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Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, μετά από όσα έχουν λεχθεί εγώ
θα περιορισθώ σε ορισμένες βασικές παρατηρήσεις σε σχέση με την πρόταση νόμου που
έφερε η Νέα Δημοκρατία και που αφορά τη σύσταση Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και
Ασφάλειας.
Θεωρώ ότι διαδικαστικά είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία η Κυβέρνηση να συμφωνήσει σε
μία πρόταση που καταθέτει η Αντιπολίτευση, με την οποία συμφωνούν και άλλα κόμματα,
όπως ο Συνασπισμός, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να
στηρίξουν αυτές τις διατάξεις.
Η πρότασή μας αναφέρεται σ΄ ένα σοβαρό ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, το οποίο θα
απαιτούσε συναίνεση, ομοφωνία, όχι συναπόφαση απαραίτητα, αλλά συνεργασία,
ανταλλαγή απόψεων για το καλό της χώρας. Για εθνικούς λόγους, λοιπό θα ήταν ανάγκη
να υπάρχει ένας μόνιμος θεσμός, ο οποίος όχι ευκαιριακά, όχι αποσπασματικά, όχι
κατά την εξέλιξη των γεγονότων, αλλά συστηματικα΄και θεσμοθετημένα θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα όργανο, ένα πεδίο ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων, ιδεών με την
επικουρία μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων οι οποίοι θα κατέθεταν τις
προτάσεις τους και ενδεχομένως κάποιες μελέτες και για την ενημέρωση των μελών του
Συμβουλίου αυτού Εξωτερικής Πολιτικής, αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων ευρύτερα,
ώστε να συνεκτιμούμε εξελίξεις και νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον περίγυρό
μας.
Το λέγω αυτό -το είπαν και οι συνάδελφοι- ότι ειδικά τώρα που έχουν πέσει τα
ιδεολογικά τείχη, έχουν περιοριστεί οι προκαταλήψεις και έχουν εξαλειφθεί σε μεγάλο
βαθμό οι αγκυλώσεις του παρελθόντος, είναι μία μοναδική περίοδος, κατά την οποία
συμφωνούμε στα περισσότερα σημεία, ως προς την ανάγκη κοινής εκτίμησης, κοινής
γνώσης, κοινής θέσης και θεώρησης των προβλημάτων και των ζητημάτων που αφορούν την
εξωτερική μας πολιτική.
Ο περίγυρός μας εξελίσσεται, διαμορφώνονται πράγματι νέες συνθήκες, αλλά από την
άλλη πλευρά παρουσιάζονται γεγονότα και ειδικότερα τον τελευταίο καιρό, μετά τις 11
Σεπτεμβρίου, που απαιτούν μια κοινή, μια εθνική στρατηγική στον τομέα της
εξωτερικής πολιτικής και νομίζω ότι καθιστούν αυτό το όργανο απολύτως αναγκαίο.
Άλλωστε η Κυβέρνηση θα μπορούσε να κερδίσει από μια τέτοια πρωτοβουλία, από ένα
τέτοιο όργανο ακριβώς γιατί θα άκουγε τις απόψεις της Αντιπολίτευσης. Είναι
κατοχυρωμένο και το απόρρητο των συζητήσεων, άρα δεν υπάρχει θέμα κομματικής
εκμετάλλευσης ή, αν θέλετε, κρίσης ως προς τα όσα λέγονται εκεί, θα υπάρχει μια
ελεύθερη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Θα ήταν, λοιπόν, για καλό της Κυβέρνησης,
διότι εκεί θα μπορούσε να πάρει ιδέες, αλλά και πρωτοβουλίες και να βάλει, αν
θέλετε, στο παιχνίδι και την Αντιπολίτευση, να συμβάλει και αυτή με τις δυνάμεις
της στην εξαγωγή των καλύτερων συμπερασμάτων για τη χάραξη και εφαρμογή μιας
εθνικής στρατηγικής.
Πιστεύω ότι αυτή η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων σε ένα θεσμοθετημένο όργανο
απουσιάζει από τη χώρα μας. Και το λέω αυτό γιατί η Κυβέρνηση επικαλείται τη
λειτουργία της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Πράγματι είναι ένα όργανο,
αλλά τελείως ευκαιριακά και πολλές φορές μετά από μεγάλη πίεση, που ασκεί η
Αντιπολίτευση, έρχεται ο Υπουργός είτε Εξωτερικών είτε Εθνικής Άμυνας και
ενημερώνει την επιτροπή. Αν αυτή η ενημέρωση δεν ήταν ευκαιριακή, η παρακολούθηση
αυτών των θεμάτων σε διαρκή βάση και από υπεύθυνα πρόσωπα τα οποία θα μετέχουν ως
μέλη σ' αυτήν την επιτροπή, θα οδηγούσε σε καλύτερα συμπεράσματα και σε
εποικοδομητικότερη συζήτηση.
Όσον αφορά τη θέση του μονίμου Υφυπουργού Εξωτερικών, είναι μια πολύ σωστή πρόταση,
διότι εγγυάται τη συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής και την αμερόληπτη, αν θέλετε,
τοποθέτηση του μονίμου Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θα τυγχάνει της έγκρισης της
Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και θα είναι μια πολύτιμη υπηρεσία την
οποία θα παρέχει είτε το κατάλληλο πρόσωπο που προέρχεται από το διπλωματικό κλάδο
ή θα είναι ένας ειδικός επιστήμονας, ο οποίος θα γνωρίζει και θα μελετά και θα
είναι χρήσιμος στην κατάθεση των προτάσεών του.

Εγώ θέλω να σας πω ένα παράδειγμα από την Αμερική, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
συσκέπτεται και συζητεί μετά τα τελευταία γεγονότα, που αποτέλεσαν αν θέλετε και
την αφορμή, με ετερόκλητους πολιτικούς από διάφορους πολιτικούς χώρους, με
διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις και μάλιστα θεσμοθετείται ένας άτυπος "πρωινός
καφές" κάθε Τρίτη πρωί. Κι όπως λέει το ρεπορτάζ, αγωνίζονται όλοι και επιθυμούν να
μετέχουν σ' αυτό το όργανο, σ' αυτόν τον άτυπο "πρωινό καφέ", ώστε να ανταλλάσσουν
απόψεις με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για το καλό της εξωτερικής πολιτικής. Κάτι
αντίστοιχο, κατ' αναλογία βέβαια, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και στη χώρα μας,
αφού υπάρχουν προβλήματα εξωτερικής πολιτικής, έχουμε εξελίξεις στα σύνορά μας, η
Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει ενεργότερο και πιο αποδοτικό ρόλο, αναβαθμισμένο
στην περιοχή των Βαλκανίων, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει στο εσωτερικό ιδιαίτερα
προβλήματα σε σχέση με διάσταση απόψεων.
Πιστεύω ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατατίθεται καλόπιστα και που
είναι ακόμα πιο επίκαιρη και πιο σωστή όσο εξελίσσονται τα γεγονότα και ειδικότερα
μετά τα τρομοκρατικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, δίνει μια μοναδική ευκαιρία
στην Κυβέρνηση να αποδεχθεί αυτήν την πρόταση, να ιδρύσει και να λειτουργήσει αυτόν
το θεσμό, προσαρμόζοντάς τον, αν θέλετε, με τη δική της πολιτική ως ένα
συμβουλευτικό όργανο το οποίο θα βοηθήσει την Κυβέρνηση και γενικά τη χώρα ύστερα
από τη διεξαγωγή μιας καλόπιστης συζήτησης, αλλά και την τεκμηρίωση των ζητημάτων
και των προβλημάτων της εξωτερικής πολιτικής, ώστε να χαράξουμε και να στηρίξουμε
μια εθνική στρατηγική στην εξωτερική μας πολιτική, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας
στα πλαίσια του νέου ρόλου που καλείται να παίξει στα Βαλκάνια, αλλά και γενικότερα
διεθνώς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

