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Συνομιλίες διάρκειας μιάμισης ώρας είχε σήμερα στις 13.45, στο 
Μέγαρο Μαξίμου και στο πλαίσιο γεύματος εργασίας, ο 
Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με τον νέο Γενικό Γραμματέα του 
NATO Jaap de Hoop Scheffer, ο οποίος πραγματοποιεί επισκέψεις σε 
όλες τις πρωτεύουσες των χωρών-μελών της Συμμαχίας.

Στο γεύμα εργασίας παρεκάθησαν επίσης από ελληνικής πλευράς οι 
υπουργοί Εξωτερικών Τάσος Γιαννίτσης και Εθνικής Άμυνας Γιάννος 
Παπαντωνίου, ο υφυπουργός Τύπου και υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του 
Πρωθυπουργού Τηλέμαχος Χυτήρης, οι πρέσβεις κύριοι Ζέππος και 
Γεννηματάς, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού επί στρατιωτικών θεμάτων 
αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Σαφλιάνης και ο σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού Νίκος Θέμελης.

Μετά το γεύμα εργασίας, ο Πρωθυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας 
του ΝΑΤΟ προέβησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους και 
απάντησαν σε ερωτήσεις τους.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή επίσκεψη του Γενικού 
Γραμματέα του NATO Jaap de Hoop Scheffer είναι η πρώτη επίσκεψη στην 
Ελλάδα υπό τη σημερινή ιδιότητά του, διότι ανέλαβε Γενικός Γραμματέας 
του ΝΑΤΟ στην αρχή του χρόνου.

Ο κ. De Hoop Scheffer υπήρξε υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας και 
έπαιξε ένα σημαντικό πολιτικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της Ολλανδίας.

Οι σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Συζητήσαμε τα 
θέματα τα οποία παρουσιάζονται και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους 
επόμενους μήνες.
Αναφέρω ενδεικτικά τη διάθεση δυνάμεων για το μετασχηματισμό των 
δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, τη νέα δομή διοίκησης, την παρουσία του ΝΑΤΟ στα 
Βαλκάνια, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

Επεσήμανα στον κ. Scheffer τις γνωστές ελληνικές θέσεις:

• Εμείς θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχει παρουσία στα Βαλκάνια, 
διότι η παρουσία του εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή.

• Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ώστε να περιλάβει 
όλες τις χώρες των Βαλκανίων εν καιρώ, διότι και αυτό θα συμβάλλει στη 
συνεργασία και στη σταθερότητα στην περιοχή.

• Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια καλή σχέση με τη Ρωσία. Ήδη, 
βέβαια, έχουν ξεπεραστεί οι παλιές αντιθέσεις, ήδη υπάρχει μια ιδιαίτερη



σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, αλλά θα πρέπει να εξακολουθήσει αυτή 
η σχέση, όπως άλλωστε το θέλει και το ίδιο το ΝΑΤΟ.

• Θεωρούμε επίσης ότι χτίσαμε πάνω σε καλές βάσεις τη σχέση του ΝΑΤΟ 
με την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Έχουν ληφθεί μια σειρά αποφάσεις για τη 
συνεργασία. Οι δύο Οργανισμοί έχουν διαφορετικούς στόχους, έχουν μια 
διαφορετική δομή, έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και θα πρέπει -  
και αυτό γίνεται- να συμβιβάσουν τη συνεργασία τους εκεί που έχουν την 
κοινή επιδίωξη και αυτό είναι η άμυνα και η ασφάλεια.

Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων του 
ΝΑΤΟ, όμως πάντα στο πλαίσιο των υπαρχουσών δυνατοτήτων. Και όπως 
έχουμε επισημάνει και άλλοτε στον πρώην Γενικό Γραμματέα Λόρδο 
Ρόμπερτσον, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και 
των ειδικών συνθηκών στην περιοχή, τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των 
διατιθεμένων δυνάμεων.

Τέλος, θέλω να τονίσω με αφορμή το πάντα επίκαιρο ζήτημα της 
τρομοκρατίας, ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις τρομοκρατικές 
ενέργειες. Συνεργαζόμαστε με όλους τους διεθνείς Οργανισμούς και τα 
Ηνωμένα Έθνη, με τους συμμάχους μας για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και βεβαίως θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες που 
προκαλούν τα τρομοκρατικά φαινόμενα.

Ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας με τον κ. Scheffer θα είναι 
πολύ καλή, γιατί όχι μονάχα γνωριζόμαστε, αλλά από τη συζήτηση που 
είχαμε είδαμε ότι συμπίπτουμε στις απόψεις μας.

(ανεπίσημη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα)

J. SCHEFFER: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Βεβαίως 
μπορώ να απηχήσω τα τελευταία σας λόγια, διότι είχαμε πάντοτε καλή 
συνεργασία και ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχω την πρόθεση να 
έχουμε μια στενή και καρποφόρα συνεργασία με την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ 
για τη φιλοξενία σας. Αισθάνομαι πολύ καλά που βρίσκομαι εδώ.

Συμμερίζομαι τα όσα είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, σχετικά με τις συζητήσεις 
που είχαμε κατά τη διάρκεια του γεύματος. Βεβαίως, εστιάστηκαν στη 
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην 
Κωνσταντινούπολη στο τέλος του Ιουνίου και στα σημαντικά θέματα που θα 
συζητηθούν εκεί:

• Το Αφγανιστάν, η ISAF. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται να κάνει περισσότερα και 
έχει τη φιλοδοξία να έχει πέντε περισσότερες ομάδες επαρχιακές, όχι 
μόνο για να έχουμε ασφάλεια στην Καμπούλ, αλλά και εκτός της 
Καμπούλ, καθώς και να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση Καρζάι. Γι’ αυτό 
πρέπει όλοι οι σύμμαχοί μας να συμμετάσχουν όσο μπορούν περισσότερο 
και να συμμετάσχουν σ’ αυτή τη σημαντική διαδικασία της ασφάλειας και 
της διαμόρφωσης και εξασφάλισης της ασφάλειας στο Αφγανιστάν.



• Δεύτερο θέμα που θα απασχολήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην 
Κωνσταντινούπολη -και το ανέφερε ο Πρωθυπουργός και συμφωνώ μαζί 
του ότι είναι πολύ σημαντικό- είναι το θέμα των Βαλκανίων, όπου οι 
διάφορες πτέρυγες του ΝΑΤΟ, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ είναι μια επιτυχία. 
Ίσως οι δυνάμεις ασφάλειας (SFOR) που βρίσκονται εκεί να τελειώσουν 
την εντολή τους και να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την 
παρουσία στη Βοσνία -  Ερζεγοβίνη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Το 
ΝΑΤΟ θα έχει εκεί τις δυνάμεις και το Αρχηγείο για να βοηθήσει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν παραστεί ανάγκη.

• Αναφέρατε, επίσης, κύριε Πρωθυπουργέ, τις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και 
Ρωσίας που θεωρούμε και οι δύο πάρα πολύ σημαντικές και ελπίζω ότι ο 
Πρόεδρος Πούτιν θα βρει τον τρόπο να έρθει στην Κωνσταντινούπολη.

Ας μην ξεχνούμε τις δυνατότητες για τις ικανότητες των δυνάμεών μας. Σε 
όλες τις πρωτεύουσες όπου πηγαίνω και στην Ελλάδα και σε όλους τους 
εταίρους της Ατλαντικής Συμμαχίας παντού λέγω ότι οι εταίροι θα πρέπει να 
έχουν πιο χρησιμοποιήσιμες δυνάμεις που μπορούν να αναπτυχθούν 
ταχύτατα, να είναι έτοιμες, να έχουν πλήρη ετοιμότητα. Η Ελλάδα οργανώνει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα, αλλά 
ελπίζω ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες η Ελλάδα θα μπορέσει να 
συμμετάσχει με άλλες χώρες για περαιτέρω αναδιάρθρωση των Ενόπλων 
Δυνάμεων για να υπάρχει η «χρησιμοποιησιμότητα» και η δυνατότητα 
ανάπτυξης.

Ας μην ξεχνούμε τη μεσογειακή συνεργασία, τις πρωτοβουλίες της Μέσης 
Ανατολής. Είχαμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό επίσης. Με άλλα λόγια 
είχαμε πλήρες πρόγραμμα, όσον αφορά την ευρύτερη ζώνη της Μέσης 
Ανατολής και το μεσογειακό διάλογο. Νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να 
συμμετάσχει σ’ αυτό το διάλογο με ιδέες, προτάσεις γι’ αυτές τις 
πρωτοβουλίες, τις οποίες θα πρέπει να αναπτύξουμε.

Έχουμε, λοιπόν, πλήρες πρόγραμμα για τη Σύνοδο Κορυφής της 
Κωνσταντινούπολης και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και σε στενή 
συνεργασία με την Ελλάδα, για να μπορέσουμε να δώσουμε μορφή, σάρκα 
και οστά σ’ αυτό το πρόγραμμα, την ημερήσια διάταξη, προκειμένου να 
στεφθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας στην Κωνσταντινούπολη στο 
τέλος Ιουνίου με επιτυχία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στα θέματα για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Συζητήσατε καθόλου το ενδεχόμενο 
συμμετοχής ή βοήθειας του ΝΑΤΟ σε θέματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια 
των Ολυμπιακών Αγώνων;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα αυτό το οποίο έχει τεθεί από πολλές πλευρές, με 
εκπλήσσει. Όλοι γνωρίζετε ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με πολλές χώρες και 
υπάρχει και στενή συνεργασία με ορισμένες, για να αντιμετωπίσει το 
ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και



αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο, διότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι Αγώνες 
ενός περιορισμένου μεγέθους. Είναι Αγώνες που συγκεντρώνουν την 
παγκόσμια προσοχή και άρα προσφέρονται και για ενέργειες που θέλουν να 
προκαλέσουν την παγκόσμια προσοχή και επειδή θα βρίσκονται και στην 
Ελλάδα αθλητές από όλες τις χώρες του κόσμου, γι’ αυτό χρειάζεται αυτή η 
στενή συνεργασία με πολλές χώρες και ειδικότερα μ’ αυτές, οι οποίες έχουν 
μια εμπειρία περί τα θέματα αυτά και μπορούν να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά καταστάσεις. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η Ελλάδα είναι 
υποχρεωμένη να συνεργαστεί με όλους εκείνους τους διεθνείς οργανισμούς 
που μπορούν να συνεισφέρουν σ’ αυτό το σκοπό. Και αυτό θα κάνουμε, 
κάνουμε και θα κάνουμε. Διότι η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων είναι 
μια πρώτη προτεραιότητα και για τους Αγώνες, αλλά και για την εικόνα της 
Ελλάδος και ως εκ τούτου δεν έχουμε περιορισμούς, αλλά και λόγω του 
διεθνούς πλαισίου, στο οποίο πραγματοποιούνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα 
κάνουμε τις επιλογές μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ασφαλείς οι Αγώνες 
και να μην δημιουργηθούν και οποιαδήποτε πολιτικά προβλήματα από τον 
οποιοδήποτε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η ερώτησή μου απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα 
του ΝΑΤΟ: Λέγεται ότι θα διεξαχθούν εκλογές στο Ιράκ την 30*1 Ιουνίου και 
μέχρι το διάστημα αυτό ζητείται η συμμετοχή του ΝΑΤΟ, παρά τα όσα άφησε 
να εννοηθούν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που είπε ότι μέχρι 
στιγμής δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχέδιο...(η ερώτηση δεν ακούγεται 
ευκρινώς)

J. SCHEFFER: Αν κατάλαβα την ερώτησή σας, γιατί δεν ακουγόσασταν 
καλά, πρόκειται για το ρόλο του ΝΑΤΟ στο Ιράκ. Το Ιράκ είναι στο 
πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ παίζει ένα ρόλο και προσπαθούμε να 
υποστηρίξουμε τους φίλους μας με την πολυκλαδική δύναμη την οποία 
έχουμε. Νομίζω αναφέρατε πως η Ισπανία θα αναλάβει την αρχηγεία αυτής 
της δύναμης και βεβαίως το ΝΑΤΟ θα αναλάβει αυτό το ρόλο, αυτό είναι 
αυτονόητο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το ΝΑΤΟ προτίθεται να συνδράμει την Ισπανία σ’ αυτή 
την αποστολή;

J. SCHEFFER: Αυτό δεν θα επηρεάσει τη βοήθεια της Ισπανίας, διότι το 
ΝΑΤΟ είναι Ισπανία για την ώρα και δεν έχουν λάβει χώρα εκλογές. Είναι 
πολύ σχετική η ερώτησή σας. Ακόυσα τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών κ. Ανάν αλλά θα έχουμε την In Ιουλίου μεταφορά κυριαρχίας και 
μετά θα υπάρξει μια εκλογική διαδικασία. Ο διαρθρωτικός ρόλος του ΝΑΤΟ 
είναι ένα διαφορετικό θέμα, αν έχουμε μια κυρίαρχη και εκλεγμένη 
κυβέρνηση στο Ιράκ. Αλλά το θέμα, όπως έχει τεθεί από τον κ. Ανάν και τον 
κ. Μπρέμερ δεν θα επηρεάσει το ρόλο του ΝΑΤΟ στη βοήθεια σ’ αυτή την 
πολυεθνική δύναμη.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ -  J. SCHEFFER: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε 
για χην προσοχή σας.


