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SOLANA: Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στην Αθήνα. Είχα την 

ευκαιρία να έχω συνάντηση με τον κ.Πρωθυπουργό, καθώς και με τους 

υπουργούς Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών. Και η συνάντησή μας υπήρξε 

πολύ επιτυχής. Το θέμα για το οποίο ήρθα να μιλήσω με την ελληνική 

κυβέρνηση είναι οι εξελίξεις στη Συμμαχία και κυρίως οι 

προπαρασκευαστικές διαδικασίες, εν όψει της Συνόδου Κορυφής του 

ΝΑΤΟ, τον Ιούλιο, στη Μαδρίτη. Προσωπικά διαπίστωσα ότι η θέση του 

Πρωθυπουργού, του Υπουργού των Εξωτερικών και του Υπουργού 

‘Αμυνας είναι απόλυτα θετική, όσον αφορά ακριβώς την οικοδόμηση του 

νέου ΝΑΤΟ. ‘Αλλωστε αυτό θα είναι το θέμα της Συνόδου Κορυφής της 

Μαδρίτης. Ειδικότερα, το αντικείμενο θα είναι η νέα στρατιωτική δομή του 

ΝΑΤΟ, οι νέες αποστολές και ρόλοι της Συμμαχίας, νέα μέλη, καθώς και η 

νέα σχέση με τη Ρωσία. Πιστεύω ότι θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους 

μέσα στους προσεχείς μήνες. Και αν πράγματι τους επιτύχουμε, θα έχουμε 

σημειώσει πολύ σημαντικά βήματα για την οικοδόμηση της ασφάλειας και 

της σταθερότητας της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Υποσχέθηκα στον ¿.Πρωθυπουργό ότι θα επανέλθω εντός των προσεχών 

εβδομάδων ή των προσεχών μηνών, εν πάση περιπτώσει πριν από την 

Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, για να συνεχίσω τη συζήτηση επί όλων αυτών 

των θεμάτων.

Θέλω για μια ακόμη φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον 

κ.Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του για τη συνεργασία και την



κατανόηση επί όλων αυτών των διαδικασιών για τις οποίες μιλήσαμε, καθώς 

και για την συνεργασία με το ΝΑΤΟ εν γένει, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης 

των αποστολών του.

Κύριε Πρωθυπουργέ σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΗΜΙΤΗΣ: Με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Solana είχαμε μια πολύ 

εποικοδομητική και χρήσιμη συζήτηση γύρω από τις σημαντικές εξελίξεις, οι 

οποίες θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια αυτού του έτους. Όπως 

ξέρουμε όλοι, το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε μια διαδικασία αναμόρφωσης. Η 

αναμόρφωση αυτή αφορά και τη στρατιωτική του και την πολιτική του 

πλευρά. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Και η συζήτηση είχε σκοπό να 

δρομολογήσει αυτές τις αποφάσεις, να διευκρινίσουμε ποιές είναι οι 

αμοιβαίες απόψεις, για το πώς θα συνεχιστούν οι συζητήσεις και ποιά θα 

είναι η διαδικασία, ώστε να προετοιμαστεί η Σύνοδος Κορυφής της 

Μαδρίτης.

Εμείς πιστεύουμε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να συμβάλει στην ειρήνη και στην 

στααθερότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι’ αυτό και έθεσα στον κ.Solana 

και συζητήσαμε και τα θέματα τα οποία αφορούν εδώ την περιοχή: Τη 

σχέση Ελλάδος-Τουρκίας, το θέμα της Κύπρου. Συζητήσαμε όμως και τα 

άλλα σημαντικά θέματα, όπως είναι η επέκταση του ΝΑΤΟ προς την 

Ανατολική Ευρώπη, οι σχέσεις του με την Ρωσία, τα κριτήρια τα οποία θα 

ισχύσουν για την επέκταση, οι τρόποι με τους οποίους θα λαμβάνονται οι 

στρατιωτικές αποφάσεις μελλοντικά και ποιά θα είναι τα πολιτικά όργανα 

μέσα στα οποία θα αποφασίζονται οι μελλοντικές δράσεις του ΝΑΤΟ. Είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο 'τα θέματα αυτά να είναι αντικείμενο μιας συνεχούς 

συζήτησης, γιατί έτσι πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες τις οποίες 

συναντούμε και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αποτελεσματικά 

όλα τα προβλήματα.
Ευχαριστώ τον κ.Solana γι’ αυτή τη συζήτηση, η οποία θα συμβάλει στο να 

διευκρινίσουμε καλύτερα τις αμοιβαίες απόψεις και την κοινή πορεία.



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας του 

ΝΑΤΟ κάποιες ιδέες για μέτρα εκτόνωσης της έντασης στο Αιγαίο και αν 

επίσης στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε το θέμα του μορατόριουμ ασκήσεων 

κατά τη θερινή περίοδο.

ΣΗΜΙΤΗΣ: Ο κ.Solana συζήτησε μαζί μου αυτό το θέμα και είμαστε 

σύμφωνοι ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να συμβεί, είναι στο πλαίσιο των 

υφισταμένων σήμερα ρυθμίσεων να επιδιώξουμε να αντιμετωπίσουμε 

προβλήματα. Θυμίζω ότι όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας 

υπάρχει το μνημόνιο Παπούλια-Γιλμάζ. Το μνημόνιο αυτό καθορίζει 

ορισμένες γενικές αρχές. Και πάνω σ'αυτές τις γενικές αρχές θα πρέπει να 

γίνουν εν καιρώ συνεννοήσεις.

SOLANA: Δεν έχω να προσθέσω πολλά στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. 

Μένουμε στις γενικές αρχές της συμφωνίας Παπούλια-Γιλμάζ, 

προσπαθήσαμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και θα 

προσπαθήσουμε επίσης να υλοποιήσουμε αυτά τα μέτρα, πριν από τη 

Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα, τόσο η Αθήνα 

όσο και η ‘Αγκυρα μεταδίδουν εικόνα από τις πολεμικές αεροπορίες των 

δύο χωρών στο αεροπορικό στρατηγείο στη Νάπολη. Αυτό ισχύει για 

τέσσερεις μήνες. Οα συνεχισθεί, δηλαδή θα γίνει μόνιμη αυτή η κατάσταση; 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Βεβαίως, εάν χρειάζεται, θα συνεχισθεί. Πιστεύουμε ότι αυτό 

είναι ένα μέτρο το οποίο πληροφορεί και ενημερώνει το ΝΑΤΟ για όσα 

συμβαίνουν στην περιοχή. Και είναι σωστό για να αντιμετωπισθούν τα 

προβλήματα να υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Λοιπόν, την πληροφόρηση 

αυτή την επιδιώκουμε, γιατί πιστεύουμε ότι όσο καλύτερα ξέρουν οι άλλοι 

εταίροι τι συμβαίνει, τόσο και πιο αποτελεσματική θα είναι η πολιτική μας. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ανέφερε ο κ.Solana ότι τα 

πρόσφατα μέτρα, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πιθανόν θα 

υλοποιηθούν μέχρι τη Σύνοδο της Μαδρίτης. Το ερώτημα είναι: Έχετε εκ 

των προτέρων τη σύμφωνη γνώμη της ‘Αγκυρας σ’ αυτά; Και αν και οι δύο



πλευρές -Αθήνα και ‘Αγκυρα- συμφωνήσουν, αυτό πώς θα επιδράσει στο 

να λυθούν τα προβλήματα δομής και λειτουργίας της Νότιας Πτέρυγας; 

SOLANA: Θα συνεχίσουμε να κινούμαστε στην κατεύθυνση της συμφωνίας 

του 1988, πράγμα το οποίο πράξαμε και πέρυσι το καλοκαίρι, όπως 

θυμάστε. Θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. ‘Αλλωστε, αυτή είναι η 

δουλειά μου: Να προσπαθήσω ούτως ώστε να συμφωνήσουν και οι δύο 

χώρες προς την κατεύθυνση αυτή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γενικό Γραμματέα του 

ΝΑΤΟ: Σας μετέφερε η ελληνική κυβέρνηση κάποια πρόταση που 

αποσκοπεί στην άμβλυσνη των φόβων της Ρωσίας, όσον αφορά την 

διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Ευρώπη;

SOLANA: Όπως γνωρίζετε, είναι δεδομένη η θέση του ΝΑΤΟ να 

καταβληθεί προσπάθεια, προκειμένου να αναπτύξει μια διαρκή σχέση 

συνεργασίας με τη Ρωσία. Στη συνάντησή μου με τον κ.Πριμακώφ 

ανταλλάξαμε ιδέες προς αυτή την κατεύθυνση. Και όπως έχω πει πολλές 

φορές, το περιεχόμενο αυτού του είδους των συνομιλιών μπορεί να μην 

ανακοινώνεται δημοσίως και με λεπτομέρειες, όμως οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται κινούνται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση συνεργασίας. 

ΣΗΜΙΤΗΣ-SOLANA σας ευχαριστούμε πολύ.


