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X. Φαϊλάδης

ΘΕΜΑ: Συνάντηση κ. Πρωθυπουργού με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Γκάλι

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ είχε σήμερα (12.4) στις 11.20 ο Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας κ. Κώστας Σημίτης. Ο Γ.Γ. κ. Μπούτρος - Μπούτρος Γκάλι υποδέχθηκε τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό στον 38ο όροφο του κτιρίου της Γ ενικής Γ ραμματείας του διεθνούς οργανισμού. Τον 
κ. Σημίτη συνόδευαν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Μ.Α. της Ελλάδας στα 
Ηνωμένα Έθνη πρέσβυς κ. Χρήστος Ζαχαράκις, και τα μέλη της ακολουθίας του κ. Πρωθυπουργού.

Μετά τη συνάντησή του με τον κ. Γκάλι, η οποία διήρκεσε περί τα 35 λεπτά, ο κ. Σημίτης έκανε 
τις ακόλουθες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους:

ΠΡΩΘ.:“ Με τον κ. Γκάλι, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, συζητήσαμε τέσσερα 
προβλήματα: Το πρώτο πρόβλημα το Κυπριακό, βέβαια. Του τονίσαμε το ενδιαφέρον μας και την 
ανάγκη οτι πρέπει να προχωρήσουμε σε μία λύση του Κυπριακού.Τόσα χρόνια το θέμα είναι 
αποτελματωμένο. Είναι καιρός πιά να βρούμε διαδικασίες οι οποίες θα τερματίσουν ταχύτατα 
αυτή την εκκρεμότητα.

Το δεύτερο πρόβλημα ήταν το πρόβλημα των Σκοπιών. Ανέφερα στον κ. Γκάλι ότι η ενδιάμεση 
συμφωνία οδήγησε σε μιά θετική εξέλιξη των σχέσεων με τα Σκόπια. Οτι υπάρχει το πρόβλημα τού 
ονόματος και ότι θα πρέπει να βρεθεί και στο πρόβλημα του ονόματος μία ικανοποιητική λύση.

Το τρίτο πρόβλημα ήταν το θέμα των Ελληνο-τουρκικών σχέσεων , πού δεν αφορά άμεσα τα 
Ηνωμένα Εθνη. Είναι όμως ένα θέμα πού αφορά το Διεθνές Δίκαιο- ένα θέμα πού αφορά τη Διεθνή 
Κοινότητα. Και θα πρέπει γ ι’αυτό και τα Ηνωμένα Εθνη να ενδιαφερθούν. Γιατί, αν δεν 
ενδιαφερθούν γιά την εφαρμογή τού Διεθνούς Δικαίου, αν δεν ενδιαφερθούν να μήν υπάρχουν 
απειλές βίας και απειλές πολέμου,ίσως καταστεί ένα πρόβλημα που θα τους απασχολήσει 
μελλοντικά. Αυτό δέν το θέλουμε εμείς και δεν θα πρέπει να το θέλουν και τα Ηνωμένα Εθνη. Και



γ ι’αυτό είναι καιρός να φροντίσουν έγκαιρα γι’ αυτό.

Τέλος, ο κ. Γκάλι μας ευχαρίστησε γιά την οικονομική μας συμβολή στη λειτουργία των 
Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε από τις χώρες εκείνες οι οποίες δίνουν έγκαιρα την οικονομική τους 
συμβολή. Τη δίνουμε έγκαιρα γιατί πιστεύουμε στο ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Και πιστεύουμε 
ότι μπορεί τα Ηνωμένα Εθνη να βοηθήσουν θετικά στή λύση των προβλημάτων της περιοχή”.

ΔΗΜ.: Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε σύντομα εξελίξεις στήν πρόοδο για το θέμα της ονομασίας των 
Σκοπιών;

ΠΡΩΘ.: “Οϊ συζητήσεις που έχουν αρχίσει εδώ και καιρό συνεχίζονται. Θα υπάρξει στις 17 
Απριλίου μια νέα συνάντηση. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Αλλά, θέλω να επαναλάβω οτι δεν 
υπάρχει καμμιά βιασύνη γύρω απο το θέμα. Η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει σωστά για να 
υπάρχει και ένα σωστό αποτέλεσμα”.

ΔΗΜ.: Οταν λέτε ικανοποιητική λύση στό θέμα των Σκοπιών, τι εννοείτε; Οταν λέτε ικανοποιητική 
λύση, ποιά είναι αυτή;

ΠΡΩΘ.: “Εννοώ μιά λύση η οποία να ανταποκρίνεται στις απόψεις των μερών, όπως εκφράζεται 
στη συμφωνία η οποία υπάρχει και η οποία προβλέπει διαπραγματεύσεις γ ι’αυτό το θέμα”.

ΔΗΜ.: Για να μην εξελιχθεί η Ελληνοτουρκική διαμάχη σε κάτι πιό πολύ σοβαρό, ζητήσατε κάποια 
συγκεκριμένη παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα πρός την Αγκυρα;

ΠΡΩΘ.: “Οχι. Καμμιά συγκεκριμένη παρέμβαση. Θέλω ο Γενικός Γραμματέας να ξέρει το 
πρόβλημα . Να ξέρει τα στοιχεία του προβλήματος. Να τα εκτιμήσει. Ο Γεν. Γραμματέας έχει 
επαφές μ’όλες τις κυβερνήσεις. Πρόκειται να επισκεφθεί στο προσεχές μέλλον και την Τουρκία, 
κι όταν επισκεφθεί την Τουρκία, θα πρέπει να τους αναφέρει ότι χρειάζεται να δώσουν κι αυτοί 
ιδιαίτερη προσοχή στην ειρήνη και στη σταθερότητα στη περιοχή”.

ΔΗΜ.: Κύριε Πρωθυπουργέ αισιοδοξείτε οτι η Τουρκία θα προσφύγει στη Χάγη για την 
Υφαλοκρηπίδα;

ΠΡΩΘ.: “Δεν αισιοδοξώ σε τίποτε, με την εξής έννοια: ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς 
εκθέτουμε τις απόψεις μας. Εμείς προωθούμε τις λύσεις μας και πιστεύω οτι έχουμε πείσει πάρα 
πολλούς από τους συμμάχους μας, ή για να εκφραστώ πιό σωστά απ’ολους εκείνους με τους 
οποίους συνεργαζόμαστε, ότι οι δικές μας προτάσεις είναι σωστές.Αν συνεχίσουμε αυτή τη 
δουλειά μας μπορεί να πετύχουμε”.

Ανακοίνωση του εκπροσώπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ αναφορικά με τη συνάντηση

Ως “εποικοδομητική” χαρακτήρισε τη συνάντηση του Γ.Γ. του ΟΗΕ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό 
κ. Σημίτη και τον ΥΠΕΞ κ. Πάγκαλο, η εκπρόσωπος τύπου του Γ.Γ. κατά τη σημερινή ενημέρωση 
των δημοσιογράφων.



Η άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού και τα της συνάντησης του είχαν εκτενώς απο χθές 
ανακοινωθεί με δελτίο τυπου προς τους εκπροσώπους των MME. Σύμφωνα με την Εκπρόσωπο 
“κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένων του 
Κυπριακού, της πρώην Γιουγκοσλαβίας [σημ.συντ: προφανώς εννοούσε τη ΠΓΔΜ] καθώς και της 
ελληνικής συνεισφοράς στον ΟΗΕ, την οποία - αφού ευχαρίστησε τον κ. Σημίτη - χαρακτήρισε 
θετική”.
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