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Με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας κ. Romano Prodi είχαμε μία 
εκτεταμένη συζήτηση, η οποία αφορούσε όλα τα θέματα διμερούς και 
κοινού ενδιαφέροντος.
♦Τέτοια θέματα ήταν η Διακυβερνητική, οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ιδίως οι σχέσεις με την Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση, οι σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικά στη 
Μεσόγειο, οι σχέσεις στη Βαλκανική και τα διμερή θέματα μεταξύ 
Ελλάδος και Ιταλίας.

♦Από τα διμερή αυτά θέματα, ένα πρόβλημα το οποίο εκκρεμεί, αυτή τη 
στιγμή, ανάμεσα στις δύο χώρες, είναι το θέμα της διασύνδεσης των 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν ορισμένες αντιρρήσεις από 
ιταλικές κοινότητες για την επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου προς 
την Ελλάδα και τη διασύνδεσή του με την Ελλάδα.
- Η Ιταλική Κυβέρνηση με διαβεβαίωσε ότι θα ξεπεραστούν αυτά τα 
προβλήματα και επιθυμεί και αυτή, όπως επιθυμούμε και εμείς, το έργο 
αυτό να προχωρήσει πολύ γρήγορα.

♦Όσον αφορά τις σχέσεις μας και τις κοινές προσπάθειες στη 
Βαλκανική, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας. 
Εξετάσαμε τα διάφορα σχέδια τά οποία υπάρχουν και αποφασίσαμε γι’ 
αυτό ότι είναι σκόπιμο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να υπάρχει μία 
επαφή ανάμεσα στους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων 
Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας των δύο χωρών, προκειμένου να 
εξετάζουν από κοινού τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα και να 
μπορούν πιό συγκεκριμένα πιά να δουν τα σχέδια, να δουν τις 
δυνατότητες και να αποφασίσουν γιά κοινές συνεργασίες.

1



♦ Ως προς τη Διακυβερνητική, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κοινή θέληση 
για να έχουμε ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Εντοπίσαμε τα γνωστά 
προβλήματα. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις τόσον από μέρους 
της Ελλάδος όσον και από μέρους της Ιταλίας σε ορισμένα θέματα. Σε 
άλλα θέματα υπάρχουν κοινές απόψεις.
- Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει σε ορισμένους τομείς η αρχή της 
πλειοψηφίας να είναι περιορισμένη. Δηλαδή, να υπάρχει η αρχή της 
ομοφωνίας. Εάν ισχύσει η αρχή της πλειοψηφίας, θα πρέπει να μπορεί 
κάποια χώρα να επικαλείται εθνικά συμφέροντα για να αρνηθεί τη 
συμφωνία και έτσι να μην εφαρμοστεί μιά απόφαση.
- Από την άλλη μεριά, συμφωνήσαμε επίσης ότι χρειάζονται 
διαδικαστικοί κανόνες, οι οποίοι απλοποιούν τα πράγματα και 
οδηγούν σε πιό γρήγορες και πιό αποτελεσματικές αποφάσεις .
- Για το γενικότερο θέμα της ευελιξίας, υπήρχε -όπως υπάρχει και από 
μας- μιά διστακτικρτητα από την ιταλική πλευρά, η οποία δήλωσε ότι 
εξετάζει αυτό το θέμα.

* Όσον αφορά τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις και το θέμα της Κύπρου 
το οποίο συζητήσαμε διεξοδικά, εμείς επαναλάβαμε τις γνωστές θέσεις 
μας.
- Είμαστε σύμφωνοι με την Ιταλία ότι θα πρέπει να ισχύουν οι αρχές 
του Διεθνούς Δικαίου, ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι Διεθνείς 
Συνθήκες.
- Η ιταλική πλευρά επεσήμανε την ανάγκη να υπάρχει μία προσπάθεια 
γενικότερης συνεννόησης σε αυτά τα θέματα για να μπορούν να 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες.

♦ Πιστεύω ότι η συζήτηση την οποία είχαμε, ήταν εποικοδομητική. 
Γιατί ενημερώσαμε ο ένας τον άλλο για τις θέσεις μας και στα γενικά

Φ  και στα ειδικά ζητήματα, στο βαθμό που δεν ήταν ήδη γνωστές.
- Εξετάσαμε επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα και νομίζω ότι η 
συνεργασία έχει μπει σε ένα πολύ καλό δρόμο και θα συνεχίσουμε.
- Κάλεσα και τον κ. Prodi να έρθει στην Αθήνα να συμμετάσχει σε μιά 
γενικότερη εκδήλωση, σε σχέση με τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, τις αλλαγές οι οποίες γίνονται στη δομή των κοινωνιών 
αυτών και τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα

. σοσιαλιστικά, τα προοδευτικά κόμματα σε μιά νέα εποχή.
- Είμαστε σύμφωνοι ότι τα προβλήματα τα οποία συναντάμε, δεν είναι 
πιά τα γνωστά παλιά προβλήματα, ότι η αλλαγή στη δομή των 
κοινωνιών και στη σύνθεση του πληθυσμού επιβάλλουν να 
αναζητήσουμε νέες πολιτικές. Και υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες σε 
σχέση με αυτές τις πολιτικές, ποιές πρέπει να είναι οι αξίες οι 
κυρίαρχες κατευθύνσεις, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες 
εξελίξεις. Νομίζω ότι ήταν μία πολύ καλή και χρήσιμη συζήτηση.



ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επίκαιρο εδώ στην Ιταλία είναι το 
θέμα της προσαρμογής της ιταλικής οικονομίας στα κριτήρια του 
Μάαστριχτ και σήμερα μάλιστα κυριαρχεί σε όλα τα Μέσα η είδηση 
του ιταλικού ευρωφόρου. Δεν ξέρω αν συζητήσατε το θέμα αυτό με 
τον Ιταλό ομόλογό σας και επίσης εάν θεωρείτε χρήσιμο ή σκόπιμο να 
εφαρμοσθεί παρόμοιο μέτρο και στην Ελλάδα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Με τον κύριο Prodi -όπως σας είπα- συζητήσαμε 
τα θέματα της ΟΝΕ. Ο κ. Prodi ανέφερε -μεταφέρω αυτά που είπε- ότι 
θεωρεί ιδιαίτερα σκόπιμο και επιβεβλημένο για την Ιταλία να 
συμμετάσχει στην πρώτη ομάδα των χωρών, η οποία θα ενταχθεί στην 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
Εμείς -όπως ξέρετε- επειδή η κατάσταση της οικονομίας μας είναι 
αρκετά διαφορετική, έχουμε αποφασίσει να είμαστε στη δεύτερη ομάδα 
των χωρών και στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις προϋποθέσεις 
οι οποίες τίθενται το έτος 1998, για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε 
στη δεύτερη αυτή ομάδα. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί, βέβαια, τον 
δραστικό περιορισμό των ελλειμμάτων. Και η οικονομική πολιτική που 
αποφασίσαμε και ο Προϋπολογισμός που αποφασίσαμε, θα μειώσει το 
έλλειμμα στο 4,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τον 
επόμενο χρόνο. Αποφασίσαμε μιά σειρά από φορολογίες. Αεν 
χρειάζεται -νομίζουμε- ευρωφόρος. Διότι ο ευρωφόρος αυτός (δεν 
μιλάω για την ιταλική περίπτωση, μιλάω για την ελληνική περίπτωση) 
θα επεβάρυνε ομοιόμορφα όλους, ενώ εκείνο το οποίο προσπαθούμε 
εμείς, είναι το κύριο βάρος να το φέρουν εκείνοι οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα να πληρώσουν, να συμβάλουν. Και τα φορολογικά μέτρα 
που πήραμε, είναι σ’ αυτή την κατεύθυνση.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα θέλατε να μας πείτε κάτι 
περισσότερο, πάνω σ’ αυτό που αναφέρατε ότι ο κ. Prodi είναι υπέρ 
μιάς γενικότερης συνεννόησης στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις ;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Όπως ξέρετε, τίθεται, για παράδειγμα, το θέμα 
εάν πρόκειται το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Τουρκία να συνέλθει στις 
αρχές του Δεκέμβρη, ποιό θα είναι το περιεχόμενο, εάν θα πρέπει να 
υπάρξει κάποια επαφή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 
Τουρκία και σε ποιά κατεύθυνση και διερεύνησε ο κ. Prodi σε ποιό 
βαθμό εμείς θα θέλαμε να κάνουμε κάποια βήματα ή να κάνουμε 
κάποιες προτάσεις σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Εμείς επαναλάβαμε τις γνωστές θέσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
πάρει μιά απόφαση σε σχέση με τα προβλήματα αυτά. Αναμένουμε την 
απάντηση της Άγκυρας. Η απάντηση της Άγκυρας δεν έχει δοθεί. 
Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί η απάντηση αυτή, για να υπάρξει 
μιά εξέλιξη. Χωρίς κάποια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να μετακινηθεί από τις απόψεις της.
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DALL’ ARA : Κύριε Πρόεδρε, προ ημερών ιδρύθηκε στη Φλωρεντία μιά 
ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη με τη συμμετοχή τεσσάρων χωρών 
(της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας). Η 
Ελλάδα δεν συμμετέχει σ’ αυτή τη δύναμη, επειδή δεν κλήθηκε ή τη 
θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμη μιά τέτοια δύναμη ; Στην Ιταλία λένε ότι 
η Τουρκία άσκησε πιέσεις σ’ αυτές τις χώρες, προκειμένου η Ελλάδα 
να μην συμμετάσχει.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Πρώτα να διευκρινίσουμε τί έγινε. Δεν ιδρύθηκε 
κάποια στρατιωτική δύναμη. Αποφασίσθηκε η δυνατότητα κοινών 
ενεργειών κυρίως ανθρωπιστικού χαρακτήρα, όταν προκύψει ανάγκη.

DALL’ ARA : Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά 
υπάρχει ήδη αυτή η δύναμη ...

. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Ναι, συμφωνώ μαζί σας αλλά επειδή είπατε 
“ιδρύθηκε στρατιωτική δύναμη”, αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι 
αποφασίστηκε κάποιος στρατός κλπ. Αποφασίστηκε η κοινή 
συνεργασία σε πεδίο στρατιωτικών ενεργειών, αλλά το κέντρο βάρους- 
χωρίς να αποκλείεται κάτι άλλο- η ιδέα είναι η ανθρωπιστική βοήθεια 
και οι ενέργειες οι οποίες θα συμβάλουν σε ειρηνικές διευθετήσεις.
Η Ελλάδα έχει ζητήσει να γίνει μέλος αυτής της ομάδας και 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι επαφές με τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν 
για να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτό το θέμα.

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή σήμερα μας λείπει ο 
τίτλος (!) θα ήθελα να ξέρω ...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Ο ... τίτλος σας λείπει ; (!) Θα πρέπει να κάνω 
κάτι πολύ δραματικό γιά να βρείτε τον τίτλο ...!

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ : Ό χι βέβαια, αλλά θα ήθελα να ξέρω εάν από 
αυτή τη συνάντηση συμφωνήθηκαν μεταξύ υμών και του κ. Prodi 
κοινές προσπάθειες ένα κοινό μέτωπο στη Μεσόγειο και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μιάς και με τον Ιταλό ομόλογό σας έχετε μιά 
ιδιαίτερη σχέση ; Δηλαδή, αυτό που θέλω να ρωτήσω, είναι : θα 
υπάρξουν στο μέλλον ελληνο-ιταλικές πρωτοβουλίες ;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Έχουμε, πράγματι, μιά πολύ καλή σχέση. 
Συζητήσαμε ανοικτά, πραγματικά πολύ ανοικτά και πολύ ειλικρινά, 
όλα τα προβλήματα. Αλλά “κοινά μέτωπα” δεν συμφωνήσαμε, διότι 
δεν υπάρχουν “κοινοί εχθροί” για να υπάρξουν κοινά μέτωπα.
Εκείνο το οποίο συμφωνήσαμε, είναι πολλές κοινές προσπάθειες π.χ. 
στα Βαλκάνια, να έχουμε αυτή την τακτική επαφή και να 
προσπαθήσουμε να δούμε τί θα κάνουμε. Επίσης, σε ορισμένα άλλα 
θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε μιά κοινή άποψη.
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Για παράδειγμα, για να είμαι πιό συγκεκριμένος, σχετικά με την 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), είπαμε ότι η διαδικασία 
αυτή πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει μιά ανοικτή διαδικασία, όσες 
χώρες και αν συμμετάσχουν στην πρώτη ομάδα. Γιατί δεν νοείται να 
υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Νομίζω ότι η συνεργασία πια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τέτοιο χαρακτήρα παίρνει. Δηλαδή, ένα χαρακτήρα όπου 
υπάρχουν και συμφωνίες και υπάρχουν και σημεία όπου δεν θα έλεγα 
διαφωνίες, αλλά σημεία στα οποία οι συμμετέχοντες δεν έχουν την 
ίδια άποψη.

ΑΝΔΡΕ ΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξέρω - μιά ερώτηση από 
την προηγούμενη συνάντησή σας με τον κ. Prodi...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Από την προηγούμενη ; Μπορεί να μην το 
θυμάμαι π ιά ... !

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ : Ασφαλώς το ενθυμείσθε. Πολλοί είχαν πει ότι η 
Κυβέρνησή σας εκφράζεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εκλογική 
και κυβερνητική συνεργασία - συμμαχία της “Ελιάς”, που 
δημιουργήθηκε στην Ιταλία μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων αυτής 
της χώρας. Θα ήθελα να ξέρω εάν συζητήσατε αυτό το θέμα με τον 
Ιταλό Πρωθυπουργό, τον κ. Romano Prodi και τα ουκ ολίγα 
προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή τη συμμαχία και εάν επίσης 
νομίζετε ότι παρά τις δυσκολίες, αυτό το εγχείρημα μπορεί να είναι 
μιά πεπατημένη που μπορεί να ακολουθηθεί και από την Ελλάδα στα 
πλαίσια μιάς συνεργασίας του κυβερνώντος κόμματος με τις υπόλοιπες 
προοδευτικές δυνάμεις, κάτι που νομίζω ότι το επιδιώκετε.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Σας ανέφερα ήδη ότι κάλεσα τον κ. Prodi - και ο 
κ. Prodi δέχθηκε - να έρθει στην Ελλάδα για να συμμετάσχει σε μιά 
συζήτηση γύρω από τα θέματα της εξέλιξης των κοινωνιών. Και 
αφορμή ήταν η συζήτηση που είχαμε ότι πλέον οι ευρωπαϊκές 
κοινωνίες - και η ιταλική κοινωνία κυρίως - δεν έχουν πιά τον ίδιο 
χαρακτήρα που είχαν πριν 20 ή 30 χρόνια. Ενώ πριν 20 - 30 χρόνια 
ήταν κυρίαρχο στοιχείο των ευρωπαϊκών κοινωνιών οι εργαζόμενος οι 
μισθωτοί εργαζόμενος τώρα όλο και περισσότερο ρόλο παίζουν οι 
μεσαίες τάξεις, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι δεν είναι πια 
“χειρόνακτες” (ας το πω έτσι) ειδικευμένοι εργάτες, αλλά είναι 
εργάτες ή εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν κάποια αυτονομία και ανήκουν 
σ’ αυτή την κατηγορία, την οποία αποκαλούν οι κοινωνιολόγοι “white 
collar workers”.
Στην Ελλάδα, βέβαια, δεν υπάρχει μιά τέτοια αντιστοιχία. Γιατί στην 
Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων. Στην 
Ελλάδα δεν υπήρξε, παλιά, τέτοιο προλεταριάτο. Αλλά, παρ’ όλα 
αυτά, η εξέλιξη στην Ελλάδα καταλήγει σε μιά δομή κοινωνίας και 
πληθυσμού, δομή η οποία έχει αντίστοιχες πολιτικές επιπτώσεις.



Δηλαδή, υπάρχει μιά μεγάλη μάζα κόσμου, που θα την έλεγα ότι είναι 
οι μεσαίες τάξεις, οι πιό αυτόνομα απασχολούμενοι, οι οποίοι παίζουν 
μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο. Αυτό αλλάζει τα πολιτικά δεδομένα.

ΠΕΤΟΥΡΗ : Κύριε Πρόεδρε, στο ίδιο πνεύμα με προηγούμενη ερώτηση 
συναδέλφου και η δική μου : η Κεντροαριστερά στην Ιταλία, κύριε 
Πρόεδρε, αποτελεί μιά πραγματικότητα ...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Στην Ελλάδα δεν είναι;

ΠΕΤΟΥΡΗ : Δεν είναι. Και με αφορμή και τη σημερινή συνάντησή σας 
με τον κ. Prodi και την αυριανή με τον Γραμματέα του Δημοκρατικού 
Κόμματος της Αριστερός Massimo D’Alema, σκοπεύετε να πάρετε 
αντίστοιχες πρωτοβουλίες και εσείς, στη χώρα* μας, σε πολιτικό 
επίπεδο ;

. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Στην Ελλάδα έχουμε ήδη πει, από καιρό, ότι 
χρειάζεται μιά ευρύτερη συζήτηση γύρω από την κατεύθυνση της 
κοινωνίας. Και εμείς πιστεύουμε ότι η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να 
είναι μιά συζήτηση η οποία περιορίζεται στους επικεφαλής των 
κομμάτων και σε κάποιες επαφές κορυφής. Πρέπει να είναι πολύ πιό 
ευρύτερη, πολύ πιό εκτεταμένη για να έχει και ουσία. Διότι οι επαφές 
των ηγεσιών των κομμάτων είτε περιορίζονται στα θέματα της 
τρέχουσας επικαιρότητας, είτε καταλήγουν σε συζήτηση ορισμένων 
τεχνικών ή περιορισμένων θεμάτων, όπως είναι ο εκλογικός νόμος. 
Αυτά τα προβλήματα δεν είναι για την διαμόρφωση της ιδεολογίας 
μας, των κατευθύνσεών μας, της εικόνας που έχουμε για την κοινωνία 
τόσο σημαντικά. Είναι πολύ πιό σημαντικό να δούμε τί ακριβώς 
συμβαίνει στην Ελλάδα, τί ακριβώς θέλουν οι εργαζόμενοι και η 
μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού και σε ποιά κατεύθυνση μπορεί να 
επιτύχουμε αλλαγές στη λειτουργία της κοινωνίας, για να 
ικανοποιήσουμε αυτά τα αιτήματα. Δηλαδή, η συζήτηση που θα γίνει 
στην Ελλάδα, θα ξεκινήσει και ανάλογα - φαντάζομαι - θα είναι και η 
εξέλιξη στην Ιταλία, γιατί είναι ένα ζητούμενο σε όλες τις κοινωνίες 
της Ευρώπης. Είμαστε σε μία περίοδο, όπου δεν τελείωσαν μεν οι 
ιδεολογίες, αλλά οι ιδεολογίες χρειάζονται νέα περιεχόμενα και νέες 
κατευθύνσεις.

ΠΕΤΟΥΡΗ : Συμπληρωματικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε 
Πρόεδρε, εάν σκοπεύετε, σε τακτό χρονικό διάστημα, να δώσετε 
συγκεκριμένο περιεχόμενο σ’ αυτό το διάλογο.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Έχουμε πει ότι θα τον ξεκινήσουμε. Και η θέλησή 
μας, όπως το έχουμε συζητήσει και στο Εκτελεστικό Γραφείο του 
ΠΑΣΟΚ,. είναι ο διάλογος αυτός να αρχίσει στη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου του επόμενου χρόνου.
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ΜΠΑΛΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τα ελληνο-τουρκικά είπατε ότι 
η ιταλική πλευρά είναι υπέρ μιάς γενικότερης συνεννόησης στις 
ελληνο-τουρκικές σχέσεις. Μήπως, γιατί η ιταλική πλευρά τάσσεται 
υπέρ του διαλόγου από μέρους της Ελλάδος με την Τουρκία και 
μάλιστα υπέρ ενός διαλόγου εφ’ όλης της ύλης :

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Όχι, δεν είπα καθόλου κάτι τέτοιο. Ούτε οι 
Ιταλοί είπαν για διάλογο κλπ., όπως αναφέρετε εσείς στην ερώτησή 
σας. Εγώ δεν χρησιμοποίησα την έκφραση που είπατε εσείς “να 
συνεννοηθούμε”. Η σκέψη των Ιταλών ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει 
κάποια επαφή, κάποια εξέλιξη - όπως σας είπα - μέσα από τις 
ευρωπαϊκές διαδικασίες.
Και εμείς τους επιστήσαμε την προσοχή ότι υπάρχουν ανειλημμένες 
υποχρεώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές οι 
ανειλημμένες υποχρεώσεις πρέπει να εκπληρωθούν.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ : Ελέχθη η λέξη “συνεννόηση”. Αυτή η λέξη αφορούσε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αφορούσε τη διμερή σχέση με την 
Τουρκία.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να το αποσαφηνίσω. 
Αυτό που είπε ο κ. Πάγκαλος, θέλω να το επαναλάβω για να μην 
υπάρξει καμμία λανθασμένη ερμηνεία. Επαναλαμβάνω : Συνεννόηση 
μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των διαδικασιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε και σ’ αυτές αναφέρθηκα.

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗ : Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα 
να σας ρωτήσω, εάν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχατε με 
τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας κ. Romano Prodi, συζητήσατε και το 
θέμα των σχέσεων Ελλάδος - Τουρκίας, όπως για παράδειγμα θέματα 
που αφορούν το Αιγαίο κλπ. Θα ήθελα, επίσης, να γνωρίζω την 
προσέγγιση της ιταλικής πλευράς στο θέμα των σχέσεων Ελλάδος - 
Τουρκίας.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Ανέπτυξα πριν ότι ήταν ένα από τα θέματα, τα 
οποία συζητήσαμε. Ό τι επαναλάβαμε τις θέσεις μας σχετικά με τα 
προβλήματα αυτά, ότι η ιταλική πλευρά επανέλαβε και αυτή πως θα 
πρέπει να υπάρχει εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και η 
εφαρμογή των Διεθνών Συνθηκών. Και συζητήσαμε περαιτέρω ποιά 
πρέπει να είναι η εξέλιξη των σχέσεων μέσα στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εκεί υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε εκκρεμότητα.
Εμείς επαναλάβαμε τη θέση μας ότι έχουν παρθεί κάποιες αποφάσεις, 
ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εφαρμοσθούν. Και εν όψει του ότι η 
τουρκική πλευρά δεν έχει κάνει τις κινήσεις τις οποίες έπρεπε να 
κάνει, η ιταλική πλευρά συζήτησε μαζί μας την άποψή της, μήπως θα
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πρέπει να υπάρξουν, στα πλαίσια -επαναλαμβάνω- της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κάποιες κινήσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τις εξελίξεις. 
Εμείς επιμένουμε ότι οι ανειλημμένες υποχρεώσεις πρέπει να 
εκτελεσθούν.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

* * * * * * *


