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Εξωτερική πολιτική... 

«Η Ελλάδα χρειάζεται το ΥΕΝ και πρέπει να ορθώσουµε τη φωνή µας σε αυτούς ζητούν 
λιγότερα υπουργεία. Αν αυτό είναι εκσυγχρονισµός εγώ δεν συµφωνώ.» 

Γ. Πασχαλίδης 
14 Ιανουαρίου 2004 

 
 
Είµαστε στο αεροπλανοφόρο George Bush... 

 «Άκουσα τον κ. Παπανδρέου να λέει ότι η προεδρία θα επιχειρήσει να λειτουργήσει ως 
γέφυρα µεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης…Έχουµε επιβιβασθεί στο γιγαντιαίο αυτό αεροπλανοφόρο που 
µετατρέπεται σε πετρελαιοφόρο: το George W. Bush.» 

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
19 Ιανουαρίου 2003 

 
 

Και από εξηγήσεις... τρίχες! 

 «Ποιες είναι οι δυνατές εξηγήσεις της ελληνικής στάσης στο ΝΑΤΟ; Ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος διαδίδει ότι είχαµε εθνικό συµφέρον να ανταποκριθεί η συµµαχία σε µια επίκληση του 
άρθρου 4, που θα αποτελούσε προηγούµενο και για µας αν κάποτε χρειαζόµασταν τη συνδροµή των 
συµµάχων. Τρίχες! 
 Κατ΄ αρχήν το άρθρο 4 δεν αφορά συνδροµή απέναντι σε επίθεση άλλου µέλους του ΝΑΤΟ 
αλλά στρέφεται αποκλειστικά εναντίον τρίτων χωρών. Ποιος λοιπόν θα µας επιτίθετο; Η Αλβανία; Τα 
Σκόπια; Η Λιβύη; Είναι δυνατόν µια κυβέρνηση να περιφρονεί σε τέτοιο βαθµό την κοινή γνώµη 
ώστε να δίνει τέτοιες απαντήσεις;»  

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
15 Φεβρουαρίου 2003 

 
 
Επαίσχυντης η υποχώρησής µας... 

 «Βέβαια εκτός της Κυβέρνησης υπάρχουν ευφυέστεροι και πιο απερίφραστοι υποστηρικτές της 
πολιτικής της. Αυτοί γράφουν και λένε ότι η στάση µας εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια 
δηµιουργίας καλού κλίµατος µε την Άγκυρα, όπως και η γνωστή προσπάθειά µας, να δοθεί ηµεροµηνία 
έναρξης διαπραγµατεύσεων για την ένταξη στην Ε.Ε. στους Τούρκους παρά το ότι πόρρω απέχουν από 
το να ικανοποιούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Αν αυτός ήταν ο λόγος της επαίσχυντης υποχώρησής 
µας στις Βρυξέλλες, τότε λυπάµαι πολύ αλλά τα πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα.» 

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
15 Φεβρουαρίου 2003 

 
 
Έκδηλη βούληση να µη θιγούν τα κακώς κείµενα... 

 «Νοσεί βαθύτατα στον ίδιο τον πυρήνα του το σύστηµά µας: ο πρωθυπουργοκεντρικός 
χαρακτήρας του, ο αυταρχικός έλεγχος µηχανισµών της προσωποπαγούς ηγεσίας πάνω στην 
κοµµατική ζωή, η αναίδεια του αυθαίρετου κοµµατικού λόγου. Όλα αυτά θα ήταν δυνατόν να 
αντιµετωπιστούν στην τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος. Η ευκαιρία χάθηκε για ουσιαστική 
συζήτηση σε βάθος. Η ευθύνη ανήκει σε όλους. Άλλοι, όπως ο υπογράφων, ήταν απορροφηµένοι από 
κάποια υπουργική ρουτίνα. Άλλοι απλώς δείλιασαν ή απογοητεύτηκαν. Λίγοι, ελάχιστοι, στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων, αλλά ήταν τόσο έκδηλη η πρωθυπουργική βούληση να µη θιγούν τα 
κακώς κείµενα, τόσο ηχηρή και χειµαρρώδης η προάσπισή της εν τη Βουλή ώστε η µάχη ήταν 
εκ των προτέρων χαµένη.»  

Θ. Πάγκαλος, ΚΡΑΜΑ 
Ιούλιος 2003 

 
 
∆εν µας αποδέχεται ο κόσµος... 

 «Ποιος δηµιούργησε τα προβλήµατα τα οποία υφιστάµεθα αυτή τη στιγµή σε πολλαπλό 
επίπεδο και για τα οποία θα κληθούµε να απολογηθούµε στη Βουλή στη συζήτηση για το 
Χρηµατιστήριο; Τα δηµιούργησαν οι εχθροί του κ. Σηµίτη µέσα στο κόµµα, τα έβλεπαν µε επιφύλαξη;  
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Ο κόσµος βλέποντας αυτή την εξέλιξη, βλέποντας αυτή την εικόνα, δε µας αποδέχεται πια. Ο βασιλιάς 
είναι γυµνός. Κάποιος πρέπει επιτέλους να του το πει.» 

Θ. Πάγκαλος, ΤΑ ΝΕΑ 
17 Ιουνίου 2003 

 
 
Θα µεταβληθούµε σε Χώρα υποτελή... 

«Η εγκατάλειψη της πολιτικής αρχών πληρώνεται ακριβά! Παίζοντας στο δικό τους γήπεδο και 
µε τους δικούς τους κανόνες παιχνιδιού, εκ των πραγµάτων όποιες κι αν  είναι οι προθέσεις των 
κυβερνώντων (αν βέβαια γνωρίζουν τι κάνουν και δεν βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση) θα 
µεταβληθούµε σε χώρα υποτελή…» 

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
15 Φεβρουαρίου 2003 

 
Μονοµερείς παραχωρήσεις... 

 «“Παρά την οργανωµένη και εν πολλοίς κατευθυνόµενη προσπάθεια, µα εµφανιστεί µια «νέα 
εποχή φιλίας και συνεργασίας”, τελικά αποδεικνύεται ότι αυτή η νέα εποχή βασίζεται ως τώρα σε 
µονοµερείς ελληνικές παραχωρήσεις, γεγονός που ουσιαστικά όχι µόνο ακυρώνει ουσιαστικά 
την όλη προσπάθεια και τις αποφάσεις του Ελσίνκι, αλλά και δηµιουργεί επικίνδυνες 
παραισθήσεις.» 

Θ. Πάγκαλος, περιοδικό ΡΕΥΜΑΤΑ 
Τεύχος 5ο 

 
Πρωτοφανής η άποψη του Υπουργού... 

«Έχω δικαίωµα να ασκώ κριτική για την εξωτερική πολιτική της χώρας και κανείς δεν µπορεί 
να µου το αφαιρέσει. Ιδιαίτερα, δε, όταν ο υπουργός Εξωτερικών, µερικές µέρες πριν, έλεγε ότι έχει 
βάλει ένα προσωπικό στοίχηµα µε την Ιστορία, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πράγµα το οποίο 
κρίθηκε από το σύνολο του Τύπου, ως πρωτοφανής άποψη. Είναι πρόβληµα του Πρωθυπουργού να 
λέει ο υπουργός Εξωτερικών ότι έχει βάλει προσωπικό στοίχηµα µε την Ιστορία και απορώ πως ο κ. 
Σηµίτης δεν αντιλαµβάνεται ότι έτσι ο υπουργός του τον κατήργησε.» 

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑGΑΖΙΝΟ 
14 Ιανουαρίου 2001 

 
 

Η κυβέρνηση µε όλες αυτές τις ανοησίες... 

«Η ουσία όλων αυτών είναι ότι η κυβέρνηση, για λόγους που θα πρέπει άλλοι αλλού να 
αναζητήσουν, έχει γίνει ένας φανατικός και δογµατικός, µε όλες τις ανοησίες που συνεπάγεται µια τέτοια 
στάση, πρωταθλητής της τουρκικής ένταξης στην Ευρώπη. Για να προωθήσει αυτήν την πολιτική δεν 
διστάζει να συγκρούεται µε δοκιµασµένους φίλους µας και βεβαίως δεν πείθει.» 

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
19 Ιανουαρίου 2003 

 
 
Ανάµεσα στην απραξία και την ανυπαρξία... 

«Με βάση τα επικρατούντα καριερίστικα και αριβιστικά στοιχεία της εποχής κάποιοι µπορεί να 
λένε ότι χύνω την καρδάρα µε το γάλα. Εγώ δεν ήρθα στην πολιτική για να αποκοµίσω καµιά καρδάρα, 
δεν είµαι τυροκόµος. Αλλά δεν πιστεύω ότι τα κοµµατικά πλαίσια επιβάλλουν να µη λέει κανείς κουβέντα 
για την εξωτερική πολιτική... ∆ηλαδή, ανάµεσα στην απραξία και στην ανυπαρξία εξωτερικής 
πολιτικής και στις δραµατικές κινήσεις δεν υπάρχει ενδιάµεσος χώρος;» 

«Ακούστε δεν είχα ποτέ την άποψη ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε έναν νέο Παπανδρέου. Και 
ένας από τους λόγους που υποστήριξα τότε τον κ.Σηµίτη ήταν ότι ήθελα τον αντι-Παπανδρέου. Ήθελα, 
δηλαδή, να περάσουµε σε µια περίοδο ορθολογικής διαχείρισης των πολιτικών πραγµάτων της χώρας 
και πίστευα ότι ο κ.Σηµίτης το εξασφαλίζει αυτό. Μέχρις ενός σηµείου επιβεβαιώθηκα. Αλλά έκανε και 
σοβαρά λάθη επιλογής προσώπων. ∆εν ξέρω κάτω από ποιες επιρροές κάνει αυτές τις επιλογές 
προσώπων και δεν θέλω να µπω σε προσωπικές αντιθέσεις, αναφέροντας τα πρόσωπα, αλλά είναι 
σαφές ότι υπάρχει ένα πρόβληµα.» 

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑGΑΖΙΝΟ 
14 Ιανουαρίου 2001 
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Εξωτερική πολιτική για να σε αγαπήσουν... 

«Εξωτερική πολιτική δεν κάνεις για να σ' αγαπήσουν. Εξωτερική πολιτική κάνεις για 
να σε σεβαστούν και, εν ανάγκη, να σε φοβηθούν, αν µπορείς.» 

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑGΑΖΙΝΟ 
14 Ιανουαρίου 2001 

 
 
Ο Γ. Παπανδρέου µαχαίρωσε πισώπλατα  
τους συνεργάτες του... 

«Με τον κ. Παπανδρέου έχω πράγµατι ένα ζήτηµα: το γεγονός ότι µαχαίρωσε πισώπλατα 
τους συνεργάτες του όχι µόνο εµένα αλλά και τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Στην υπόθεση Οτσαλάν, δεν 
ξέρω για ποιο λόγο, για να ξεκαθαρίσει τη θέση του και δεν θέλω όταν µαχόµεθα µαζί την κρίσιµη στιγµή 
κάποιος να την κοπανάει και να αφήνει τους άλλους και µάλιστα να τους δίνει και µια για να πάνε πιο 
βαθιά. ∆εν µ' αρέσει αυτή η συµπεριφορά. ∆εν έχω βρει κανένα να πει ότι την εγκρίνει... Θεωρώ 
ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η έλλειψη φρόνησης, για να µην πω τίποτα βαρύτερο, να λέει 
κάποιος όπως άκουσαν τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει "ότι ας τα βρούµε βρε παιδιά, να κάνουµε 
και οι δύο υποχώρηση, να χαιρόµαστε ότι άλλαξε το κλίµα και διάφορα άλλα αµερικάνικα 
πράγµατα".» 

Θ. Πάγκαλος, Συνέντευξη στο κανάλι ΚΡΗΤΗ ΤV 
18 Οκτωβρίου 1999 

 
 
Ακραίοι εκφραστές της αµερικάνικης γραµµής... 

 «Γιατί να είµαστε πιο ακραίοι εκφραστές της αµερικάνικης γραµµής; Ούτε κύρος µας 
δίνει µέσα στην Ε.Ε. ούτε τα εθνικά µας συµφέροντα υπηρετεί.» 

Θ. Πάγκαλος, ΕΘΝΟΣ 
23 Νοεµβρίου 2002 

 
 
Υπαγωγή στα κελεύσµατα της Washington... 

«Στην καλύτερη περίπτωση η άκαιρη, άσκοπη και θορυβώδης επίδειξη καλής διάθεσης 
απέναντι στην Άγκυρα δηµιουργεί ψευδαισθήσεις και αφοπλίζει ιδεολογικά τον Ελληνικό λαό, 
ενθαρρύνει την επιθετικότητα της Τουρκικής στρατοκρατίας και δηµιουργεί την εντύπωση ότι η Ελλάδα 
αποδοκιµάζει τις µέχρι τώρα θέσεις της, συµµετέχει στις ευθύνες µε ίσο µερίδιο και είναι έτοιµη να 
ανανήψει διεθνώς σε όλους τους χώρους όπου εκκρεµούν τα εθνικά µας θέµατα. Πρόκειται για 
τερατώδες λάθος. Πρόκειται για πλήρη υπαγωγή της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα 
κελεύσµατα της Washington και ενσυνείδητη παράδοση όλων των εθνικών θέσεων που ενσυνείδητα 
υποστήριξαν όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 µέχρι σήµερα.» 

Θ. Πάγκαλος, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
5 Νοεµβρίου 1999 

 
Αντιρρήσεις... 

«Έχω αντιρρήσεις που τις διατηρώ για τα θέµατα τακτικής που αφορούν τον υπουργό 
Εξωτερικών.» 

Θ. Πάγκαλος, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
5 Μαρτίου 2000 

 
Το στιλ των παιδικών συναγελάσεων... 

 «Από κει και πέρα, εγώ δεν συµφωνώ µε το στιλ των παιδικών συναγελάσεων. ∆ιότι δίνουν 
εσφαλµένες εντυπώσεις και δηµιουργούν ψευδή αισιοδοξία…» 

Θ. Πάγκαλος, Λονδίνο 
23 Φεβρουαρίου 2000 
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Θα απολογηθούµε οπωσδήποτε... 

 «Για το σχέδιο Ανάν θέλω να ρωτήσω τον Πρόεδρο, αν ήταν εν γνώσει της Ελληνικής 
Κυβέρνησης όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί εάν δεν ήταν εν γνώσει, δηµιουργείται ένα πρόβληµα, πώς 
κρατηθήκαµε απ’ έξω από τη διαδικασία. Έσπευσε ο πρόεδρος να λύσει το θέµα αυτό, γιατί είπε χτες 
ότι δεν ήταν έκπληξη το σχέδιο, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δηλαδή, το γνώριζε. Αυτή η θέση που είναι 
µια θέση θαρραλέα και ειλικρινής, δηµιουργεί βεβαίως τα προβλήµατά της. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις 
της ίδιας της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της, γνώριζε το περιεχόµενο του σχεδίου αυτού ως 
έχει, και ότι πρέπει να διαπραγµατευτεί σκληρά για να ανατρέψει βασικές παραµέτρους του σχεδίου στο 
πλευρό της Κυπριακής Κυβέρνησης; Αν το γνώριζε, γιατί δεν έσπευσε να διαπραγµατευτεί πριν το 
σχέδιο; Ή η διαπραγµάτευση απέβη εντελώς ατελέσφορη για την ελληνική πλευρά και έκαναν οι άλλοι 
ό,τι ήθελαν; Αυτά είναι ερωτήµατα στα οποία πρέπει να απαντήσουµε. Γιατί δεν ζούµε µέσα σε ένα 
κρυστάλλινο κλωβό. ∆εν είµαστε µόνοι µας στον κόσµο. Πρέπει να απαντήσουµε στον ελληνικό λαό. Για 
το ελλείπον µέρος των ονείρων και των οραµάτων του έθνους, θα απολογηθούµε. Θα απολογηθούµε 
οπωσδήποτε.» 

Θ. Πάγκαλος, Κοινή Σύνοδος Κ.Ο. και Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ 
29 Νοεµβρίου 2002 

 
Εσωκοµµατικές σκοπιµότητες... 

 «Ορισµένοι στην Αθήνα έσπευσαν να εκδηλώσουν έναν ενθουσιασµό για το σχέδιο Ανάν, 
που δεν αντιλαµβάνοµαι. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού θεωρώ ότι ήταν υπερβολικά θετικές και 
πρόωρες, σε αντιδιαστολή µε τις σχετικές τοποθετήσεις του Υπουργού των Εξωτερικών. 
Αντιλαµβάνοµαι τις εσωκοµµατικές σκοπιµότητες αυτής της στάσης, αλλά υπενθυµίζω ότι όποτε  
οι ηγεσίες λειτούργησαν στα εθνικά θέµατα µε βάση τα εσωκοµµατικά και τις γενικότερες 
εσωτερικές σκοπιµότητες, το µόνο που κατάφεραν ήταν να αδυνατήσουν τη θέση µας.» 

Θ. Πάγκαλος, ΤΑ ΝΕΑ 
16 Νοεµβρίου 2002 

 
Ανιστόρητες επιλογές... 

«Κάνει ανιστόρητες και αδιέξοδες επιλογές… Για να κάνεις εξωτερική πολιτική πρέπει να 
έχεις στοιχειώδεις γνώσεις ιστορίας… Είναι µια πολιτική η οποία, κατά την άποψή µου, θα µας 
οδηγήσει ακριβώς στο σηµείο απ' όπου ξεκινήσαµε. ∆εν έχει τίποτα το πρωτότυπο.» 

Θ. Πάγκαλος, ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
19 Νοεµβρίου 2000 

 
 
Αµερικανικά Ινστιτούτα... 

«Οι απόψεις αυτές προκύπτουν από ανθρώπους που έχουν µάθει την Τουρκία µέσα από τα 
αµερικανικά ινστιτούτα διεθνούς ανάλυσης.» 

Θ.Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
17 ∆εκεµβρίου 2000 

 
 
Συνυπεύθυνος ο Γ. Παπανδρέου... 

«Χωρίς καµία αµφιβολία ο Γ. Παπανδρέου έχει ένα όνοµα βαρύ. Βαρύ από την ιστορία του. Ο 
ίδιος ανέβαλε τις ευθύνες του όταν στήριξε τον Σηµίτη… Στη συνέχεια αναλαµβάνει διαρκώς τις ευθύνες 
του όταν υποστηρίζει όλες µα όλες τις επιλογές της κυβέρνησης.» 

Χρ. Παπουτσής, δηλώσεις στους δηµοσιογράφους 
17 ∆εκεµβρίου 2003 

 
 
Επιφοίτηση Αγίου Πνεύµατος... 

«Ο κ. Παπανδρέου επί 8 χρόνια δεν έχει συζητήσει καθόλου για την πολιτική που 
οδήγησε σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρω µε ποια έκλαµψη ή επιφοίτηση του Αγίου Πνεύµατος µπορεί 
να ,ας πει πώς θα δώσουµε λύσεις.» 

Μενέλαος Γκίβαλος, µέλος Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ 
7 Ιανουαρίου 2004 


