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Τον Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη δέχθηκε σήμερα σε συνεργασία, 
στις 11.20 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος.

Μετά τη συνάντηση που διήρκεσε μία ώρα, ο Πρωθυπουργός, 
ε§ερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, προέβη στις ακόλουθες 
δηλώσεις:

«Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Στεφανόπουλο είχαμε μία εκτενή 
συζήτηση γύρω από τις εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις και 
ειδικότερα τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας.

Μιλήσαμε, όπως όλοι αντιλαμβάνεσθε, κυρίως για την πρόσφατη 
επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ταξίδι αυτό ήταν πετυχημένο. 
Ηταν πετυχημένο γιατί μιλήσαμε με την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών 
ανοιχτά για όλα τα θέματα. Υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση και 
βεβαίως αμοιβαία πληροφόρηση για τις θέσεις. Ετσι οι βάσεις της 
συνεργασίας είναι καλύτερες από πριν. Μπορούμε να συνεχίσουμε το 
διάλογο πάνω σε όλα τα θέματα με γνώση και από τις δύο πλευρές για 
τις θέσεις του άλλου και κυρίως όσον αφορά εμάς, για τις επιδιώξεις της 
Ελλάδας.

Όπως δήλωσα, όταν ανεχώρησα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την 
εισαγωγή του ευρώ από Ιψδ Ιανουάριου του 2002 στη χώρα μας, έκλεισε 
ένα κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της οικονομικής σταθεροποίησης και της 
λήξης της προετοιμαστικής φάσης για την ισότιμη συμμετοχή μας στην 
Οικονομική και Νομισματική Ενωση της Ευρώπης, για την ισότιμη 
συμμετοχή μας στην ευρωζώνη. Ανήκουμε πλέον στις χώρες της 
ευρωζώνης και η ελληνική οικονομία λειτουργεί με τους κανόνες των 
υπολοίπων χωρών της ΟΝΕ.

Τώρα είναι καιρός να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και προσοχή και να 
αναλάβουμε πρωτοβουλίες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Τώρα είναι καιρός, διότι:

• Εισερχόμαστε στην τελευταία φάση των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης και Κύπρου για την ένταξη 
της Κύπρου στην Ενωση, πράγμα που αποτελεί μείζονα επιδίωξη 
της χώρας μας.



• Βρίσκονται σε εξέλιξη, χάρη στην πολιτική μας, οι συνομιλίες 
ανάμεσα στην κυπριακή ηγεσία (τον Πρόεδρο Κληρίδη) και την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα.

• Σύμφωνα με την απόφαση του Ελσίνκι, το 2004 θα είναι ένας 
κρίσιμος χρόνος, όπου θα πρέπει να υπάρξουν (το αργότερο το 
2004) πρωτοβουλίες από την πλευρά της Τουρκίας, σε σχέση με το 
θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο.

• Εχουμε παράλληλα να αντιμετωπίσουμε θέματα ασφάλειας και 
συνεργασίας στα Βαλκάνια, γι’ αυτό το αμέσως επόμενο διάστημα 
θα επισκεφθώ τις βαλκανικές χώρες.

• Οι εξελίξεις επιβάλλουν να είμαστε (όπως ήμαστε πάντα) 
πρωτεργάτες σε διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν και τα εθνικά μας 
δίκαια και τα δικαιώματά μας και ταυτόχρονα θα ενιαχά σου ν και 
θα αναδείξουν το ρόλο της Ελλάδας ως μιας χώρας, η οποία 
επιδιώκει την ειρήνη και τη συνεργασία.

Σας ευχαριστώ».


