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Για άλλη µία φορά τα Βαλκάνια δοκιµάζονται από επικίνδυνες εξωτερικές παρεµβάσεις. 

Το απαραβίαστο των συνόρων, που τις τελευταίες δεκαετίες ήταν θεµέλιο του διεθνούς δικαίου 

και των σχέσεων µεταξύ κρατών, καταπατήθηκε µε την απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου από τη 

Σερβία. ∆υστυχώς, δηµιουργούνται νέα, επικίνδυνα δεδοµένα στις διεθνείς σχέσεις, χωρίς 

προηγούµενη απόφαση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, µε την παρότρυνση µεγάλων 

ευρωπαϊκών χωρών αλλά κυρίως µε την αµερικανική υποστήριξη. 

Εµείς εδώ στην Ελλάδα έχουµε τραυµατικές εµπειρίες από τετοιου είδους ιµπεριαλιστικές 

πολιτικές. ∆εν ξεχνάµε πως πριν 41 χρόνια καταλύθηκε η ∆ηµοκρατία στη χώρα µας µε σχέδιο 

που εκπονήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Γι΄ αυτό και έχουµε ένα λόγο παραπάνω να καταδικάζουµε τις επεµβάσεις στα εσωτερικά 

άλλων κρατών.  

Είναι εύλογη η ανησυχία µας για τις συνέπειες που µπορεί να έχει η µονοµερής ανακήρυξη της 

ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Κι’ αυτό για δύο πολύ σηµαντικούς λόγους: 

1ον Αποτελεί προηγούµενο και δείχνει το δρόµο σε αποσχιστικά κινήµατα και σε άλλα µέρη του 

κόσµου. 

2ον Ενισχύει αλυτρωτικές ιδεολογίες και επεκτατικές βλέψεις µε το πρόσχηµα ύπαρξης εθνικών 

µειονοτήτων, γεγονός που συνιστά µεγάλο κίνδυνο, ιδιαίτερα για την περιοχή των Βαλκανίων. 

Αυτή τη δύσκολη περίοδο απαιτούνται πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, ώστε η χώρα 

µας να παραµείνει παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και να µην 

αποτελέσει µέρος του προβλήµατος. 

Και βέβαια είναι αυτονόητο ότι σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσει η χώρα µας 

στην αναγνώριση του Κοσόβου. 

Είναι ακόµη νωπό το ελληνικό βέτο στο Βουκουρέστι µε το οποίο αποτρέψαµε µια αρνητική 

εξέλιξη για τα εθνικά µας συµφέροντα. 

Η χώρα µας χάραξε “κόκκινη γραµµή” και την κράτησε, παρά τις πιέσεις µέχρι την τελευταία 

στιγµή, χάρις σε ένα ισχυρό εθνικό µέτωπο. Στόχος µας βέβαια δεν είναι το βέτο, αλλά η λύση 



του ζητήµατος της ονοµασίας των Σκοπίων, µε ένα γεωγραφικό προσδιορισµό για όλες τις 

διεθνείς χρήσεις. 

Το συµφέρον της Ελλάδας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην 

ευρύτερη περιοχή. 

Μοιραζόµαστε ένα κοινό όραµα, ένα κοινό µέλλον µε όλους τους λαούς των Βαλκανίων. Αυτό 

το µήνυµα ειρήνης πρέπει να είναι το παντοτινό µας µήνυµα. 

Αυτό το δρόµο είµαστε υποχρεωµένοι να ακολουθήσουµε.    


