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Π Ά Φ Ε ΙΟ  ΤΥΠΟΥ Π ΡΩ Θ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Υ

ΚΟΙΝΉ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 
ΤΩΝ Π ΡΩΘ ΥΠ Ο ΥΡΓΏ Ν  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

ΚΏΣΤΑ ΣΚΑΠΤΗ ΚΑΙ  VICTOR CIORBEA '

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Είχαμε μια ζ ά ρ α  πολύ καλή συνεργασία με τον Ρουμάνο Πρωουπουργό 
κ.Βίκτωρ Τσιόρμπεα και την ρουμανική αντιπροσωπεία. Οι συνομιλίες που είχαμε, 
ήταν πολύ χρήσιμες
Ot δύο χώρες μας συμπίπτουν στην επιθυμία, όπως η Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη 
αποτελέσει μια περιοχή σταθερότητας κοα ειρηνικής συνεργασία > περιοχή 
ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων.
Γο ερώτημα είναι, πώς θα επιτευχθεί αυτό. Και η πρώτη απάντηση, που θα δώσουμε, 
είναι με το να αναπτύξουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τις διμερείς σχέσεις, en οτοίεε 
υπάρχουν ανάμεσα στη Ρουμανία και mv F4 *» <tS<*
-rfv,sywr,ju,ij*a, oh o« υπαρςει μια Διάσκειμη των .Υπουργών Εςοοτερι της
Βουλγαρ .ις-Ελλάδος-Ροομανίας. Καη ιδιαίτερα, οι Υπουργοί Εξωτερι,-,. της
Ελλάδα; και της Ρουμανίας θα εξετάσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης της 
οπαρχουσας μικτής οικονομικής υπουργικής επιτροπής, ώστε σ-’βντη την επιτροπή να 
συμπεριληψθούν και εκπρόσωποι των άλλων Υπουργείων και να υπάρξουν 
συνεργασίες σε περισσότερους τομείς, όπως στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
τουρισμού, της μεταφοράς τεχνολογίας και γνώσεων σε συνεργασία μ.? την 
Ευρωπαϊκή Έ ν ω ση . Και το δεύτερο, να προετοιμαστεί κοα να υπογραφεί ένα ευρύτερο 
σύμφωνο συνεργασίας (Βόλους τους τομείς.
Αυτή τη διμερή συνεργασία την βλέπουμε στο πλαίσιο μιας κοινής βαλκανικής 
προοπτικής. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είν., μέλος 
του ΝΑΤΟ. Η Ρουμανία επιδιώκει να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Έ νω ση κ η. το 
'■· ΑΤΟ. Διαπιστώσαμε, όμως, ότι οι δύο αυτοί Οργανισμοί έχουν ειδικά σνμφέρ·.- -·ι, 
"ή .-κοντοί μακριά και χρειάζεται, εδώ στη Βαλκανική, οι χώρες των Βαλκανίων να 

: τάξουν μια κοινή πορεία και μια κοινή γραμμή, 
ίο δεύτερο θέμα των συνομιλιών μας ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική για τις 
βαλκανικές χώρες, η  δυνατότητα ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Έ νω ση . Εμείς 
υποστηρίζουμε, ότι, τόσο στην περίπτωση της Ρουμανίας, όσο και στην περίπτωση 
των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα πρέπει να υπάρξουν τα ίδια κριτήρια με όλ^ς τις 
τρίτες χώρες, οι ίδιες διαδικασίες και οι αποφάσεις να ληοθούν με βάση τις ίδιες 
σκέψας. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Δεν' 6α πρέπει να υπάρξει ma 
εξέλιξη, που θα αποκλείσει τις βαλκανικές χώρες. Και δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή 
Ένω ση να είναι μια Έ ν ω ση , η οποία να έχει, δύο ή περισσότερα επίπεδα: ένα επίπεδο, 
όπου θα υπάρχει συνεργασία με ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώ -, και ένα 
άλλο επίπεδο, όπου οι σχέσεις με χώρες των Βαλκανίων κοα της Ανατολ· , Ευρώπης 
θα είναι χαλαρό. Η Ενωμένη Ε υρώπη πρέπει να stífiGKQirfií rrrn ποιημ- ;·' .Τλ~1:
(ή LAAaóctJ και σ ’αυτό το σημείο, ότι 6α πρέπει ve υπάρξουν τέτοιες διαδικασίες, ώστε 
όλες οι ενδιαφερόμενος χώρες, αργά ή γρήγορα, να συμμετάσχαυν. Δεν πρέπει να 
υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Δεν πρέπει να υπάρξουν σφαίρες επιρροής. Δεν πρέπει να 
υπάρξουν ρυθμίσει.:, οι οποίες να οδηγούν σε διαφορετικές μεταχειρίσεις.



Η ενιαία βαλκανική προοπτική, την οποία επιδιώκουμε, προϋποθέτει, τόσο στο θέμα 
τηε Ευρωπαϊκής Έ ν ω σ η ς, όσο καν στο ΝΑΤΟ, να υπάρξει μια ενιαία πορεία όλων 
των χωρών εκείνων, οι οποίες δεν συμμετέχουν.
Επίσης, συζήτησα με τον κ.Τσιδρμπεα, τα θέματα των σχέσεων Ελλάδος··Τουρκίας 
και το Κυπριακό, Διαπίστωσα μ£ ευχνρίυ (,ηυμ, ύινκαι λ« Γουμσναζ εννσν της οσεοψης 
ποκ βασική αρχή είναι η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, η λύση των διαφορών μέσω 
του Λΐεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και η εφαρμογή των αποφάσεων των Ηνωμένων 
Εθνών μ α  μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στην περίπτωση του Κυπριακού.
Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας για την θεραή 
υποδοχή και φιλοξενία, της οποίας ετύχαμζ η ελληνική αντιπροσωπεία και εγώ, κατά 
τη διήμερη παραμονή μας στη Ρουμανία.

(Ανεπίσημη μετάφραση)
ΊΓΣίΟΡΜΠΕΑ: Η σύμπτωση είτε το πεπρωμένο, έκαναν, ώστε η συνάντησή μας με 
τον··: Έ λλην ες φιλοξενούμενους να πραγματοποιηθεί, ταυτόχρονα, με την συνάντηση 
στο Ελσίνκι δύο μεγάλων χωρών. Και εξέφρασα την πεποίθησή μου προς τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό, ότι. το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει την απήχηση της βπίσκεψης του 
Έλληνα Πρωθυπουργού στη Ρουμοτνία, αντίθετα, μάλιστα, θα τύχδι της δέουσας 
ανταπόκρισης και προβολής από τον ρουμανικό Τύπο με στόχο την περαιτέρω 
σύσφιγξη τα>ν καλών σχέσεω ν  μεταξύ των δύο χωρών και την υπογράμμιση της 
σημασίας των συμφωνιών, που θα υπογραφούν εδώ ανάμεσα στα δύο μέρη.
Το δεύτερα σημείο. που επισημάνθηκε. είναι το γεγονός πως η επίσκεψη του Έλληνα 
Πρωθυπουργού, του «„Σημίτη, στο Βουκουρέστι, είναι η πρώτη επίσκεψη 
Πρωθυπουργού στη χώρα μας, αφότου αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας μετά
τ ι: εκ).ονέτ. Πράγμα που υπογραμμίζει ας παραδοσιακά καλές.σχέσεις αεταάύ τω ν 
δύο χωρών μας, διότι και στο παρελθόν και σήμερα η Ελλάδα υιτοστήριςε και
υποστηρίζει τη Ρουμανία και στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην 
Ευρωβουλή, καθώς επίσης και στις προσπάθειες της Ρουμανίας να ενταχθεί στις 
ευ ρω ατλαντικές δοιιές-
Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, συμφωνήσαμε την επεξεργασία μιας κοινής 
συμφωνίας, η οποία θα αφορά όλους τους τομείς.
Ειδικότερος ως προς τον οικονομικό τομέα, εκτιμήσαμε, ότι οι σχέσεις μας σημείωσαν 
σημαντική ανάπτυξη τον περασμένο χρόνο. Ταυτόχρονα, όμως, επισημάναμε, ότι 
υφίστανται μεγάλα περιθώρια ανάπτυξής τους.
Είμαστε ««πεισμένοι. πως τόσο το πρόγραμμα των μεταρρυθμιστών μας (οι οποίες 
βρίσκονται εν εξελίξει) όσο και η  καθιέρωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου στη 
χώρα μας θα συμβάλουν στην προσέλκυση Ελλήνων επενδυτών στη Ρουμανία, καθώς 
και στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων, με στόχο ο όγκος του 
εμπορίου να φθάσει τα 500 εκατ.δολλάρία, όπως υπογράμμισή., χθές, ο χ.Σημίτης.
Σ το ίδιο επίπεδο τοποθετείται και η απόφασή μας να αυγκληθεί,στο Βουκουρέστι,τον- 
μήνα Απρίλιο, η κοινή μικτή οικονομική ελληνο-ρσυμσνική ¡επιτροπή.
Σκ ό,τι αφορά τον πολιτιστικό τομέα, αποφασίσαμε τη δημιουργία πολιτιστικών 
κέντρων στις δύο χώ ρες, καθώς και τη δημιουργία εδρών στα Πανεπιστήμια και των 
δύο χωρών. Ό π ω ς γνωρίζετε, πολλοί Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν στα εδώ
Ππνκπτστάιιισ. νι’απιτό και «ηηιοωνησαιιέ χην παοονύ.Ή$οαιτ$ρβ> διευκολύνσεων κοοε 
τους Έλλή'νες φοιτητές, χ,υνβπως, το' επιπεοο των σχβσεών μας και στον τομέα της
Παιδείας βσίνκησυνεχώς, βελτιούμενο και αναπτυσσόμενο.
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-70 διπλωματικό επίπεδο, συμφωνήσαμε για συχνότερες επαφές μεταξύ των 
Υπουργείων’ Εξωτερικών τον $όο χωρών, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
συνεργασία Ελλάδος»?ουρανίας στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Σε ύ,,τχ αοορά την ένταση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, 
επη'α^βοαώ&ηκε. με την ευκαιρία της επίσκεψης του κΖημίτη, η σταθερή 
c-roστήριξη της Ελλάδας προς τη Ρουμανία. Ευχαριστήσαμε τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό για την υποστήριξη, που μας παρέχει και που θα συνεχίσει να μας 
παρέχει.
Υπογραμμίστηκε, ότι πρέπει να υπάρξουν κοινά κριτήρα εφαρμογής για  όλες τις 
χώρες, που επιθυμούν να ενταχθονν στους ευρω-ατλαντιχούς θεσμούς, χωρι« 
διακρίσεις, χωρίς διαφοροποιήσεις,, χωρίς συμφέροντα.
Θέλω τα μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον κ_Γ.ημίτη για την υποστήριξη τησ 
Ελλάδας προς τη Ρουμανία ®  tr/írm ;»* -ι-ην , u «νταχσουμε δτην
ϋ,υοωπαικη ένωση και το ΝΑΤΟ. Να τον ευχαριστήσω, επίσης, για το εξαιρετικό 
επίπεδο των σχέσεων μας.

ΔΙλ ΚΟΓΧΑΝΝΊΚΣ (ΝΕΑ): Η πρώτη ερώτησή μου απευθύνεται στον Πρωθυπουργό της 
Ρουμανίας και η δεύτερη ερώτησή μοο στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Προς τον κ.Τσιόρμπεα.* 0<ζ υπάρξει στο προσεχές μέλλον επίσημη επίσκεψη 
κορυφαίου Ρουμάνου αξιωματούχου στην Ελλάδα και. πότε;
Προς τον κ.Σημίτη: Μ ετά το ταξίδι σας στο Βουκουρέστι, σχεδιάζετε να επισκεφθείτε 
άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες και πότες

ΤΣίΟΡΜ ΠΕΑ: Ευχαριστώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την πρόσκληση, που μου 
απηύθυνε να επισχεφθώ τη χώρα του. Πρέπει, όμως, να σας πώ', ότι τον Μάιο, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, Εμίλ Κωνσταντινέσκου, θα επισκεοθεί 
επίσημα την Ελλάδα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας·, «.Κωνσταντίνου Στεφανσπουλου. Να συμπληρώσω, επίσης, λέγοντας, 
or. με ευχαρίστηση αποδέχθηκα την πρόσκληση, που μου απηύθυνε ο «.Σημίτης. Η 
επίσκεψή μου στη χ ώ ρ α  σας θα πραγματοποιηθεί, μετά τη συνάντηση των δύο 
Προέδρων.

ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Διαχσγιάννη, θα επισκεφθώ όλες τις βαλκανικές χώρες.

ΧΑ ΤΖΟ ΙΙΟ ΥΛ ΟΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ): Κύριε 
Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, κάτι σχετικό με την προηγούμενη ερώτηση: Θα ήθελα να 
ρωτήσω, πότε θα πάτε στα Σκόπια και τί θα σημαίνα, ακριβώς, αυτό;

xiiiMTTxrss. o u  c,ui.u»vtipovj οι·.υζ τις ρο.νκανικες χώρες, μετά από συνεννοήοπς με τις 
κυβερνήσεις τους και ανάλογα με τις εσωτερικές εξελίξεις. "Οπως ξέρετε, σε μερικές 
βαλκανικές χώρες υπάρχουν, αυτή τη στιγμή, εξελίξεις, που δεν- επιτρέπουν μια 
επίσκεψη. Για  παράδειγμα, ορισμένες χώρες βρίσκονται σε διαδικασίες εκλογών. 
Ειδικότερα, θα υπάρξει κ«α κατάλληλη στιγμή, ώστε να επισκεφθώ τα Σκόπια. Θα 
υπάρξει, οπωσδήποτε, κατάλληλη στιγμή.
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ΒΑ ΡΕΜ ΕΝ Ο— (ANTENNA): Θέλω να ρωτήσω :ov Ρουμάνο Πρωθυπουργό, πώς 
βλέπκι την προοπτική αποστολής στην Αλβανία στρατιωτικής ειρηνευτικής δύναμης;

ΤΣΤΟΡΜΙΙΕΑ: Και εμείς ανησυχούμε» όπως και η ελληνική κυβέρνηση, για την 
κατάσταση και τις εξελίξεις στην Αλβανία,, Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Ρουμανικού 
Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράσαμε την ετοιμότητα μας να συμβάλουμε:. ώστε η 
πορεία των εκεί, εξελίξεων να είναι τέτοια, που να συμβάλει στην αλλαγή του 
κλίματα;:, που επικρατεί, τώρα.. Ε/η_άγ^λπ.τ«; £~ι π . ί  .»υ« r-r.iL,
αποτελεί μια εστία κρίσης, η οποία μπορεί να επεκταθεί σε άλλους χώρους της 
περιοχής μας, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε αυτό να μη συμβεί.

ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗ Μ ΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω, τον κ.Σημίτη, εάν 
φοβάται μια επέκταση της αλβανικής κρίσης σε άλλες περιοχές των Βαλκανίων και, 
επίσης, εάν η Ελλάδα ζητά την απομάκρυνση του κ.Μπερίσος

ΣΗΜΓΓΗΣ: Ό σον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, έχω να σας πιο, ότι η 
Ελλάδα δεν έχει ζητήσει την απομάκρυνση του Προέδρου Μπερίσοα Η Ελλάδα είναι 
υπέρ της πολιτικής λύσης. Η πολιτική λύση θα δοθεί από την αλβανική κυβέρνηση, 
τον Πρόεδρο Μ περίσα, τις πολιτικές δυνάμεις της Αλβανίας από κοινού. Εμείς, 
εκείνο το οποίο θέλουμε να στηρίξουμε, είναι να υπάρξει μια τέτοια λύση, που θα 
εξασφαλίζει την ειρήνη στην περιοχή. Δεν θέλουμε να έχουμε άμεση ανάμιξη στη μία 
ή στην άλλη λύση ή εκδοχή για την εξεύρεση μιας ειρηνικής επίλυσης της όλη; 
διαφοράς.
Ό σον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, εμείς έχουμε προβεί σ ι ενέργειες, 
προκειμένου να αποφύγουμε την οποιαδήποτε επέκταση της διαφοράς στις γειτονικές 
χώρες. Γι’αυτόν, ακριβώς, το λόγο, ο κ.Γίάγκαλος επισκέφτηκε τόσο τα Σκόπια, όπου 
συζήτησε μζ τον Πρόεδρο Γκλιγκόρωφ το θέμα της περιοχής του Τέτοβο, όσο και το 
Βελιγράδι, όπου συζήτησε με τον Πρόεδρο Μιλόσεβιτς το Θέμα του Κύοοβο.

ΡΟΥΜΑΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ; Η ερώτησή ,,nn r^ P A -tr . πρσς rev κ.Σ .^ πγ
Η Ελλάδα υπήρξε ένα από τα πρώτα κράτη, που εκδήλωσαν ανοιχτά την υποστήριξή 
τους, για την ένταξη της Ρουμανίας στο ΝΑΤΟ. Πώς Θα συγκεκριμενοποιηθεί αυτή η 
υποστήριξη στους λίγους μήνες, που απομένουν, μέχρι τη Σύνοδο της Μαδρίτης, τον 
Ιούλιο;

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Αυτό που δα κάνουμε μέχρι τη Σύνοδο Κορυφή; της Μαδρίτης, είναι η 
διαβοΰλευοή μας με όλα τα άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, προκεχμένου να 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα, που σας σνέφερα προηγουμένως; Δηλαδή, να μην 
υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Αυτό σημαίνει την ύπαρξη κοινών κριτηρίων. Και αυτό 
σημαίνει» επίσης, ότι. εάν υπάρξει μια λύση, που να αφορά μόνο κάποια κράτη, να 
υπάρξει παράλληλα ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο όλες οι βαλκανικές χώρες να 
συμμετάσχουν στο ΝΑΤΟ. Έχουμε συζητήσει, επανειλημμένες, αυτό το θέμα και θα 
συνεχίσουμε να τ0 συζητούμε.



ΕΥΣΙΑΘϊΑΛΗΣ (ΤΟ ΒΗΜΑ); Προς tcv Ρουμάνο Πρόεδρο τητ  ̂’'βτρτη.»:*,..· 
Υπάρ/ει ένα "νέη iViTO ” j r. -̂Eopurivq, κύριε Ηροεύρε, στο οποίο η Ρουμανία, «ata 
τα φαινόμενα, ¿εν είναι δυνατό να μετάσχει τα προσεχή χρόνια. Αισθάνεται η 
Ροομανία ασφαλής μ’αυτή τη νέα ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη ή όχι; Και άν 
ό χ ι .  τί σκέφτεται να κάνεις

ΤΣίΟΡΜΠΕΑ: Λεν έχω υπόψη μου, για  την ώρα, την άπαρτη ενός "νέου ΝΑΤΟ". 
Εμ :ίς γνωρίζουμε και τπστεύουμε, ότι αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν στη Μαδρίτη. 
Αν και. ξεκινήσαμε με κάποιο μειονέκτημα την πορεία μα; προς έν-αξή μας στο 
ΝΑΤΟ, πιστεύω, ότι τους τελευταίους μήνες Επανακτήσαμε το χαμένο χρόνο. Εμείς 
πιστεύουμε, ότι στην πορεία αυτή 9α Εφαρμοστούν τα ορθά κριτήρια προς αποδοχή 
των χωρών, που επιθυμούν να κνταχθούν στο ΝΑΤΟ. Λεν αντιλαμβανόμαστε ότι θα 
υπάρξουν διαφορετικά κριτήρια για ορισμένες χώρες και άλλα κριτήρια για τρίτες 
χάρες. Εν πάση περιππώσει, εμείς δεν αποδεχόμαστε καμμία διάκριση, σε ό,τι αφορά 
τον τρόπο, με τον οποίο πρέπει να γίνουν αποδεκτά τα κράτη που επιθυμούν να 
ενταχθουν στο ΝΑΤΟ. Ελπίζουμε, ότι η Ρουμανία Θα .συγκαταλέγεται μεταξύ των 
χωρών, που Θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, στο πρώτο στάδιο της διεύρυνσής του. 
Υπογραμμίζω, ότι (Ροτυτό το Θέμα, υπήρξε πλήρης ταυτότητα απόψεων μεταξύ εμού 
και του Έλληνα ομολόγου μου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που είχαμε.

ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Κύριε ΕυοπαΘιάδη, δεν είναι καθόλου βέβαιο, amó που είπατε, ότι η 
Ρουμανία ¿εν 8α είναι μέλος του ΝΑΤΟ, τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν, ίσωτ. 
ορισμένοι, οι οποίοι έχουν αυτή την Λ^*ρη, «λ?.« ·ύ*£ρ/^·νν και ακλομ οι οποίοι έχουν 
όιαφορετίκή άποψη. Και θέλω να επαναλάβω, ότι εμείς, εάν θέλουμε να έχουμε μια 
Βαλκανική προοπτική και βαλκανική πορεία, 8α πρέπει να εφαρμόσουμε κάποιους 
κοινούς κανόνες για όλες τις χώρες της περιοχής.

ΪΗΜ3ΤΗΣ; Αεν ετέδη τέτοιο θέμα.

ΣίϊΝΐΓΓΗΙΑΤΣΙΟΡΝ'ίΙϊΕΑα Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή 
aac .


