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ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΓΕΤΩΝ

Στο περιθώριο της Διαβαλκανικής Συνάντησης, ο Πρωθυπουργός 
Κώστας Σημί’ ης είχε απόψε κατΊδίαν συναντήσεις, κατ'αρχάς με τον 
Πρωθυπουργό της Αλβανίας Φάτος Νάνο και αμέσως μετά με τον 
Πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

Συνάντηση διάρκειας 45 λεπτών είχε σήμερα στις 19.30 ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός με τον Γιουγκοσλάβο Πρόεδρο. Στη συνάντηση 
μετείχαν επίσης οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Μίλαν 
Μιλουτίνοβιτς και Θεόδωρος Πάγκαλος.

Μετά τη συνάντηση οι κύριοι Μιλόσεβιτς και Σημίτης προέβησαν σε 
δηλώσεις:

Σ.ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που μου δόθηκε η ευκαιρία να 
συζητήσω με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος τον κ.Σημίτη για διμερή 
θέματα, όπως και για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, τα οποία θα 
συζητήσουμε αύριο και μεθαύριο.
Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, νομίζωτότι είναι· ευρέως -γνωστή, 
η παραδοσιακή φιλία μεταξύ των δύο λαών μας και μεταξύ των δύο 
χωρών μας. Προσπαθούμε, ακριβώς, πάνω σ αυτή.,.τη . βάση να 
προωθήσουμε τις σχέσεις μας. Κατ'αρχήν σχέσεις οικονομικής φύσεως 
και σχέσεις ευρισκόμενες σε ανοδική πορεία.
Μας δόθηκε απόψε η ευκαιρία να θίξουμε αρκετούς τομείς από την 
οικονομική συνεργασία μας και να εξετάσουμε τους τρόπους περαιτέρω 
προώθησης της συνεργασίας μας σ αυτούς τους τομείς. Συγκεκριμένα 
αναφέρομαι στους τομείς της μεταλλουργίας, της βιομηχανίας τροφίμων, 
των έργων υποδομής. Ως προς τον τελευταίο, πρέπει να πώ ότι είναι 
πολύ σημαντικός επ'ωφελεία των δυο χωρών στον ευρύτερο χώρο της 
Βαλκανικής, λαμβανομένου υπ όψιν ότι και οι δύο χώρες αναλαμβάνουν 
προς τούτο διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες. Πάνω σ'αυτόν τον 
τομέα (δηλαδή τον τομέα των έργων υποδομής) έχουμε σημειώσει 
μεγάλες επιτυχίες. Είναι γνωστή σε όλους η επιτευχθείσα προ μερικών 
μηνών συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
και του Γιουγκοσλαβικού. Επίσης, πρέπει να αναφέρω τα ορυχεία της 
Τρέτσα με τη συμμετοχή Ελλήνων επιχειρηματιών, καθώς και πολλά 
άλλα κοινά έργα



Επομένως, σε όλους αυτούς τους τομείς οικονομικής συνεργασίας και 
για να γίνω πιο συγκεκριμένος στους τομείς του Τουρισμού, της 
Μεταλλουργίας, της Γεωργίας αναμένουμε μεγάλα αποτελέσματα προς 
όφελος και των δύο χωρών και των δύο λαών μας.
Σε ο,τι αφορά στον τομέα των Συγκοινωνιών, κάναμε ιδιαίτερη μνεία του 
θέματος του Λιμένος της Θεσσαλονίκης. Θέμα που για μας έχει μεγάλη 
σημασία για την ανάπτυξη της δικής μας οικονομίας.
Αυτό ήταν, εν συντομία, το περιεχόμενο των συνομιλιών μας και για την 
περαιτέρω προώθηση της πολιτικής συνεργασίας, αλύνα και για την 
διεύρυνση της οικονομικής μας συνεργασίας σε όλους αυτούς τους 
τομείς, στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Συνομιλίες που 
χαρακτηρίζουν -όπως πάντοτε- τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών.
Σε ό,τι αφορά τη Δίαβαλκανική Διάσκεψη, οι εργασίες της οποίας 
αρχίζουν αύριο, για μας είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός αυτό, διότι 
ακριβώς εντατικοποιούμε και προωθούμε τις σχέσεις όλων των χωρών 
αυτής της περιοχής. Διότι θα πρέπει και για την περιοχή μας, το στοιχείο 
της ολοκλήρωσης που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα για όλο τον 
κόσμο, να αττοτελέσει ένα θετικό στοιχείο και για την περιοχή μας.
Εμείς, αύριο, θα προσπαθήσουμε ve βρούμε πρακτικές λύσεις, να 
θεσμοθετήσουμε, κατά κάποιο τρόπο, αυτές τις προσπάθειες των λαών 
που ζούν σ' αυτή την περιοχή.
Προσωπικά, πιστεύω, ότι η Διάσκεψη θα στεφθεί από επιτυχία, ότι θα 
κάνουμε καλή δουλειά. Και δράττομαι της ευκαιρίος να ευχαριστήσω τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδος τον κ.Σημίτη για την άριστη φιλοξενία του. 
Η Δίαβαλκανική Συνάντηση Ηγετών αποτελεί, πράγματι, ένα σημαντικό 
βήμα και θα αποφέρει σημαντικά -πιστεύουμε- αποτελέσματα. Και τα 
αποτελέσματα δεν 6α είναι άλλα παρά η αμοιβαία καλύτερη κατανόηση 
και η εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας μεταξύ των λαών της 
περιοχής μας. Και αναμφισβήτητα αυτός θα είναι και ο κοινός μας 
στόχος.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Κ.ΣΗΜ1ΤΗΣ: Με τον Πρόεδρο κ.Μιλόσεβιτς είχαμε μια πολύ φιλική 
συζήτηση, που αφορούσε τα διμερή θέματα μεταξύ της Ελλάδος και της 
Γιουγκοσλαβίας και τους στόχους της Συνάντησης Κορυφής, η οποία 
πραγματοποιείται από σήμερα.
Διαπιστώσαμε ότι στα διμερή θέματα υπάρχει πρόοδος, ότι τα 
προβλήματα αντιμετωπίζονται, ότι η συνεργασία και στον οικονομικό, 
αλλά και στον πολιτικό τομέα εξακολουθεί να είναι πολύ καλή και 
προχωρεί.
Ελληνικές επιχειρήσεις, όπως o OTE και η Αγροτική Τράπεζα, έχουν 
δραστηριοποιηθεί στη Γιουγκοσλαβία και οι τουριστικές σχέσεις 
ανάμεσα στις δύο χώρες έχουν πάρει σημαντική ανάπτυξη, τον 
τελευταίο καιρό. Είναι ένας δρόμος, τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε 
και να συνεχίσουμε εντατικά.



Διαπιστώσαμε, επίσης, ότι η συνεργασία αυτή θα είναι ακόμη 
αποδοτικότερη αν εντάσσεται σ’ ένα πλαίσιο συνεργασίας όλων των 
χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αν υποστηρίζεται από μόνιμες 
διαδικασίες. Ακριβώς, τη δυνατότητα αυτών των μονίμων διαδικασιών 
θέλουμε να εξετάσουμε αυτές τις μέρες και ελπίζω κι εγώ ότι θα 
φθάσουμε σ' ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα βοηθήσει ακόμα 
περισσότερο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.
Η ειρήνη, η σταθρότητα, η ασφάλεια, η συνεργασία στην περιοχή είναι 
οι κεντρικοί μας στόχοι. Είμαστε σ' αυτό σύμφωνοι. Και είμαστε 
σύμφωνοι ότι πρέπει να τους προωθήσουμε με κάθε τρόπο.
Χαίρομαι για την παρουσία’ του Προέδρου Μιλόσεβιτς στην Κρήτη 
σήμερα και χαίρομαι για τη συμβολή του στον κοινό στόχο 
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Της συνάνησης Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς-Κώστα Σημίτη, πρσηγήθηκε 
συνάντηση διάρκειας 20 λεπτών (19.00-19.20) του Έλληνα 
Πρωθυπουργού με τον Αλβανό ομόλογό του Φάτος Νάνο. Μετά τη 
συνάντηση οι Πρωθυπουργοί της Αλβανίας και της Ελλάδος προέβησαν 
σε σύντομες δηλώσεις:

ΦΑΤΟΣ ΝΑΝΟ: Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είχαμε μια πολύ φιλική 
και χρήσιμη συνομιλία για τους τρόπους με τους οποίους η 
Διαβαλκανική Συνάντηση θα μπορέσει να θεσμοθετήσει έναν διάλογο 
μεταξύ όλων των Βαλκανικών χωρών, που θα απσβεί προς όφελος της 
ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Το μέλλον 
των Βαλκανικών χωρών είναι συνυφασμένο με το ευρωπαϊκό μέλλον. 
Και ακριβώς η συνομιλία μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πσυ 
αφορούσε επίσης και την πορεία των διμερών σχέσεων, υπήρξε 
χρήσιμη, πολύ ουσιαστική, αλλά και πολύ ενθαρρυντική για το μέλλον 
των Βαλκανικών χωρών και γενικότερα των λαών της περιοχής.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ: Με τον Πρωθυπουργό κ.Νάνο είχαμε μια πολύ 
φιλική συνομιλία. Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε, οι 
σχέσεις μεταξύ των Βαλκανικών χωρών -οι οποίες υπάρχουν, αλλά είναι 
ευκαιριακές- να είναι πιο στενές, στη βάση μιας μόνιμης συνεργασίας, 
ώστε να προωθήσουμε από κοινού την αναπτυξιακή διαδικασία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Συζητήσαμε πολύ σύντομα και τις διμερείς σχέσεις και διαπιστώσαμε ότι 
προχωρούμε πολύ καλά και ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, 
αντιμετωπίζονται.
Σας ευχαριστώ πολύ.



\

ΓΡΑΦΕίΟ ΤΎΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ηράκλειο Κρήτης. 2/11/97 
ώρα 16.30

Δ1ΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΓΕΤΩΝ
λ

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, σε φιλική συνάντηση που είχε με 
τους δημοσιογράφους στο Κέντρο Τύπου της Διάσκεψης, απάντησε σπς 
ακόλουθες ερωτήσεις δημοσιογράφων:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λσπόν, κύριε Πρόεδρε, πώς σας φαίνεται; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Εγώ ήρθα να ρωτήσω πώς σας φαίνεται εσάς εδώ, 
αν είναι όλα εν τάζει!
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ολα ωρσία είναι, μόνο που ο καιρός μας τα 
χάλασε!
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αφού όλα είναι εν τάξει, τότε έχει καλώς! Ο καιρός 
μποοεί νο φτιάξει, αλλά, γενικά, ο καιρός δεν μας καταθλίβει, η 
μελαγχολία του δεν μας εντυπωσιάζει! Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά 
μας1
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γο άλλο κλίμα, το πολιτικό κλίμα, που έχει πιο 
πολλή σημασία, πώς το βλέπετε;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το κλίμα είναι καλό και νομίζω ότι 6α πάμε πολύ 
κολά. Εχει γίνει μια καλή προεργασία.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Π περιμένετε απ' αυτή τη Συνάντηση Κορυφής: 
Ποιά είναι η προσδοκία σας;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:Η προσδοκία μας είναι να οδηγήσουμε αυτή την 
εποφή που υπάρχει επί τόσα χρόνια, σε μια μονιμότερη κατεύθυνση, 
ώστε να είναι πιο αποδοτική και πιο συντονισμένη.
Εγώ θέλω, εσάς τους δημοσιογράφους, να σας ευχαριστήσω για το 
ενδιαφέρον σας, για την εδώ παρουσία σας και ελπίζω να πάνε όλα 
ομαλά και για σας και ό,τι προβλήματα έχετε, στον κ. Ρέππα! 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτυχία τί θα σημαίνει για σας, 
στο τέλος του διημέρου;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επιτυχία είναι ήδη το γεγονός και πρώτα απ' όλα ότι 
έρχονται οι Πρωθυπουργοί των άλλων Βαλκανικών κρατών εδώ, ότι 
υπάρχει κοινή πρόθεση μιας συζήτησης πάνω στις αρχές της 
συνεργασίας, ότι υπάρχει η κοινή αντίληψη πως αυτό που υφίσταται 
σήμερα, να πάρει μια άλλη εξέλιξη, να υπάρχει μια πιο στενή επαφή και 
πιο στενή συνεργασία. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ήδη, η 
παρουσία των Πρωθυπουργών των Βαλκανικών χωρών. Γιατί με την 
παρουσία αυτή -πρώτη φορά, απ’ ό,τι γνωρίζω- σηματοδοτείται ότι η



παλιά εποχή, έστω των διμερών επαφών, των φιλικών επαφών, έχει 
περάσει και χρειάζεται ναπορευθούμε σε μια βαλκανική κοινότητα. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πιο τακτικά δηλαδή, να πορευθούμε σε μια 
βαλκανική κοινότητα, στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής; Και τπο 
θεσμοθετημένα;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και πο τακτικά και πιο θεσμοθετημένα, αλλά και με 
ένα ευρύτερο αντικείμενο απ’ ό,τι είχε μέχρι σήμερα αυτή η συνεργασία. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε διμερές επίπεδο, τί περιμένετε απ' αυτές τις 
συναντήσεις, κύριε Πρόεδρε, πουΗτεριμένουμε όλοι;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το κεντρικό μας θέμα είναι η κοινή συνεργασία. Και 
η κεντρική επιδίωξη είναι η κοινή συνεργασία. Οι διμερείς επαφές είναι 
αυτονόητες μια που όλοι οι ηγέτες έρχονται εδώ, αλλά οι διμερείς 
επαφές έχουν δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κοινό, με την 
κοινή αντιμετώπιση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να αναμένουμε εκπλήξεις, κύριε Πρόεδρε; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οχι, εκπλήξεις δεν πρόκειται να υπάρξουν. Τί 
εκπλήξεις να υπάρξουν;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να αναμένουμε νο επιβεβαιωθεί το πνεύμα της 
Μαδρίτης, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μα, είπαμε ότι εδώ προωθούμε τα βαλκανικά, την 
πολυμερή συνεργασία, δεν προωθούμε τα διμερή. Αυτά αλλού.
Σας ευχαριστώ πολύ.


