα άλλο στο ιχε ίο  που ε ίνα ι πάρα πολύ 
σημαντικό. Είναι η ανησυχία την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή για την 
απασχόληση.

Η υλοποίηση της Λευκής Βίβλου, όσον αφορά την ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, καθώς επίσης και τη δέσμευση του
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Προέδρου της ΚΟΜΙΣΙΟΝ γ ι '  αυτή τη συμφωνία εμπιστοσύνης, που πρέπει να 
δημιουργηθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της Ευρώπης, είναι προφανές 
ότι ο βασικός στόχος ο οποίος καθορίζει τον αγώνα κατά της ανεργίας 
πέφτει στ ις πλάτες των κυβερνήσεων.

Ωστόσο η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει ένα σήμα ελπίδας. Και εφ' 
όσον υπάρχει αυτό το σήμα ελπίδας, αυτό έχει επίδραση και στο θεσμικό 
επίπεδο. Η πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΟΜΙΣΙΟΝ ε ίνα ι μια προσπάθεια 
πάρα πολύ σημαντική που πρέπει να γ ίνε ι  στην Ευρώπη ούτως ώστε να μπορεί 
να υπάρξει η υλοποίηση του κοινωνικού αυτού συμβολαίου. Και νομίζω πως 
αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανεργία, την απασχόληση 
καθώς επίσης και την ανταγωνιστικότητα.

Πιστεύω ότι αυτό το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Ενωσης ε ίνα ι  πάρα πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση της ανεργίας και 
για την υλοποίηση μιας νέας ελπίδος που πρέπει να υπάρξει.

Εάν επανέλθουμε στον εθνικισμό τότε πραγματικά χαθήκαμε. Η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας απαιτεί να είμαστε πραγματικά ενωμένοι, 
διαφορετικά οδηγούμεθα σε μια παρακμή. Η μόνη μας ελπίδα κατά την άποψή 
μας, ε ίνα ι η υλοποίηση αυτής της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και 
τίποτε άλλο.

Δεύτερο θέμα, υπήρξε η στρατηγική πολιτική και η κατάσταστη 
στη Μεσόγειο. Ξέρετε είχαμε παρεμβάσεις πολύ σημαντικές, οι οποίες 
έχουν σχέση με τη Συνδιάσκεψη που έ γ ιν ε  στη Βαρκελώνη γ ια τον 
ευρωμεσογειακό διάλογο, την προοπτική στα βαλκανικά. Η κυρία Ντόρις 
Σπαρκ, η οποία ε ίνα ι Πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τ ις  επαφές με τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη έκανε πολλές προσπάθειες και στις επαφές που είχε 
στη Βοσνία για παράδειγμα, καθώς επίσης έκανε μια έκθεση όσον αφορά την 
ολική παρέμβαση στο οικονομικό επίπεδο, ανθρωπιστικό επίπεδο κλπ., που η 
Ευρωπαϊκή Ενωση υλοποιεί αυτή τη στιγμή σ' αυτές τ ις  χώρες.

Η απόφαση την οποία λάβαμε και εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ήταν να επιτρέψει στον κ.Μπιλτ να υλοποιήσει αυτή τη βοήθεια 
για την ανοικοδόμηση αυτής της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση δυστυχώς υπήρξε απούσα κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαμάχης, αλλά τώρα, μετά τη συμφωνία ειρήνης η οποία 
προσυπογράφη, στη φάση της ανοικοδόμησης αυτής της χώρας, της Βοσνίας εν 
προκειμένω, πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ενωση μπορεί να παίξει ένα ρόλο πάρα 
πολύ σημαντικό.
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0 συνάδελφός μας κ .Ααμπρίας, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της 
πολ ιτ ικής μας ομάδος, μίλησε για τη στρατηγική θέση της Ελλάδος. 
Πιστεύω πως οι Ημερίδες Εργασίας εδώ υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικές για 
την εντατικοποίηση της γνώσης της χώρας σας, της γεωγραφικής θέσης της 
χώρας σας.

Ετσι, θελήσαμε να κάνουμε αυτές τ ις  Ημερίδες Εργασίας εδώ 
στη Βουλιαγμένη, στην Ελλάδα, για να ευαισθητοποιήσουμε τα μέλη της 
πολιτ ικής μας ομάδος - είμαστε 173 - και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι 
αυτή τη στιγμή υπήρξαμε πάρα πολύ δυστυχείς με αυτά που συνέβησαν με την 
Τουρκία πρόσφατα, γιατ ί αυτή τη στιγμή ούτε το Συμβούλιο Υπουργών, ούτε 
η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ανέλαβαν πρωτοβουλίες.

Ετσι, δήλωσα εγώ ότι δεν μπορούσε να γ ίνε ι  κατανοητό εκ 
μέρους μας αυτό το πράγμα. Κι αυτό το δήλωσα ενώπιον της ολομέλειας, 
γ ιατ ί  ξέρετε αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα σύνορα της 
Ελλάδος είναι σύνορα της Κοινότητος.

Εγώ ως Πρόεδρος της Πολιτικής μας Ομάδος εξέφρασα τη θέληση, 
την πολιτική μας βούληση ότι για την ασφάλεια της Ελλάδος οι Ευρωπαίοι 
υπεύθυνοι θα πρέπει να φέρονται με συνείδηση και να έχουν περαιτέρω 
συνείδηση του γεγονότος, αυτού του λεπτεπίλεπτου θέματος, καθώς επίσης 
και της ευαίσθητης γεωγραφικής θέσης της Ελλάδος και σύμφωνα μ' αυτά τα 
δεδομένα θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις.

Ιδού λοιπόν το ουσιώδες των συζητήσεών μας όσον αφορά το 
δεύτερο θέμα. Τέλος, σήμερα το πρωί μιλήσαμε για το τρίτο θέμα, το οποίο 
ε ίνα ι η πολιτική περιβάλλοντος. Δεν χρειάζεται βεβαίως αυτή τη στιγμή να 
σας πω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και ότι μια πολιτική δραστήρια 
όσον αφορά το περιβάλλον, θα πρέπει να αναπτυχθεί και ότι αυτή τη στιγμή 
ε ίνα ι μια πρόκληση αυτή η πολιτική που πρέπει να γ ίν ε ι .

Ζητούμε από τ ι ς  πολ ιτ ικές αρχές, καθώς επίσης από τ ις  
επ ιχε ιρήσε ις ,  σε όλες αυτές τ ις  χώρες της Μεσογείου να υπάρξει μια 
πολιτ ική για το περιβάλλον πολύ πιο ριζοσπαστική, έναν άλλο τρόπο 
σκέψης, "φιλοσόφησης" του θέματος, για τα επόμενα χρόνια.

.Προσπαθήσαμε εκ περισσού με την παρέμβαση του συναδέλφου μου 
του κ.Τρακατέλη καθώς επίσης του κυρίου Χατζηδάκη - οι οποίοι είναι μέλη 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - να δώσουμε την 
δική μας αυτή συμβολή όσον αφορά αυτό το θέμα. Ερχόμενη βεβαίως αυτή η 
υποστήριξη εκ μέρους των πολιτικών ηγετών αυτής της ομάδος, γ ια  μία 
δέσμευση προς τη χώρα σας κύριε Πρόεδρε Εβερτ, όσον αφορά το περιβάλλον.

5



ΝΔ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Μ.EBEPT-W.MARTENS 2 ΜΑΙΟΥ 1996

Είναι ένα θέμα εξάλλου κύριε Πρόεδρε, το οποίο είναι  πάρα 
πολύ σημαντικό, το οποίο συζητήσαμε με την αυτού θειοτάτη Παναγιότητα 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη και ε ίνα ι  ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τα 
μάλλα τον Οικουμενικό Πατριάρχη και νομίζω πως κάνει το 3ο Συνέδριο ο 
Πατριάρχης γ ι '  αυτό το θέμα του περιβάλλοντος.

Καθώς επίσης έλαβα πρόσκληση εκ μέρους του για να παραστώ σ' 
αυτή την συνάντηση για το περιβάλλον, που οργανώνει το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Είδα ποια ήταν τα βασικά σημεία της δικής μας εργασίας και 
υπήρξαν ισχυρά, δυνατά, τα οποία μας έχουν ενδυναμώσει εδώ και αποτελούν 
μία επαφή με τ ις  ομάδες μας, με το κόμμα σας, το αδελφό κόμμα.

Επίσης προσπαθήσαμε αυτή τη στιγμή - και πρέπει να το πω 
αυτό το πράγμα - είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το μέροςίτο οποίο 
συνήλθαμε, δ ιότι συνέβαλε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή εδώ σ' αυτό το όμορφο 
μέρος που ε ίνα ι  η Ελλάδα, αλλά το οποίο όμως ε ίνα ι  σε ευαίσθητη θέση 
γεωγραφική και έχει ε ιδ ικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν.

Διότι ξέρετε αυτή τη στιγμή η εποικοδόμηση της Ευρώπης μετά 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, υπήρξε κάτι το πολύ αυτονόητο. Ξέρετε, 
μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους ήταν αυτονόητη η ανοικοδόμηση, καθώς 
επίσης και η συμφιλίωση Γαλλίας και Γερμανίας και αυτή η συμφιλίωση 
αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο.

Αλλά και για τ ις  νέες γεν ιές  αυτό το θέμα έχει λιγάκι 
θολώσει, έχει εξαφανιστεί, δ ιότ ι οι νέες γεν ιές  δεν έζησαν τον πόλεμο 
και σήμερα το θέμα το οποίο θα πρέπει να μας εμψυχώνει ε ίναι η 
αλληλεγγύη μεταξύ μας. Εάν αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ευρώπη 18 
εκατομμύρια άνεργοι, πιστεύω πως η αλληλεγγύη ε ίνα ι  κάτι πάρα πολύ 
σημαντικό, καθώς επίσης δεύτερο θέμα η ασφάλεια σε ευαίσθητες περιοχές 
όπως η δική σας ε ίναι πολύ σημαντικό θέμα.

Ιδού τα θέματα που αποτέλεσαν την κατευθυντήρια γραμμή της 
εδώ παραμονής μας στην Βουλιαγμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε 
για την προσοχή σας.
ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε έχετε τον λόγο.

Η.ΕΒΕΡΤ: Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΡΡΕ 
τον κ .Martens, διότι  συνέλαβε, αλλά και τελικά πραγματοποίησε αυτή την 
συνδιάσκεψη του ΡΡΕ στη Βουλιαγμένη, θέλω ταυτόχρονα να ευχαριστήσω 
όλους τους ευρωβουλευτές του ΡΡΕ, οι οποίοι προσήλθαν σ' αυτή την 
συνδιάσκεψη, παρακολούθησαν τα θέματα τα ευρωπαϊκά, αλλά και ταυτόχρονα
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τα οποία άμεσα ενδιαφέρουν την πατρίδα μας, την Ελλάδα.

Και τελικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία του ΡΡΕ, 
που με τόση υπομονή αλλά και αποτελεσματικότητα, κατόρθωσε αυτές τ ις  
τέσσερις  ημέρες να διεκπεραιώσει τ ι ς  εργασίες.  Πιστεύω ότι τα 
συμπεράσματα αυτής της συνδιασκέψεως θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στο 
όραμα το οποίο έχουμε όλοι μας όπως ε ίπε ο κ .Martens, να οδηγηθούμε 
τελικά στην ομοσπονδιακή ενοποίηση της Ευρώπης.

Εδώ από την Ελλάδα όπως είπα και στην εισήγησή μου, 
αναζητήσαμε την χαμένη κόρη την Ευρώπη, την κόρη του Δία και πιστεύω ότι 
αρχίζουμε να την βλέπουμε να ζωγραφίζεται και να παρουσιάζεται μπροστά 
μας ακόμα πιο νέα από τότε που χάθηκε. Και αυτή πρέπει να ε ίνα ι  και 
ε ίνα ι  η ελπίδα και το όραμα όλων των λαών, μέσα από την ειρήνη, την 
ευτυχία, την πρόοδο και την ευημερία, να δημιουργήσουμε μία Ενωμένη 
Ευρώπη.

θα ήθελα ιδ ια ίτερα να ευχαριστήσω τον κ .Martens, δ ιότ ι σε 
όλες του τ ις  δηλώσεις, σε όλες του τ ις  τοποθετήσεις, βλέποντας πριν απ' 
όλα το δ ίκ ιο ,  βλέποντας πριν απ' όλα τ ις  βασικές ηθικές αξίες,  εστήριξε 
και καλύπτει όχι απλά και μόνο τ ις  ελληνικές θέσεις, αλλά το δίκαιο το 
οποίο προσωποποιείται κατ' εξοχήν μέσα από τα δημοκρατικό μας 
πολιτεύματα.

Πιστεύω ότι οι εργασίες θα δώσουν το έναυσμα για περαιτέρω 
συζητήσεις σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές, για να υπάρξει μία ειρήνη 
και στην περιοχή μας, αλλά και στην ανθρωπότητα γενικότερα.

Και αισιοδοξώ, ότι με την πορεία η οποία έχει χαραχθεί και 
χαράζεται μέσα από το ΡΡΕ, με τ ι ς  πρωτοβουλίες του ΡΡΕ, ε ίνα ι  δυνατό 
σύντομα στο τέλος δηλαδή αυτού του αιώνα, να έχουμε δημιουργήσει τ ις  
βάσεις, τα θεμέλια, για την ενοποίηση της Ευρώπης, μέσα από τ ις  μεγάλες 
πράγματι δυσκολίες οι οποίες βρίσκονται μπροστά μας.

Αλλά όπως είπε και ο κ .Martens, αλίμονο εάν σταθούμε σε ένα 
κλίμα στατικότητας και μοιρολατρίας, εσωστρέφειας και δεν κινηθούμε προς 
τα μπροστά, βλέποντας δηλαδή αυτά τα οποία μας ενώνουν και όχι αυτά τα 
οποία ενδεχομένως μας χωρίζουν. Η συνέντευξη όμως είναι κατά κύριο λόγο 
του κ .Martens και θα ήθελα τ ις  κυρίες και τους κυρίους δημοσιογράφους να 
θέσουν τα ερωτήματά τους προς τον φιλοξενούμενο μας.
Μ.ΚΟΥΡΗΠΕΛΑ ("ΑΘΗΝΑ 98.4" ) : Κύριε Martens ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: 
Ακόυσα με πολύ ενδιαφέρον τ ις  θέσεις σας ομολογώ και επειδή βλέπω την 
ευαισθησία σας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα ήθελα τη γνώμη σας
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σχετικά με την οικονομική και την κοινωνική συνοχή.

Πιστεύετε ότι τα μέσα που διατίθενται σήμερα και όπως 
δ ιατ ίθεντα ι ,  δηλαδή μόνο από τα διαρθρωτικά ταμεία προς τ ι ς  λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, αρκούν ώστε 
να γ ίνε ι  αυτή η σύγκλιση και η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες συνοχής, 
να ενταχθούν έστω και σε ένα μετέπειτα στάδιο στην Ευρωπαϊκή Ενωση;

Ή  μήπως θα έπρεπε να γ ίνε ι  κάποια αναθεώρηση και να 
συμπεριληφθούν γ ια παράδειγμα και οι πόροι του γεωργικού ταμείου ας 
πούμε, στην προσπάθεια της κοινωνικής και της οικονομικής συνοχής; Αυτή 
είναι  η ερώτησή μου, διότι διαβλέπω κινδύνους για τ ις  χώρες που δεν θα 
μπουν με την πρώτη στην Νομισματική Ενωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
W.MARTENS: Ηδη αναφέρθηκα στο θέμα αυτό, θα ήθελα να συμπληρώσω. Κατά 
κύριο λόγο ο κ.Χριστοδούλου ανέπτυξε το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια των 
ημερίδων μελέτης. Αναφέρθηκε δηλαδή στην ανάγκη της οικοδόμησης της 
Ευρώπης συνολικά και μίλησε για τον συσχετισμό μεταξύ της νομισματικής 
ολοκλήρωσης και της πολιτικής.

Και ιδ ια ίτερα αναφέρθηκε στις χώρες οι οποίες ενδεχομένως 
δεν μετέχουν στην πρώτη φάση της Νομισματικής Ενωσης. 0 κ.Χριστοδούλου 
τονίζε ι διαρκώς την ανάγκη υλοποίησης της Οικονομικής Ενωσης, την ανάγκη 
να μετάσχουν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Νομισματική 
Ενωση.

Και τώρα τον ίζετα ι  η ανάγκη δημιουργίας ενός εν ια ίου 
νομισματικού συστήματος όπως το ονομάζουμε. Αναφέρομαι τώρα στα 
διαρθρωτικά ταμεία. Πρέπει να σας πω, ότι ο υπουργός της χώρας μου όταν 
είχαμε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την εποχή της ευρωπαϊκής 
κοινότητας, ήταν στη φάση υλοποίησης του πακέτου Ντελόρ 2, διαθέτοντας 
περισσότερους πόρους στα διαρθρωτικά ταμεία από τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας τότε. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να 
εν ισχυθε ί.

Ενδεχομένως να χρειαστεί να μεταρρυθμιστεί. Οταν δηλαδή θα 
διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση με την ένταξη των χωρών της Κεντρικής και 
της Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα στην 
ερώτησή σας θα πω το.εξής.

Εχω την ελπίδα ότι μετά τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής 
πολιτικής, με τα 4 δις ecu, θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και αυτούς 
τους πόρους θα μπορέσουμε να τους χρησιμοποιήσουμε, όπως είπε ο Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έστω κατά το ήμισυ, γ ια μια επίδειξη
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Γιατί σε πολλούς τομείς έχουμε τεράστια επίδραση. Στον τομέα 
της ασφάλειας, της άμυνας. Αν προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση μιας 
εν ια ίας  εξωτερικής πολιτ ικής και πολ ιτ ικής άμυνας και ασφάλειας, θα 
είμαστε παρόντες στο Συμβούλιο των Υπουργών. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είμαστε παρόντες.

θα έχουμε μια πραγματική επίδραση σ' αυτές τ ι ς  από κοινού 
αποφάσεις που θα ληφθούν. Ενώ, χωρίς να θέλω να μειώσω το ρόλο τον οποίο 
διαδραμάτισαν οι χώρες μας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, θα ήθελα να πω 
ότι είμαστε χωρίς εξουσία, χωρίς επιροή.

Αν δεν είμαστε μαζί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή 
του ΝΑΤΟ π.χ. αυτό μειώνει τη δύναμή μας. Η μεταβίβαση εξουσιών δεν 
μειώνει ,  αυξάνει το βαθμό επιροής και επίδρασης. Και αυτό ε ίνα ι πολύ 
σημαντικό για τ ις  μικρές και μεσαίες χώρες όπως αποκαλούνται.

Πιστεύω ότι πρόκειται για αύξηση εξουσίας και όχι μείωση 
εξουσίας. Ολα αυτά οφείλουν να γίνουν στα πλαίσια λήψης αποφάσεων με 
ενισχυμένη πλειοψηφία και τούτο ασφαλώς θα συμβεί αν επιτύχουμε στο να 
καθορίσουμε, να προσδιορίσουμε, να χαράξουμε την κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας.

Μ.ΕΒΕΡΤ: θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι από τη δεκαετία του 1970 οι θέσεις 
της ΝΔ υπήρξαν πάγιες ως προς τους εθνικούς προσανατολισμούς της 
πατρίδας μας. Οι θέσεις αυτές προέβλεπαν τελικά την ομοσπονδιακή 
ενοποίηση της Ευρώπης.

θα σας υπενθυμίσω ότι ακόμα και στις καταστατικές αρχές του 
κόμματός μας βρίσκεται αυτή η θέση. Οτι τελικός μας στόχος ε ίναι η 
ομοσπονδιακή ενοποίηση της Ευρώπης. Και θα υπενθυμίσω και κάτι άλλο. 
Αυτό το οποίο ε ίχ ε  πει ο κ.Καραμανλής όταν ενταχθήκαμε στην Ενωμένη 
Ευρώπη.

Οτι κυρίαρχο στοιχείο για την ένταξή μας δεν είναι τόσο το 
οικονομικό στο ιχε ίο ,  όσο ε ίνα ι  το εθνικό στο ιχε ίο ,  δηλαδή η προστασία 
των εθνικών μας συνόρων. Συνεπώς, οι θέσεις της ΝΔ όσον αφορά τον 
ευρωπαϊκό προσανατολισμό, υπήρξαν οι ίδ ιες  εδώ και δεκαετίες.

Ταυτόχρονα, με πολύ μεγάλη χαρά διαπίστωσα στη συζήτηση προ 
ημερήσιας διατάξεως που έγ ινε στη Βουλή ότι οι θέσεις όλων των κομμάτων, 
πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος, συνέκλιναν σε ένα τεράστιο πολύ μεγάλο 
ποσοστό, το οποίο εγγ ίζε ι  ενδεχομένως και το 90%-95%.
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Χρησιμοποιήθηκε από το κυβερνών κόμμα, από την ΠΟΛΑ και από 
εμάς η ¡δια σχεδόν φρασεολογία και η ίδ ια ιεράρχηση. Ιεράρχηση η οποία 
έλεγε ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ένας οικονομικός γίγας και ένας 
πολιτικός νάνος και ότι πρέπει να αναπτύξει πολιτική οντότητα πέραν από 
την οικονομική. Και ότι βασική προϋπόθεση για να αποκτηθεί η πολιτική 
οντότητα, είναι να χαραχθεί μια εν ια ία  εθνική και αμυντική πολιτική.

Δηλαδή να ενισχυθεί το σκέλος, ο πυλώνας εκείνος ο οποίος 
λέγεται ΚΕΠΠΑ. Ταυτόχρονα, όλα τα κόμματα υπεστήριξαν την αναγκαιότητα 
της ενισχύσεως και της επιτροπής, αλλά κυρίως και του Ευρωκοινοβουλίου 
που θα πρέπει να πάρει ρόλο πρωταγωνιστικό στο νομοθετικό τομέα και να 
μην παρακολουθεί τα γεγονότα αλλά να συμπράτει στα γεγονότα.

Βεβαίως υπάρχει το θέμα της ομοφωνίας, είναι τεράστιο θέμα. 
Πιστεύουμε, όμως, ότι από την ώρα που τα θέματα της ΚΕΠΠΑ θα λυθούν και 
θα υπάρξουν αυτόματοι μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν την εθνική 
ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των κρατών-μελών, τότε μπορεί πράγματι 
να αμβλυνθούν οι αντιρρήσεις της Ελλάδος όσον αφορά την ομοφωνία.

Πριν απ' όλα όμως πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη 
αποτελεσματική. Και αποτελεσματική Ευρώπη σημαίνει ότι πράγματι οι 
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία, εφ' όσον βέβαια δεν 
θίγονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών-μελών.

Καταλήγοντας επαναλαμβάνω, ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι 
και τα τρία κόμματα στη Βουλή, αλλά πιστεύω και ο Συνασπισμός, 
ευρισκόμενος εκτός Βουλής έχουν περίπου ταυτόσημες θέσεις. Εκείνο το 
οποίο διαφοροποιείται είναι  η μεθοδολογία, είναι η τακτική.

Αυτό όμως το οποίο πρέπει να χαράξουμε πριν απ' όλα ως χώρα, 
ε ίνα ι  μια εν ια ία  εθνική στρατηγική στον εξωτερικό τομέα. Κι αυτή η 
εν ια ία  εθνική στρατηγική στον εξωτερικό τομέα όσον αφορά τουλάχιστον την 
Ευρώπη και την αντιμετώπιση της Ευρώπης, νομίζω από μόνη της έχει 
γεννηθεί και έχει δημιουργηθεί.

Και πάνω σ' αυτή την πολιτική κυβέρνηση μετά από κυβέρνηση, 
κόμμα μετά από κόμμα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος των εκλογών πρέπει να 
προσθέτουμε.λιθάρια για να στήσουμε το οικοδόμημα της ενωμένης Ευρώπης 
μέσα στο οποίο θα βρει τελικά τη γαλήνη της η πατρίδα μας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και ως προς την ανάλυσή σας για την Τουρκία.
Μ.ΕΒΕΡΤ: Η κυβέρνηση της Ελλάδος έδειξε και υπομονή, αλλά και θα έλεγα 
και καλή διάθεση δίνοντας την δυνατότητα στην Τουρκία να ενταχθεί 
τελωνειακό με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η στάση όμως της Τουρκίας μέχρι
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σήμερα δυστυχώς υπήρξε απογοητευτική.

Εφόσον η Τουρκία θα σεβαστεί το διεθνές δ ίκα ιο ,  τους 
δ ιεθνε ίς  κανόνες και τ ι ς  συμβάσεις και θα πάψει να απε ιλ ε ί ,  τότε η 
Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να μην δώσει τη δυνατότητα και στην Τουρκία 
να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Συμφέρον της Ελλάδος είναι όλες οι βαλκανικές χώρες κάποια 
δεδομένη στιγμή να ενταχθούν στην ενωμένη Ευρώπη και να μην ε ίνα ι  η 
Ελλάδα η χώρα εκείνη που βρίσκεται στα σύνορα, στην προμετωπίδα της 
ενωμένης Ευρώπης. Να φυλάττουν άλλοι για μας τα σύνορα της Ευρώπης. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ("PLANET 1045" ) : Κύριε Martens επαναλάβατε και πάλι, ότι 
τα σύνορα της Ελλάδος ε ίναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πρακτικά 
πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτό; θα υπάρξει κάποια βοήθεια, σε περίπτωση 
που απειληθεί η χώρα μας;
W.MARTENS: Εν πάση περιπτώσει, αυτός ε ίνα ι  ο στόχος της Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας που προβλέπεται στη συνθήκη του 
Μάαστριχτ.

Σκοπός είναι ακριβώς αυτός. Μια βοήθεια, μια παρέμβαση, μια 
αυτόματη υποστήριξη. Αυτό ε ίνα ι απολύτως σαφές. Είναι προφανές, ότι αυτή 
η κοινή πολιτική θα πρέπει να ε ίνα ι αποτελεσματική, όπως είπε και ο 
Πρόεδρος Εβερτ.

Δεν ε ίνα ι  δυνατόν λοιπόν να ε ίνα ι  αποτελεσματική όταν 
λαμβάνονται αποφάσεις με ενισχυμένη πλειοψηφία ασφαλώς. Και υπήρξαμε 
σαφείς κατά την διάρκεια του τελευταίου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος στη Μαδρίτη. Οπου διατυπώσαμε τους δικούς μας στόχους για την 
Διακυβερνητική Διάσκεψη.

Είναι απολύτως σαφής η άποψη αυτή. Η Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική Αμυνας και Ασφάλειας σημαίνει ως προς τους στόχους της, 
ενίσχυση και αυτόματη υποστήριξη. Π.χ. όταν πρόκειται για περιπτώσεις, 
όπως το πολύ σοβαρό συμβάν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος.

Αλλά το πώς θα γ ίνε ι  αποτελεσματική αυτή η πολιτική, είναι 
ένα θέμα το οποίο συζητε ίτα ι  και που μπορεί να υλοποιηθεί με 
μεταρρυθμίσεις οι ο.ποίες θα ε ίνα ι  αντικείμενο διαπραγμάτευσης και θα 
αποφασιστούν τελικά στους κόλπους, στα πλαίσια της Διακυβερνητικής. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (Αυστριακό Ειδπσεονοα·ικό Πρακτορείο): Εχω δυο ερωτήσεις 
προς τον κ.Εβερτ. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι  μέλη του ΝΑΤΟ αμφότερες. 
Στο Α ιγα ίο  πρόσφατα υπήρξε μια κρίση. Προσφάτως ο κ.Πάγκαλος και ο 
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας συναντήθηκαν στο Βουκουρέστι και
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συζητήθηκε το θέμα του άμεσου διαλόγου και της διεθνούς διαιτησίας.

Από την άλλη, η Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα παρεμπόδισε τη 
χορήγηση κάποιων κονδυλίων προς την Τουρκία, στα πλαίσια της Τελωνειακής 
Ενωσης. Εγώ ερωτώ, πότε θα τελειώσει αυτή η υπόθεση;

Και εάν πιστεύετε ότι η Ελλάδα παρεμποδίζει την οικονομική 
συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Π.χ . η σύγκρουση των νησιών Ιμια, 
υπήρξε ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο προέκυψε μεταξύ των δυο αυτών 
χωρών.

Δεύτερη ερώτηση για την Κύπρο. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα θα 
λυθεί πριν από το έτος 2000 για να ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση χωρίς άλλα προβλήματα; Ευχαριστώ πολύ.
Μ.ΕΒΕΡΤ: Το πότε θα λυθεί το πρόβλημά μας με την Τουρκία, η οποία 
εμπλέκει εκ των πραγμάτων και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα 
πρέπει να το θέσετε στην Αγκυρα όταν θα βρεθείτε και όχι εδώ, διότι δεν 
εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από τ ι ς  θέσεις και τ ι ς  προθέσεις τ ις  
οποίες έχει η Αγκυρα.

Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας επαναλάβω ε ίν α ι ,  ότι η 
ελληνική κυβέρνηση, η οποία όπως ξέρετε, δεν ανήκει στο δικό μας κόμμα, 
έκανε ό,τ ι ήταν δυνατόν για να υπάρξει η τελωνειακή σύνδεση της Τουρκίας 
με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Την ίδ ια  μέρα, που γ ίνετα ι  αυτή η ενέργεια εκ μέρους της 
Ελλάδος, έχουμε τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος κάνει δηλώσεις 
μέσα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν 
απ' όλους μέσα τους παρευρισκομένους, ότι δεν βοηθούν, ότι δεν ε ίνα ι 
εποικοδομητικές και μάλλον είναι εχθρικές.

Μετά από 3 μήνες έχουμε μια επίσκεψη Τούρκου Υπουργού στη 
Θράκη, όπου γίνονται προκλητικές δηλώσεις. Εχουμε τα γεγονότα της Ιμια. 
Απειλε ίται η ακεραιότητα ενός κράτους. Εάν απειλείτο η ακεραιότητα της 
Αυστρίας θα έκανε η Αυστρία κάτι διαφορετικό απ' αυτό το οποίο κάνει 
σήμερα η Ελλάδα; Ασφαλώς όχι.

.Εάν η Αυστρία βρίσκονταν σε μια τέτοια δύσκολη θέση, η 
Ελλάδα θα προσέτρεχε βάσει των κανόνων της αλληλεγγύης προς την Αυστρία 
για να την βοηθήσει, διότι  αυτό ε ίναι το ευρωπαϊκό μας καθήκον. Αυτό δεν 
σημαίνει, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με την Τουρκία, 
αλλά μόνον η εφόσον Τουρκία θα σέβεται τους δ ιεθνε ίς  κανόνες. Μια χώρα, 
ανεξάρτητα εάν βρίσκεται μέσα σε μια συμμαχία στρατιωτική ή πολιτική,
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οφείλει να σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, 
συμβάσεις και κυρίως νσ μην απε ιλε ί .

τ ι ς  δ ιεθνε ίς

Αλοίμονο εάν στη σημερινή εποχή κάθε χώρα που πιστεύει, ότι 
έχει μια διεκδίκηση, μπορεί μέσω της απειλής, ή μέσω των όπλων να θέλει 
να λύσει αυτές τ ις  διαφορές. Τότε οδηγούμεθα στην διεθνή κοινωνία της 
ζούγκλας, την οποία όλη η ανθρωπότητα θέλει να αποφύγει.

Συνεπώς να ι ,  μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά υπό την 
προϋπόθεση, ότι δεν θα θίγονται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, όπως 
δεν θα συζητούσε κανένα άλλο κράτος της ενωμένης Ευρώπης κάτω απ' αυτό 
το καθεστώς της απειλής. Οσον αφορά το Κυπριακό, υπάρχει δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία προβλέπει ότι 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση 
της Διακυβερνητικής θα αρχίσει η διαδικασία της εντάξεώς της στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση.

θα επαναλάβω αυτό που είπα στους Ευρωβουλευτές προ ημερών σ' 
αυτή την αίθουσα. Η αντίληψη ότι πρώτα πρέπει να λυθεί το Κυπριακό και 
στη συνέχεια να ενταχθεί η Κύπρος στην Ενωμένη Ευρώπη, οδηγεί μαθηματικά 
στο να μην λυθεί ποτέ το Κυπριακό.

Αντίθετα, θα πρέπει να ε ίνα ι συγκεκριμένη η ημερομηνία 
εντάξεώς της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Και υποχρέωση των δύο 
Κοινοτήτων της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής, θα είναι μέσα σ' 
αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία να βρούνε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση 
στο πρόβλημα.
Α.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ("ΣΚΑ ΓΙ: Αφορμή για την ερώτησή μου δίνε ι η αναφορά σας 
σήμερα, μάλλον η πρόβλεψη που κάνατε ότι στην επόμενη εκλογική 
αναμέτρηση η Ν.Δ. θα ανακάμψει στην κυβέρνηση, θα ήθελα να παρακαλέσω 
μια και κάνατε αυτή την εκτίμηση, να προχωρήσετε ένα βήμα πιο πέρα και 
να μας κάνετε μία εκτίμηση γ ια  την πολιτική κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ.
W.MARTENS: Ανέφερα ότι δεν ε ίναι δική μου δουλειά, δική μου αποστολή, 
να σχολιάσω την πολιτ ική κατάσταση στην Ελλάδα. Ανέφερα αυτά που 
συμβαίνουν σε μία πλουραλιστική δημοκρατία και είναι  απόλυτα προφανές, η 
πιθανή εναλλαγή των πολιτικών κομμάτων στην κυβέρνηση.

Ζούμε στην Νότια Ευρώπη όπου υπάρχουν εναλλαγές, όπως στην 
Ισπανία προσφάτως. Πριν από καιρό - και αυτό το ανέφερα στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και υπογράμμισα - τα τρία κόμματα που είναι 
μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα πρέπει να εξασφαλίσουν την 
απόλυτη πλειοψηφία, πράγμα το οποίο συνέβη στην Ισπανία.
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Για την Ελλάδα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Υπάρχει ένας 
υποψήφιος για την κυβέρνηση, είναι  η Ν.Δ. Είναι αυτός που προκαλεί αυτή 
τη στιγμή την παρούσα κυβέρνηση και πιστεύω ότι αυτή η εναλλαγή ε ίναι 
απολύτως λογική, για μένα ε ίνα ι  προφανής, αλλά ασφαλώς ανήκει στον 
ελληνικό λαό να αποφανθεί κατά την διάρκεια των εκλογών.

Δεν θα σχολιάσω την εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας, 
απλώς αναφέρω την πιθανότητα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ο φίλος μου 
ο κ.Εβερτ να γ ί ν ε ι  Πρωθυπουργός της Ελλάδος, στα πλαίσια μιας 
δημοκρατικής διαδικασίας και βάσει της ψήφου του ελληνικού λαού.
ILVA VIK (Ανταποκοίτο ιο Εφπυερίδασ από την Στοκγόλυη): θα ήθελα να 
ρωτήσω κάτι στον κ .Martens. Οι Σουηδοί συνάδελφοί σας μου ανέφεραν ότι 
έχουν την εντύπωση ότι τα θέματα τα σχετικά με το περιβάλλον, παίρνουν 
όλο και μεγαλύτερη σημασία, για το κόμμα της δεξιάς στην Ευρώπη.

Παραδοσιακά αυτό ήταν θέμα που απασχολούσε τα αριστερά 
κόμματα. Δεν αναφέρομαι βέβαια στην Ελλάδα γιατ ί εδώ η κατάσταση είναι 
τραγική, αλλά πάντως η ερώτησή μου ε ίνα ι  η εξής: Πράγματι το θέμα του 
περιβάλλοντος καθίσταται όλο και πιο σημαντικό για τα κόμματά σας;
W.MARTENS: Στο τελευταίο πρόγραμμα βάσης το οποίο έχουμε εκπονήσει και 
το οποίο έχουμε υιοθετήσει εδώ στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του '92, σ' αυτό 
το φυλλάδιο το οποίο υπάρχει στα γαλλικά, στα γερμανικά, θα δε ίτε πως 
δημιουργήθηκε και ένα βασικό σημείο. Είναι ο σεβασμός της Δημιουργίας 
και αυτό αποτελεί τη βάση μας.

Ετσι το έχουμε διατυπώσει κατ' αυτό τον τρόπο. Και στο 
πρόγραμμα της δράσης που έχουμε αναλάβει, έχουμε επαναλάβει το πρόγραμμα 
αυτό, το οποίο αποτελεί μέρος του νομοθετικού έργου μας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μεταξύ '94 και '99, την πενταετία αυτή.

Επίσης θα έλεγα ότι τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, καθώς 
επίσης και τα συγγενή κόμματα στα πλαίσια του ΕΛΚ, όλοι μας είμαστε πάρα 
πολύ ευαίσθητοι σ' αυτό το θέμα. Και το θέμα του σεβασμού της 
Δημιουργίας υπήρξε και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό.

Εμείς είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, η οποία θα ε ίνα ι 
και κοινωνική και οικολογική. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να το πούμε 
αυτό το πράγμα, αλλά θα πρέπει να το αντιληφθεί κανείς με έναν τρόπο 
σωστό, δ ίκα ιο ,  ότι εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε την Δημιουργία και, 
κατ' αυτή την έννοια, είμαστε συντηρητικά κόμματα, θέλουμε να 
διατηρήσουμε, να συντηρήσουμε τη φύση για τ ι ς  επόμενες μελλοντικές 
γ εν ι έ ς .
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Αποτελούν όλα αυτά μέρη της σπουδής μας καθώς επίσης και της 
φιλοσοφίας μας. Μέσα σ' αυτό εντάσσεται το περιβάλλον όπως βλέπετε πολύ 
σαφώς και βεβαίως αυτό ταυτίζεται με τ ις  επιλογές μας, με τ ις  θέσεις μας 
όσον αφορά την ανοιχτή αγορά, την ελεύθερη αγορά, στην οποία
υπεισέρχονται δύο άλλοι παράγοντες, ο κοινωνικός και ο οικολογικός.

Σήμερα το πρωί εμφανίστηκε σαφέστατα, ότι για την επόμενη 
εντολή που θα λάβουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το θέμα αυτό θα 
είναι ένα από τα κεφαλαιώδους σημασίας θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Η.ΕΒΕΡΤ: Γιατί αγωνίζονται όλα τα κόμματα, ανεξάρτητα από ιδεολογική και 
πολιτική τοποθέτηση; Για ένα πράγμα. Για την ευτυχία του ανθρώπου. Για 
να κάνουμε τον άνθρωπο ευτυχισμένο και να μην προδώσουμε την διαχείριση 
που μας ανέθεσαν προηγούμενες γεν ιές και που θα παραδώσουμε στις 
επόμενες.

Αυτή η ευτυχία του ανθρώπου έχει δύο σκέλη. Εχει την
ευημερία και από την άλλη έχει την ποιότητα της ζωής. Η ευημερία 
προϋποθέτει την οικονομική ανάπτυξη. Η ποιότητα της ζωής, προβλέπει 
πολλά, ένα από τα οποία είναι το περιβάλλον, θα έλεγα ότι είναι και το 
μορφωτικό επίπεδο η ποιότητα της ζωής, ενώ η ανάπτυξη έχει την
επαγγελματική κατάρτιση, δύο διαφορετικές έννοιες.

Συνεπώς, δεν ε ίνα ι  δυνατόν ένα κόμμα το οποίο θέλει να 
αγωνίζεται γ ια  την ευτυχία των πολιτών, να μην βλέπει τον παράγοντα 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος και αναβάθμιση του ανθρώπου, που δεν
συντελείται πάντοτε με την οικονομική ανάπτυξη.
Κ.ΣΕΡΕΖΗΣ ("ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ"): Προς τον Πρόεδρο κ .Martens. Αν σ' 
αυτές τ ι ς  ημερίδες σας έχει απασχολήσει το θέμα της διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ενωσης και ε ιδ ικότερα η προοπτική ένταξης της κυπριακής 
δημοκρατίας και σε ποιο επίπεδο. Ευχαριστώ.
W.MARTENS: Στο δεύτερο θέμα, όσον αφορά την στρατηγική και την πολιτική 
στην Μεσόγειο, ε ίν α ι  ένα θέμα το οποίο εξέτασε ενδελλεχώς ο
κ .Αναστασόπουλος και ο οποίος ε ίνα ι  Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και είναι ένα από τα πιο διάσημα μέλη του ΕΛΚ κατόπιν της 
παρεμβάσεως του κ.Λαμπρία και άλλων παρεμβάσεων προφανώς.

Το θέμα της διεύρυνσης υπήρξε ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε. 
Μιλάμε τακτικά και α.ναφερόμαστε για την διεύρυνση προς την Κεντρική και 
την Ανατολική Ευρώπη. Το θέμα της ένταξης της Κύπρου και της Μάλτας, 
έχει προβλεφθεί ότι θα γ ίν ε ι  έξι μήνες μετά από την περάτωση της 
διακυβερνητικής συσκέψεως, ε ίνα ι  θέματα βεβαίως τα οποία αναφέρθηκαν 
πάρα πολύ σαφώς.
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Επί της ουσίας εγώ ασπάζομαι πλήρως αυτό το οποίο ελέχθη από 
τον κ.Εβερτ προηγουμένως, όσον αφορά την ένταξη της Μάλτας και της 
Κύπρου. Συνεπώς ε ίνα ι  μία θέση την οποία γνωρίζουμε κάλλιστα πως θα 
συζητηθεί και θα αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνω το θέμα αυτό. Αλλά 
ασπάζομαι πλήρως τη θέση που ανέπτυξε ο κ.Εβερτ μόλις προηγουμένως. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ("ΚΟΥΡΔΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ"): θα ήθελα να ρωτήσω τον κ .Martens, 
στην Τουρκία ζουν 20 εκατομμύρια Κούρδοι. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τα 
δικαιώματά τους και τα τελευταία δέκα χρόνια περίπου σκοτώθηκαν 10 
χ ιλ ιάδες  άμαχος πληθυσμός, δύο χ ιλ ιάδες χωριά κάηκαν και περίπου 4 
εκατομμύρια Κούρδοι διώχθηκαν από το Κουρδιστάν.

Η τουρκική κυβέρνηση δεν δέχεται πολιτική ειρηνική επίλυση 
του κουρδικού ζητήματος. Η δική σας πολιτική ποια ε ίνα ι  και την σχέση 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την Τουρκία πώς τη βλέπετε;
W.MARTENS: Είχα την ευκαιρία να εξηγήσω στον κ.Ινονού υπουργό Εξωτερικών 
της Τουρκίας, ο οποίος κάποτε ε ίχε προσκληθεί στην δική μας ομάδα. Δεν 
θέλω να μιλήσω βεβαίως για όλα τα πολιτικά προβλήματα τα οποία γνωρίζετε 
και στα γεγονότα τα οποία αναφερθήκατε. Βεβαίως κάποια στιγμή υπήρξε μία 
ουσιώδους σημασίας συζήτηση με τον κ.Ινονού που μας είπε ότι η τουρκική 
κυβέρνηση ε ίνα ι  πρόθυμη να αναγνωρίσει τα ατομικά δικαιώματα των 
Κούρδων.

Αλλά εγώ του είπα πως, σύμφωνα με την δική μας πολιτική 
φιλοσοφία και το πρόγραμμά μας, θα πρέπει να αναγνωριστούν και τα 
συλλογικά δικαιώματα των Κούρδων, πράγμα το οποίο σημαίνει πως εμείς στο 
Βέλγιο ξέρετε έχουμε μία ορισμένη εμπειρία και μία ορισμένη παράδοση.

Και ότι για μας είναι ουσιώδους και κεφαλαιώδους σημασία για 
παράδειγμα, να υπάρξει μία πολιτ ιστ ική αυτονομία για τ ι ς  διάφορες 
κοινότητες ή μειονότητες γλωσσικές ή θρησκευτικές και αυτό δεν ισχύει 
μόνο για μία χώρα. Μην ξεχνάτε ότι στην χώρα μου έχουμε τρεις 
διαφορετικές γλώσσες και τρεις διαφορετικές πολ ιτ ιστ ικές  παραδόσεις, 
αλλά αυτό αποτελεί μέρος της δικής μας βασικής στάσης και φιλοσοφίας.

Πράγμα δηλαδή που σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε την πολιτιστική 
αυτονομία αλλά και την ατομική. Και είχα πολλές φορές την ευκαιρία να το 
πω και να το επαναλάβω πάλι και πολλάκις, ότι δεν θα πρέπει μόνο να 
αναγνωριστούν τα ατομικά δικαιώματα, αλλά και τα συλλογικά δικαιώματα, 
όπως γ ια  παράδειγμα η πολ ιτ ιστ ική αυτονομία, πράγμα το οποίο ε ίναι 
κεφαλαιώδους σημασίας.
Α.ΦΟΥΡΛΗΣ ( " ANTENNA"): θα ήθελα να σας ζητήσω κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι 
έχετε επισκεφτεί τον παναγιότατο Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη και 
γνωρίζω πως αυτό το θέμα το οποίο θα σας θέσω δεν ε ίνα ι  πάρα πολύ
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ευρωπαϊκό , αλλά ενδεχομένως θα συζητήσατε με τον Πατριάρχη.

Υπάρχει η θεολογική σχολή της Χάλκης στην Κωνσταντινούπολη, 
η οποία έχει κλε ίσε ι,  όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εδώ και μερικά χρόνια. 
Μήπως αυτό το θέμα συζητήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη; Εχετε κάτι 
να μας πείτε επί του θέματος αυτού;
W.MARTENS: Ναι, είχα την ευκαιρία και ήμουν πάρα πολύ ευτυχής που είχα 
την δυνατότητα να επισκεφτώ την Χάλκη και την θεολογική σχολή της 
Χάλκης. Προφανώς εμείς είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με τον 
οικουμενικό πατριάρχη επί του θέματος της παύσης λειτουργίας αυτής της 
σχολής. Και είπα πως ο κ.Προνκ μέλος του κόμματός μας, έθεσε μία ερώτηση 
προς την Κομισιόν, λέγοντας ότι εμείς επιμένουμε για την επαναλειτουργία 
της θεολογικής σχολής της Χάλκης.

Υπάρχει στην πολιτ ική μας ομάδα ένα έντονο ενδιαφέρον. 
Βεβαίως, προς το παρόν, δεν είχαμε μία απάντηση εκ μέρους της Κομισιόν 
επί της ουσία του θέματος αυτού. Ωστόσο με βάση τ ι ς  συζητήσεις τ ις  
οποίες είχαμε με τον οικουμενικό πατριάρχη, καθώς επίσης και τ ις  
προοπτικές τ ι ς  οποίες μας ανέπτυξε ότι έχε ι αυτός, δεν ε ίμα ι 
απαισιόδοξος, θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή 
να μπω στ ις  λεπτομέρειες του θέματος αυτού, για να μην αποτρέψω μία 
θετική εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

θα ήθελα τελε ιώνοντας να πω κάτι σε εσάς αγαπητοί 
δημοσιογράφοι. Είχα την δυνατότητα τα τελευταία εφτά χρόνια, να δώσω το 
μετάλλιο "Σούμαν" σε τέσσερις Ευρωπαίους οι οποίοι πραγματικά το 
αξ ίζανε .  0 πρώτος απ' αυτούς ήταν ο κ.Αναστασόπουλος πριν δύο χρόνια. 
Επίσης σήμερα είχα την δυνατότητα να κάνω την ίδια τιμητική διάκριση, να 
δώσω δηλαδή τα τρία αυτά μετάλλια "Σούμαν" στον κ.Εβερτ, στον 
κ.Χριστοδούλου και στον κ.Ααμπρία.

θα ήθελα να αναφέρω τελειώνοντας αυτή την συνάντηση εδώ στην 
συνέντευξη Τύπου, να υπογραμμίσω αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, για τη 
ζωή του κινήματος και της ομάδας μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μ.ΕΒΕΡΤ: Μένω απόλυτα ικανοποιημένος και πιστεύω ότι το πετραδάκι που 
μπήκε εδώ στη Βουλιαγμένη θα έχει συνέχεια ώστε να δημιουργήσουμε το 
μεγάλο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με αρχιτέκτονα το ΡΡΕ.
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