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Ρώμη 2 0 / 1 / 9 7

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κ. Σημίτης, κατά την άφιξή του 
στο αεροδρόμιο της Ρώμης ( όπου θα μετάσχει στις εργασίες της Συνόδου 
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς) απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις 
δημοσιογράφου του ιταλικού τηλεοπτικού σταθμού «RAI 2» :

Ερώτηση : Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι τα βήματα που η ελληνική κυβέρνηση 
περιμένει να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λύση του Κυπριακού;

Πρωθυπουργός : Θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει πίεση 
στην Τουρκία, έτσι ώστε η χώρα αυτή, επιτέλους, να κάνει κάποια κίνηση για 
την επίλυση του Κυπριακού. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε ουδεμία εξέλιξη, όλα 
αυτά τα 20 χρόνια, επειδή η Τουρκία δεν το επιθυμούσε. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει τη λύση. Αυτό θα καταστεί 
δυνατό, μόνον εάν η Τουρκία αντιληφθεί ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ειρήνη και τη συνεργασία στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Εάν η Τουρκία θέλει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εάν θέλει η Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης να λειτουργήσει 
πραγματικά και παράλληλα να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τα κράτη - μέλη της 
Ε.Ε., τότε στην περιοχή αυτή δεν θα πρέπει να υπάρχουν ένταση, ούτε 
επιθετική πολιτική, ούτε επιθετικές ενέργειες. Απαραίτητος όρος είναι, επίσης, 
ο σεβασμός των αποφάσεων του ΟΗΕ για το Κυπριακό και η αποχώρηση 
των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί.

Ερώτηση : Τα ελληνικά σύνορα είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πιστεύετε ότι συμφωνούν οι υπόλοιποι εταίροι με αυτή τη θέση;

Πρωθυπουργός : Αυτό παραμένει ένα ανοικτό θέμα. Δηλαδή, τα σύνορα 
ενός κράτους - μέλους να είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Ελλάδα θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να υπάρχει εγγύηση 
για την ειρήνη αφενός και συνεργασία μεταξύ των κρατών - μελών αφετέρου. 
Θέλω, όμως, να υπογραμμίσω ότι μέχρι τώρα υπήρξαν αρκετά θετικά βήματα 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι τα 
σύνορα των κρατών - μελών είναι ταυτόχρονα και σύνορα της Ένωσης για 
θέματα νόμου και τάξης, όπως π.χ. η παράνομη μετανάστευση. Εάν υπάρχει 
παράνομη μετανάστευση, αυτή δεν σταματά στην Ελλάδα, αφού οι 
μετανάστες κατευθύνονται στη συνέχεια προς διάφορες χώρες της ΕΈ. Γι’ 
αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αποφάσισαν την ανάληψη 
κοινής δράσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα, τα οποία 
αφορούν στην εγκληματικότητα, εν γένει. Πιστεύω, λοιπόν, ότι τα 
σημαντικότερα βήματα έχουν ήδη γίνει και τα επόμενα χρόνια, όταν θα 
υπάρξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, τότε τα σύνορα 
όλων των κρατών - μελών θα αναγνωρισθούν και ως πολιτικά σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.


