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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι εργασίες της Ευρωπαϊκής 
Διάσκεψης που συνήλθε στην Αθήνα με την παρουσία του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν και με την υιοθέτηση 
Διακήρυξης, στην οποία τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι χώρες και οι 
λαοί της Ευρώπης έχουν κάνει σημαντικά βήματα για τη δημιουργία 
μιας κοινότητας αξιών βασιζόμενης στη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη συνήλθε με τόση 
διευρυμένη σύνθεση, στην οποία μετείχαν όλα τα κράτη της ευρωπαϊκής 
ηπείρου συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας. Δεν εκπροσωπήθηκε μόνο η 
Ευρώπη των «15», αλλά ήταν εκεί η Ευρώπη των «25» (μετά τη χθεσινή 
υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης των δέκα νέων χωρών -μελών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση που θα καταστούν πλήρη μέλη της από Ι 1)? Μα'ίου του 
2004), οι τρεις υποψήφιες χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία), οι χώρες 
της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ελβετία), οι χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία -  Ερζεγοβίνη, 
Κροατία) και οι τρεις χώρες με διευρυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Ενωση (Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία). Συνολικά εκπροσωπήθηκαν 41 
ευρωπαϊκές χώρες σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή αρχηγών κυβερνήσεων ή 
υπουργών Εξωτερικών.

Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοί και υπουργοί Εξωτερικών των ως 
άνω ευρωπαϊκών χωρών πλαισίωσαν τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κώστα Σημίτη και τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν, κατά την οικογενειακή 
φωτογραφία στο περιστύλιο του Ζαππείου, μετά τη λήξη των εργασιών της 
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης.

Ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης είχε την ευκαιρία τη στιγμή εκείνη να αναφερθεί στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, στο Ολυμπιακό Ιδεώδες, στην 
ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και στο πανανθρώπινο μήνυμα ειρήνης 
και συνεργασίας μεταξύ όλων των λαών, μήνυμα που εκπέμπουν οι Αγώνες 
της ευγενούς άμιλλας.



Συγκεκριμένα, ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
απευθυνόμενος στους ξένους ηγέτες στην αγγλική γλώσσα είπε τα
ε§ή$:

«Our Europe will mark another milestone, the hosting of the Olympic 
Games of 2004 here in Athens. It is nearly 3,000 years now that the 
Olympic Games were created in Olympia. The Greek cities decided to stop 
the fighting between them, to have a truce and to offer the Games to the 
gods. This was the beginning of the Olympic Truce.

The United Nations, the International Olympic Committee and Greece, 
Athens hosting the Games, have made the call that we consider again, 
apply again, the idea of the Olympic Truce.

The message is a symbolic one. This means that during the Olympic 
Games, but also using the possibility the Olympic Games offer, we should 
explore all possible ways to encourage the peace movement, to encourage 
the cooperation between different countries, and to try to restore peace 
everywhere in the world.

Today, for each of our countries, we will plant an olive. We plant this olive 
tree in Athens, a place called “Goudi”, where there were formally military 
barracks and we want to create this way a Garden of Peace.

May our Peace Garden grow and remind us that we have to work, we 
have to try but we have also the possibility to secure peace and 
cooperation. Thank you”.

(Ανεπίσημη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα)

Ορόσημο για την Ευρώπη μας η φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004, εδώ στην Αθήνα. Έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τότε που 
για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ολυμπία. 
Τότε οι ελληνικές πόλεις -  κράτη αποφάσισαν τη διακοπή των μεταξύ τους 
πολέμων, την κήρυξη εκεχειρίας και αφιέρωσαν τους Αγώνες στους Θεούς. 
Αυτή ήταν και η αρχή της εκεχειρίας.

Τα Ηνωμένα Έθνη, η ΔΟΕ, η Ελλάδα και η Αθήνα με την ευκαιρία των 
Αγώνων έκαναν έκκληση να σκεφτούμε και πάλι και να εφαρμόσουμε την 
ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας Το μήνυμα είναι συμβολικό. Και αυτό 
σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, αξιοποιώντας τη 
δυνατότητα που προσφέρουν, θα μπορέσουμε ν’ αναζητήσουμε όλους τους 
δυνατούς τρόπους για να ενισχύσουμε το κίνημα ειρήνης, να ενθαρρύνουμε 
τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και να προσπαθήσουμε να 
αποκαταστήσουμε την ειρήνη σ’ όλο τον πλανήτη.

Σήμερα, για κάθε μια από τις χώρες μας θα φυτέψουμε μια ελιά. Θα 
φυτέψουμε ένα δένδρο ελιάς σε μια περιοχή που ονομάζεται «ΓΟΥΔΙ», εκεί 
όπου άλλοτε υπήρχαν στρατώνες και όπου εμείς τώρα θα δημιουργήσουμε



με αυτόν τον τρόπο έναν κήπο Ειρήνης. Είθε ο Κήπος μας αυτός να ανθίζει 
και να μας θυμίζει ότι πρέπει να εργαζόμαστε, να προσπαθούμε αλλά και 
ότι μπορούμε να διασφαλίζουμε την ειρήνη και τη συνεργασία.

Στη συνέχεια μικροί μαθητές πρόσφεραν στους ηγέτες συμβολικά από ένα 
κλαδί ελιάς, ενώ έψαλλαν τον Ολυμπιακό Ύμνο.

Μετά την οικογενειακή φωτογραφία, ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κώστας Σημίτη, 
πλαισιούμενος από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο 
Πρόντι, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Γιώργο Παπανδρέου και τον 
υπουργό αναπληρωτή Εξωτερικών Τάσο Γιαννίτση, παρεχώρησε 
συνέντευξη Τύπου προς τα ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.

Ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην εισαγωγική 
παρέμβασή του, είπε τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διευρυμένης 
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων.

Ποιο ήταν το αντικείμενο αυτής της Διάσκεψης;
Όλοι ζήσαμε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δέκα (10) νέα μέλη. 
Αυτή η διεύρυνση μεταθέτει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δημιουργεί νέους γείτονες, άμεσους γείτονες. Εκείνο το οποίο μας 
ενδιαφέρει, είναι να έχουμε με τους γείτονες αυτούς καλές σχέσεις, να μην 
δημιουργηθούν νέες διαχωριστικές γραμμές, να εξετάσουμε την περαιτέρω 
πορεία της συνεργασίας μας. Πώς μπορεί, το σύνολο το οποίο αποτελεί η 
Ευρώπη, να συνεργαστεί ακόμη καλύτερα, για συγκεκριμένους στόχους που 
έχουν σχέση με την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
πολιτική συνεργασία.

Στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη σήμερα συμμετείχαν οι χώρες-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι δέκα (10) χώρες που υπέγραψαν χτες (16/4) τη 
Συνθήκη Προσχώρησης, οι χώρες οι οποίες έχουν ήδη διμερείς συμφωνίες 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μελλοντικές υποψήφιες χώρες και άλλες, οι 
οποίες συνδέονται με διμερείς σχέσεις ή συμμετέχουν σε ευρύτερες 
συμφωνίες, όπως ο ευρωπαϊκός οικονομικός χώρος. Από την Ισλανδία μέχρι 
τη Ρωσία οι χώρες της Ευρώπης ήταν όλες παρούσες.

Συζητήσαμε πώς θα προωθήσουμε τη συνεργασία και από τη συζήτηση αυτή 
προέκυψε ένα κοινό κείμενο, το οποίο θα σας δοθεί. Σε αυτό το κοινό 
κείμενο αναφέρεται μία σειρά από δραστηριότητες που θα πρέπει να 
αναπτύξουμε από κοινού. Γενικότερες, όπως είναι η προστασία της 
Δημοκρατίας και πιο ειδικές, όπως η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων 
μεταφορών, ενέργειας, φυσικού αερίου κλπ.



Εγώ, εκείνο το οποίο θέλω να ιονίσω, είναι όχι υπήρχε μια κοινή άποψη, όχι 
αυτή τη διαδικασία της συνεργασίας, της συνέργειας θα πρέπει να τη 
συνεχίσουμε, και όχι θα πρέπει να ακολουθηθούν οι συμφωνίες, οι οποίες 
υπάρχουν, να μην υποκατασταθούν από ένα νέο σχήμα, αλλά να δούμε τι 
μπορούμε να κάνουμε παραπάνω.

Έτσι, η Αθήνα υπήρξε η βάση γι’ αυτό το νέο βήμα, για το τι θα μπορούμε 
να κάνουμε παραπάνω, ώστε η Ευρώπη να είναι -παρ’ όλες ακόμη τις 
όποιες διαφορές υπάρχουν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση- ένα σύνολο 
που ενεργεί σε συντονισμό για να πετύχει ανάπτυξη, ευημερία και να 
συνεργαστεί με την παγκόσμια κοινότητα για περισσότερη ειρήνη.

Θεωρώ ότι το βήμα αυτό σήμερα ήταν ιδιαίτερα θετικό, χάρη, επίσης, στις 
προτάσεις ή τις σκέψεις που παρουσίασε η Επιτροπή.

Θα ήθελα να σας αναφέρω ακόμη ότι χτες (16/4) και σήμερα χάρη σε μια 
εντατική επαφή, την οποία είχε η Προεδρία με τις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Προεδρία έκανε για λογαριασμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μια δήλωση σε σχέση με το Ιράκ.

• Η Προεδρία καλωσόρισε την παρουσία του Γενικού Γραμματέα, ο 
οποίος μας μίλησε για το πώς βλέπει την παγκόσμια κατάσταση, το 
ρόλο της Ευρώπης, αλλά και πώς βλέπει τα επόμενα βήματα στο 
Ιράκ.

• Στο κείμενο αυτό -το οποίο επίσης θα έχετε- θέλω να αναφέρω ότι 
τονίζεται πως τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο και 
επίσης να έχουν ρόλο στη διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει στην 
αυτοδιοίκηση του λαού του Ιράκ, αξιοποιώντας την ικανότητα και 
την εμπειρία τους στις μεταπολεμικές ανοικοδομήσεις κρατών.

• Θεωρούμε ότι οι γειτονικές χώρες πρέπει να στηρίξουν τη 
σταθερότητα στο Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή.

• Διαβεβαιώνουμε και πάλι τη δέσμευσή μας για να βοηθήσουμε στην 
ανοικοδόμηση της χώρας

• Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή των Διεθνών Οργανισμών γι’ αυτή την 
ανοικοδόμηση, όπως περιγράφηκε στις συναντήσεις της Διεθνούς 
Τράπεζας και της Ομάδας Θ-7.

• Τέλος, επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να υπάρξει μια λύση στο 
παλαιστινιακό πρόβλημα.

Με τον τρόπο αυτό, η Προεδρία επισημαίνει τα κεντρικά σημεία της 
πολιτικής που θα ακολουθήσει η Ένωση σε σχέση με το Ιράκ, στο άμεσο 
μέλλον.



-  Αυτή η ανακοίνωση της Προεδρίας -θέλω να σας υπενθυμίσω- είναι μια 
ανακοίνωση, η οποία γίνεται πάντοτε, αφού υπάρξουν διαβουλεύσεις με 
όλες τις χώρες και υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες να γίνει η 
ανακοίνωση της Προεδρίας. Είναι μια πρωτοβουλία δική μας, αλλά 
ταυτόχρονα η πρωτοβουλία αυτή προϋποθέτει μια αποδοχή από τις άλλες 
χώρες, η οποία και υπήρξε. Νομίζω ότι και με αυτό τον τρόπο η Σύνοδος, 
εδώ στην Αθήνα, έδωσε το στίγμα της για ένα πρόβλημα, το οποίο είναι 
φλέγον.

Θα παρακαλέσω τον κ. Πρόντι να μας πει για τη Διάσκεψη και μετά θα 
παρακαλέσω τον κ. Παπανδρέου να αναφερθεί σε αυτή τη δήλωση της 
Προεδρίας για το Ιράκ».

Ρ. ΠΡΟΝΤΙ: Θα κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις, βασικά ελάχιστες 
προσθήκες, γιατί συμφωνώ απόλυτα μ’ αυτά που είπε ο κ. Σημίτης. Για το 
Ιράκ θα ήθελα να προσθέσω όχι όλη η ομήγυρις ενέκρινε την 
πρόταση της Commission για την αερογέφυρα για τα παιδιά του 
Ιράκ, για να έχουμε έτσι τα μέσα να παρεμβαίνουμε γρήγορα, αμέσως, 
όποτε υπάρχει επείγουσα ανάγκη και να βοηθούμε έτσι τις απεγνωσμένες 
αυτές περιπτώσεις των παιδιών, που έχουν τραυματιστεί και που δεν 
μπορούν να θεραπευτούν εντός του Ιράκ.

Είναι, πραγματικά, απαραίτητο να το κάνουμε αυτό και όντως νομίζω ότι 
αντεπεξερχόμαστε στην οξεία αυτή ανθρωπιστική κρίση και κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να βοηθήσουμε και στην οικοδόμηση του υγειονομικού τομέα 
εντός του Ιράκ, αλλά και να προσφέρουμε εκτός της χώρας τη βοήθειά μας, 
τη φροντίδα μας, όποτε αυτό απαιτείται, για να μεταφέρουμε στις γειτονικές 
χώρες και στις ευρωπαϊκές, αν χρειαστεί, τα άτομα αυτά, που δεν μπορούν 
να βρουν την ίασή τους εντός της χώρας.

Για τη συνεδρίαση που μόλις τελείωσε, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη 
παρηγοριά για μένα να δω πόσο σημαντική ήταν αυτή η μεγάλη Διάσκεψη, 
όπου δεν υπήρχαν μόνο οι δηλώσεις και τα λόγια. Αντίθετα, ήταν απτή η 
θέληση, η βούληση για την Ευρώπη. Το ζήσαμε αυτό, το νιώσαμε και χθες 
(16/4) στη συζήτηση για τη Συνέλευση και το είδαμε και σήμερα στην 
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη.

Η στρατηγική για το μέλλον είναι εξαιρετικά σαφής. Επιτέλους, έχει πάρει 
όλη της τη μορφή και τώρα μας περιμένουν, βέβαια, δεκαετίες δουλειάς και 
εργασίας:
♦ Έχουμε να ολοκληρώσουμε τη διεύρυνση της Ευρώπης, γιατί δεν είναι 

μόνο οι δέκα χώρες που εντάχθηκαν χθες (16/4).
♦ Έχουμε και τις τρεις υποψήφιες χώρες.
♦ Έχουμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο και την περιοχή των Βαλκανίων, για 

την οποία εμείς λέμε -το ορίζουμε -είναι τμήμα της Ευρώπης.
♦ Και κατόπιν γεννάται μία στρατηγική γειτονίας, μία πολύ ισχυρή 

στρατηγική, για πολύ στενές ζωτικές σχέσεις γειτονίας με τις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, με τις οποίες, όπως είπαμε, 
θέλουμε να μοιραστούμε τα πάντα, εκτός απ’ τους θεσμούς. Δεν μιλούμε



δηλαδή μόνο για μία εμπορική, οικονομική συμμαχία. Μιλούμε για ένα 
στενό δεσμό και στον πολιτικό και στο διοικητικό τομέα και στη 
δικαιοσύνη εσωτερικά. Τα πάντα. Για όλους αυτούς τους τομείς 
συνεργασίας, που είναι απαραίτητοι για το μέλλον μας.

Αυτό είναι το σχέδιο της Ευρώπης πλέον. Αυτή είναι η μορφή της. Η 
Ευρώπη δεν διευρύνθηκε με εγωιστική διάθεση, θέλοντας να αποκλείσει 
τους άλλους. Όχι. Η Ευρώπη διευρύνεται, προσφέροντας και στους γείτονές 
της στενές και θερμές σχέσεις συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Αυτό ήταν το 
πιο σημαντικό επίτευγμα της σημερινής Συνόδου, το οποίο -πρέπει να το 
τονίσω- το αποδέχθηκαν και το επικρότησαν όλοι στη σημερινή μας 
συνεδρίαση. Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα ήθελα να τονίσω ότι και η παρουσία του Γενικού 
Γραμματέα σήμερα, πέραν των όσων είπαμε, σηματοδοτεί τη σπουδαιότητα 
που προσδίδουμε στον ΟΗΕ, στο ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού στην 
ανασυγκρότηση του Ιράκ, την επόμενη μέρα.

Οπως γνωρίζετε, το θέμα του Ιράκ απασχόλησε την προηγούμενη Δευτέρα 
(14/4) το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και βεβαίως θα μας απασχολήσει 
και κατά την άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στις 2 και 3 
Μαΐου εδώ στην Ελλάδα.

♦ Θέλω να τονίσω ότι όλοι μας κατανοούμε τη ρευστή κατάσταση στο Ιράκ, 
την ανάγκη να εμπεδωθεί η ασφάλεια, να προχωρήσει η διαδικασία της 
ανασυγκρότησης και άμεσης συμμετοχής του ιρακινού λαού και όλων 
των δυνάμεων της χώρας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας 
αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης, κάτι που θα μπορέσει να οδηγήσει 
και σε εκλογές.

♦ Πάλι τονίζουμε το ρόλο του ΟΗΕ ως ένα ρόλο νομιμοποιητικό για τις 
εξελίξεις που θα προκύψουν όχι μόνο για το Ιράκ, αλλά και 
σταθεροποιητικό για την ευρύτερη περιοχή γύρω απ’ το Ιράκ.

Η Δήλωση, την οποία υιοθετήσαμε μετά από συνεννοήσεις με τα μέλη, έχει 
σημασία, διότι δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις:

-» Πρώτα απ’ όλα, στη Δήλωση αναφέρεται ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του 
συνασπισμού (Coalition) καθίστανται υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομαλής ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας και του ιατροφαρμακευτικού 
υλικού, καθώς και για την προστασία των πολιτιστικών μνημείων και των 
μουσείων. Θέλω εδώ να τονίσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ο κ. Ρομάνο 
Πρόντι, ότι σε συνεργασία με την Επιτροπή θα είμαστε έτοιμοι για 
αερομεταφορά, για αερογέφυρες, για επείγουσες περιπτώσεις στα 
νοσοκομεία της Ευρώπης. Είναι μία -νομίζω- πολύ σημαντική βοήθεια, 
την οποία μπορούμε να προσφέρουμε, ως Ένωση.

-» Οσον αφορά ειδικότερα το θέμα της προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η Ελληνική Προεδρία θα αναλάβει περαιτέρω



πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την UNESCO, αλλά και με τον ΟΗΕ 
(ακόμη και με ψήφισμα του ΟΗΕ), καθώς και με άλλους διεθνείς φορείς. 
Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε την καταστροφή των 
πολιτιστικών θησαυρών, που δεν είναι κτήμα μόνο του ιρακινού λαού, 
αλλά αποτελούν παγκόσμια κληρονομιά. Μέτρα πρέπει να ληφθούν κατά 
του παράνομου εμπορίου των πολιτιστικών θησαυρών, που είναι σίγουρο 
ότι μετά απ’ αυτό το «πλιάτσικο», μετά απ’ αυτή τη λεηλασία θα φανεί στις 
διεθνείς αγορές. Και εδώ υπάρχουν -έχουμε γνώση και εμείς ως χώρα-, 
δυνατότητες να σταματήσουμε μια τέτοια περαιτέρω εξαφάνιση αυτών των 
μνημείων.

-» Ενα, επίσης, σημείο το οποίο τονίζεται στη Δήλωση για το Ιράκ, είναι ότι 
ο ιρακινός λαός πρέπει να συμμετάσχει άμεσα στην οικοδόμηση του 
μέλλοντος του Ιράκ. Δεν μπορεί να υπάρξει ανοικοδόμηση χωρίς τη 
συμμετοχή, αλλά και τη συναίνεση του ιρακινού λαού.

-> Επιβεβαιώνεται, επίσης, η ανάγκη αποχής όλων των γειτονικών χωρών 
από ενέργειες που θα συνέβαλαν στην αστάθεια. Αυτή η Δήλωσή μας 
παραπέμπει και στην προηγούμενη Δήλωση του Εαρινού Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου των Βρυξελλών το Μάρτιο που απετέλεσε ένα μήνυμα θετικό, 
αποτρεπτικό και αποτελεσματικό.

—» Επιβεβαιώνεται η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει 
καθοριστικά στην πολιτική και οικονομική ανοικοδόμηση του Ιράκ. Και 
βεβαίως επιβεβαιώνεται η συμβολή του ΟΗΕ, στο παρόν στάδιο, στο 
συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστηρίζεται η περαιτέρω 
ενίσχυση του ρόλου του και σ’ αυτό τον τομέα.

-» Η σταθερότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 
Ανατολής δεν συνδέονται μόνο με τις εξελίξεις στο Ιράκ και γι’ αυτό 
έχουμε μιλήσει για το Παλαιστινιακό. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία και 
είχαμε επαφές εδώ και με το Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Ιγκόρ Ιβανόφ 
και με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, για την ειρηνευτική 
διαδικασία, για να προωθήσουμε τον οδικό χάρτη (road map).

—» Πρόσφατα είχα και εγώ αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον 
υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Κόλιν Πάουελ. Υπάρχει ο 
οδικός χάρτης, ο οποίος θα οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού 
κράτους. Προς αυτή την κατεύθυνση η Ελληνική Προεδρία θα εντείνει 
την επόμενη περίοδο μαζί με τον κ. Χαβιέ Σολάνα, τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για θέμα ΚΕΠΠΑ, τις προσπάθειές 
μας σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του «κουαρτέτου» (ΟΗΕ, ΗΠΑ, Ε.Ε., 
Ρωσία).

-» Τέλος, χαιρετίζουμε τον Άμπο Μάζιν ως Πρωθυπουργό της 
Παλαιστινιακής Αρχής, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
διορισμού του νέου Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό 
Άμπο Μάζιν και βεβαίως η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων θα συμβάλει 
στη ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ.



Αυτά από πλευράς μας. Ακούμε τις ερωτήσεις σας.

Β. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ (««ANTENNA»): Ήθελα να ρωτήσω, παρακολουθήσαμε όλοι 
χθες και όλη η Ευρώπη -αν θέλετε- τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τις δέκα νέες χώρες. Από τη διαδικασία αυτή απείχε η Τουρκία. Ήθελα 
να σας ρωτήσω: Με τη στάση που κρατάει αυτή την ώρα η Τουρκία, νομίζετε 
ότι θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα και στην Κύπρο, αλλά και στην Αθήνα; 
Ευχαριστώ.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν συμφωνώ μαζί σας ότι απείχε η Τουρκία. Ήταν παρών ο 
Πρέσβης και το βράδυ ήρθε και ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γκιούλ, ο 
οποίος παρέστη στη σημερινή συνεδρίαση.

Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ («ΣΚΑΪ 100,3 - STAR»); Στο μόνιτορ, κύριε 
Πρόεδρε, θαυμάσαμε το διαχυτικό εναγκαλισμό του κ. Σολάνα προς εσάς 
και φαντάζομαι ότι θα πήρατε πάρα πολλά συγχαρητήρια για την άψογη 
διοργάνωση αυτού του διημέρου. Το ερώτημά μου σ’ εσάς είναι: Χθες το 
βράδυ (16/4) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους πρότεινε την άρση του 
εμπάργκο σε ό,τι αφορά το Ιράκ. Ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η δική 
σας αντίδραση και μήπως υπάρξει κάποια εντύπωση ότι τώρα αρχίζει και επί 
της ουσίας ο πόλεμος για το πετρέλαιο;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Είναι αυτονόητο, ότι το εμπάργκο πρέπει να αρθεί. Ήδη έχει 
αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συνεχιστεί το 
Πρόγραμμα «πετρέλαιο έναντι τροφίμων» και μέσα στο πλαίσιο της 
ομαλοποίησης της κατάστασης πρέπει να υπάρξει μία γενική εξομάλυνση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («CNN»): Θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, κατά πόσο θεωρεί ότι αυτή η Δήλωση για το Ιράκ αποτελεί μία 
ενίσχυση των δυνατοτήτων που έχει ο Κόφι Ανάν; Μιλήσατε επίσης και για 
την αερογέφυρα για τα τραυματισμένα παιδιά, όπου θα διαδραματίσει ένα 
ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια άλλη μορφή συνδρομής και αρωγής θα 
δώσετε προς το Ιράκ στο εγγύς μέλλον; Γιατί οι δηλώσεις είναι εύκολες, αλλά 
δεν ακούσαμε και πολλά για τα πρακτικά μέτρα που προτείνετε να 
υιοθετήσετε. Ευχαριστώ.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ως προς το πρώτο ερώτημά σας, η Δήλωση της Προεδρίας 
θέτει το πλαίσιο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να αποφασίσουμε τι 
ακριβώς μπορεί να γίνει από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Είναι σαφές ότι οι 
συμμαχικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Ιράκ πρέπει, αυτή τη στιγμή, να 
εξασφαλίσουν την ασφάλεια για τον Ιρακινό λαό, να αποκαταστήσουν την 
ειρήνη στο Ιράκ. Και αυτό δεν μπορεί να είναι ο ρόλος των Ηνωμένων 
Εθνών.

Ο ακριβής ρόλος των Ηνωμένων Εθνών θα είναι το αποτέλεσμα 
διαπραγματεύσεων, επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επίσης και με 
τη Μεγάλη Βρετανία. Και η Μεγάλη Βρετανία αποδέχεται τις αρχές και το 
περιεχόμενο αυτής της Δήλωσης. Θέλουμε τώρα να δούμε τι μπορεί να κάνει 
καλύτερα ο καθένας από εμάς. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Δεν είναι θέμα



ίου ποιος θα είναι πιο ισχυρός σ’ αυτές τις διαπραγματεύσεις, είναι απλώς 
μία αναζήτηση του καλύτερου τρόπου για να εξασφαλίσουμε το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό, όπως περιγράφεται στη 
συγκεκριμένη Δήλωση, είναι να βοηθήσουμε τον ιρακινό λαό να αποτελέσει 
τμήμα της διεθνούς κοινότητας και να κυβερνήσει ο ίδιος τη χώρα του.

Για το τελευταίο τμήμα της ερώτησης θα δώσω το λόγο στον κ. Πρόντι.

Ρ.ΠΡΟΝΤΙ: Πολύ απλή η απάντηση. Από την αρχή του πολέμου είχαμε μία 
έκτακτη συνάντηση της COMMISSION και αποφασίσαμε ένα ποσό 100 
εκατομμυρίων € για άμεση συνδρομή. Νομίζω, ότι δαπανήθηκαν ήδη τα 20 
εκατομμύρια. Ευτυχώς, γνωρίζουμε ότι υπήρξε γύρω από τη χώρα ο 
Ερυθρός Σταυρός και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που ήταν έτοιμες 
να παρέμβουν.

Όταν λάβαμε τις ειδήσεις ότι είχαν καταρρεύσει τα Νοσοκομεία, υπήρχε μία 
επιπρόσθετη πρόταση που κυκλοφορούσε στο Συμβούλιο και επανήλθε 
σήμερα το πρωί, δηλαδή να γίνει μια προσπάθεια για να αποσταλεί 
κατεπείγουσα ιατρική βοήθεια εκεί, γιατί γνωρίζουμε ότι λόγω της 
κατάστασης των τοπικών νοσοκομείων, δεν μπορεί να παρασχεθεί 
περίθαλψη τοπικά.

Σ’ εκείνα τα νοσοκομεία, εάν βέβαια ήταν δυνατόν να τύχουν περίθαλψης 
αυτά τα άτομα εντός του Ιράκ, θα ήταν προτιμότερη αυτή η επιλογή, αλλά 
υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όπου δεν είναι δυνατή η περίθαλψη στο 
Ιράκ. Και αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούμε στην παροχή της 
ανθρωπιστικής μας βοήθειας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε αυτή τη διπλωματική 
αυτοσυγκράτηση, γιατί δεν αποκαλείτε «κατοχικά στρατεύματα» τα 
στρατεύματα των Αμερικανών και των Βρετανών; Δεν έχουν πάρει άδεια από 
το Διεθνές Δίκαιο, δεν τους κάλεσε μια κυβέρνηση να πάνε εκεί. Γιατί δεν 
αποκαλείτε τις Βρετανικές και Αμερικανικές δυνάμεις, «δυνάμεις κατοχής»; 
Γιατί αυτή αυτοσυγκράτηση;

Στην ανακοίνωσή σας για τη διευρυμένη Ευρώπη, μιλάτε και για έναν ρόλο 
που θέλετε να έχετε όχι μόνο οικονομικό, αλλά και πολιτικό. Θα μπορέσετε 
επομένως σε ένα, ίσως αν όχι τώρα, μεταγενέστερο στάδιο να μας 
περιγράψετε πιο αναλυτικά ποιος θα είναι αυτός ο πολιτικός ρόλος.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το κείμενο που έχετε μπροστά σας είναι ένα κείμενο που 
έγινε αποδεκτό από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε πολύ καλά, 
ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσεγγίζουν το πρόβλημα με τον 
ίδιο τρόπο, το γνωρίζουμε αυτό. Και όταν προσπαθούμε να βρούμε ένα 
συμβιβασμό μεταξύ μας, πρέπει να βρούμε μία γλώσσα και κάποιους όρους 
που να μας βρίσκουν όλους σύμφωνους.



Η Ευρώπη αποτελείται από 15 κράτη -  μέλη και τα 15 κράτη -  μέλη πρέπει 
να μιλούν με μία φωνή, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει και κάποιος 
τρόπος έκφρασης και τοποθέτησης που είναι αποδεκτός από όλους.

κα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ («ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΣΗ»): Κύριε 
Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Το σύνολο του ελληνικού και του 
ευρωπαϊκού Τύπου καλωσόρισε τα αποτελέσματα της χθεσινής Διασκέψεως. 
Στο παρελθόν, ωστόσο, η Ευρώπη -στο πολύ κοντινό παρελθόν- εμφανίστηκε 
διαιρεμένη σε ένα μείζον θέμα. Οπωσδήποτε, όλοι απευχόμαστε η συνοχή 
της Ευρώπης να δοκιμαστεί στο μέλλον υπό αντίστοιχες συνθήκες. Σε κάθε 
περίπτωση, όμως, πιστεύετε ότι σε μία επόμενη, ενδεχομένως, δύσκολη 
στιγμή και συγκυρία, η Ευρώπη θα είναι πιο ώριμη να διατυπώσει ενιαία 
φωνή;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Η Ευρώπη 
είναι μία διεργασία δημιουργίας, ενοποίησης, διαμόρφωσης κοινών 
πολιτικών. Όπως στο παρελθόν είχαμε ρήξεις, είχαμε αυτή τη ρήξη, θα 
έχουμε και στο μέλλον ρήξεις.

Θέλω να σας θυμίσω ότι η Γαλλία άσκησε για αρκετά χρόνια την πολιτική 
της «κενής καρέκλας», δεν πήγαινε στις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Δεν είπε κανείς, ότι είχε λήξει τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν 
πρέπει να βλέπουμε το τι συμβαίνει τώρα ως καθοριστικό για το μέλλον. 
Είναι μία ένδειξη και ένα σήμα ότι υπάρχουν ακόμη βασικές διαφορές 
απόψεων σε κεντρικά σημεία: Στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την 
αμυντική πολιτική, τη δυνατότητα διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής. Αυτά 
όμως τα ξέρουμε, τα έχουμε επισημάνει και θέλουμε να τα λύσουμε.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


