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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Βουκουρέστι, 21.3.1997 
{ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΚΑί ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΜΙΛ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΗΜΙΤΗΣ: Η συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Κονσταντινέσκου επιβεβαίωσε το πολύ 
θετικό κλίμα, το οποίο υπήρχε στη σημερινή πρωινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό 
και την Κυβέρνηση της Ρουμανίας. Διαπιστώσαμε, και πάλι, όπ είμαστε δύο χώρες και 
όύα λαοί που έχουμε κοινά συμφέροντα, κοινές επιδιώξεις και γΓ αυτό πρέπει, στην 
πορεία, να συνεργαζόμαστε πολύ στενά.

Συμφωνήσαμε, επίσης με τον Πρόεδρο Κονσταντινέσκου ότι εκείνο το οποίο 
χρειάζεται, την περίοδο αυτή, είναι να υπάρχουν πρακτικές πολιτικές λύσεις σε 
προβλήματα, συγκεκριμένες ενέργειες, γιατί δεν πρέπει να μείνουμε μονάχα στο 
επίπεδο των προθέσεων και των δηλώσεων.

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η επέκταση του ΝΑΤΟ, η διαμόρφωση μ,ας 
κοινής προοπτικής στα Βαλκάνια είναι ra μεγάλα θέματα τα οποία θα μας βρουν σε μια 
κοινή αντιμετώπιση.

Το ταξίδι μου αυτό επιβεβαιώνει την κοινή φιλία και τη θέληση σύμπραξης .<·.. 
συνεργασίας. Και θέλω.να ευχαριστήσω ‘η-σ·· μ£1\ω~.
ευχαριστήσω τον Πρόεδοο Κοντσαντινέσκου και τη Ρουμανική Κυβέρνηση για τη 8ερμ 
υποδοχή και φιλοξενία που μας επεφΰλαξαν

** Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ρουμανίας ΕμΙλ Κονσταντινέσκου 
ευχαρίστησε αρχικά τον Ελληνα Πρωθυπουργό για την επίσκεψή του στη Ρουμανία.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, τόνισε όν η επίσκεψη και οι 
συν Αίες μεταξύ των δύο Πρωθυπουργών ήταν γόνιμες. Στην κοινή συνέντευξη 
Γυπου των δύο Πρωθυπουργών -συνέχισε ο κ Κονσταντινέσκου- μάθατε για τα 
αποτελέσματα αυτών των συνομιλιών,

Τέλος, ο Ρουμάνος Πρόεδρός ευχαρίστησε, για μία ακόμη φορά, την Ελλάδα για τη 
βοήθεια που προσέφερε στη Ρουμανία να γίνει μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
καθώς και για τη βοήθεια που συνεχίζει να της παρέχει για ένταξή της στις ευρωπαϊκές 
και ευρω-ατλαντικές δομές


