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/Ανατολικό Αεροδρόμιο 
Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης, αμέσως μετά την επιστροφή του από το Παρίσι, έκανε την 
ακόλουθη δήλωση προς τους δημοσιογράφους:

"Κυρίες και κύριοι,
τη στιγμή αυτή της επιστροφής στην πατρίδα θα ήθελα να κάνω ένα πολύ σύντομο απολογισμό 
του ταξιδιού:
Το αποτέλεσμα του ταξιδιού είναι θετικό,
* όσον αφόρα την ευρωπαϊκή εξελιξη, υπήρξε σε γενικές γραμμές συμφωνία, τόσο για το 
χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά με τη Διακυβερνητική Συνδιάσκεψη, 
όσο και για τις γενικές κατευθύνσεις, οι οποίες θα πρέπει να διέπουν τη νέα Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

* Ως προς τις επεκτατικές διαθέσεις της Τουρκίας, υπήρξε στις συνομιλίες που είχα, στη 
διάρκεια της περιοδείας μου, με όλους τους συνομιλητές μου, μια θετική διάθεση.
- Μια θετική διάθεση, η οποία εκφράστηκε απο τις δηλώσεις εκείνων με τους οποίους 
συνομίλησα.
- Τόσο ο Πρωθυπουργός του Βελγίου κ. Ντεάν (και αναφέρω τους συνομιλητές μου με τη σειρά 
με την οποία τους συνάντησα) όσο και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σαντέρ, καθώς 
και ο Καγκελλάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ, αλλά και ο 
Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ αναγνώρισαν ότι (εδώ θα χρησιμοποιήσω την 
έκφραση η οποία προκύπτει από την επίσημη δήλωση του Εκπροσώπου της Γερμανικής 
Κυβέρνησης):
** Οι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας υφιστάμενες διαφορές απόψεων θα έπρεπε να επιλυθούν δια 
της ειρηνικής οδού και προ πάντων με τη βοήθεια των δυνατοτήτων του Διεθνούς Δικαίου.
** Και ο Εκπρόσωπος της Γαλλικής Κυβέρνησης στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:
Οι εδαφικές διαφορές θα πρέπει να ρυθμίζονται με ειρηνικά μέσα, με σεβασμό του Διεθνούς 
Δικαίου και εφ’ όσον είναι απαραίτητο, δια της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Οι αναφορές αυτές στο Διεθνές Δίκαιο γίνονται για πρώτη φορά και αποτελούν μια θετική 
εξέλιξη. Γιατί στο παρελθόν εθεωρείτο η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας ένα πολιτικό 
πρόβλημα, το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί από την Ελλάδα με διμερείς πολιτικές 
διαπραγματεύσεις.

Τώρα, άρχισε να τοποθετείται το πρόβλημα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο που ήθελε πάντα η Ελλάδα: Το νομικό πλαίσιο.

Ολα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι λύθηκαν τα προβλήματα. Ολα αυτά δεν σημαίνουν ότι 
εξαφανίσθηκαν τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν τον τελευταίο μήνα. Είμαστε ακόμα στην 
αρχή. Και επειδή είμαστε στην αργή, γρειά£εται συνένεια και συνέπεια στη δουλειά ππγ. ώστε 
η μικρή αυτή στροφή να πάρει ουσιαστικες,οιαστασεις. Εμείς έχουμε τη θέληση να δουλέψουμε 
'αποφασιστικά για την ¡τΛΑα^α. θα δουλέψουμε".
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που παρουσιάζεται σήμερα στις δικές μας σχέσεις είναι ένα πρόβλημα που δεν 
αποκλείεται να παρουσιασθεί αλλού μελλοντικά. Και γι'αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί με κάποιους γενικότερους κανόνες:
Η τοποθέτησή μας, βέβαια, συμπληρώθηκε ως προς αυτό το θέμα - θέλω να τονίσω 
- με παρουσίαση των στοιχείων τα οποία δικαιολογούν την άποψη ότι εδώ είναι 1 
ξεκάθαροι οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά την ελληνική κυριαρχία και η 
συνεχής αμφισβήτηση η οποία δημιουργείται από πλευράς της Τουρκίας, δεν 
συμβιβάζεται ούτε με την πρόθεσή της να συνεργασθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ούτε με μια ομαλή εξέλιξη της συμφωνίας για την τελωνειακή σύνδεση της Τουρκίας, 
ούτε γενικά με τους κανόνες της καλής γειτονίας.

Όπως σας είπα στην αρχή, συζητήσαμε και τα θέματα της Διακυβερνητικής, τα 
προβλήματα αν θα πρέπει να επεκταθεί η αρχή της πλειοψηφίας. Η Ελλάδα είναι 
γενικά - όπως το έχει δηλώσει και στο παρελθόν - της άποψης ότι όσον αφορά τα 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, θα πρέπει να ισχύει η αρχή της ομοφωνίας. 
Όσον αφορά τα άλλα θέματα, μπορούμε να εξετάσουμε για την καλύτερη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επέκταση σε ορισμένα θέματα της αρχής της 
πλειοψηφίας.

Όσον αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) η Ελλάδα είναι της 
άποψης ότι θα πρέπει να συνεχισθεί η πορεία όπως έχει αποφασισθεί. Εμείς 
πιστεύουμε ότι σύμφωνα με τις επιδιώξεις του Προγράμματος Σύγκλισης θα 
μπορέσουμε να πλησιάσουμε πολύ κοντά σε ορισμένους στόχους, όχι όσον αφορά 
το στόχο του χρέους γιατί εκεί το χρέος μας είναι πολύ υψηλό. Αλλά το ίδιο 
πρόβλημα παρουσιάζουν και άλλες χώρες. Και όλο το θέμα θα πρέπει να κριθεί (το 
αν θα προχωρήσει η ΟΝΕ) με πολιτικά κριτήρια. Αυτό τόνισε και ο K.Dehaene. Και 
εν πάση περιτττώσει και αν δημιουργηθεί ένας πυρήνας χωρών, οι οποίες θα 
δημιουργήσουν την ΟΝΕ, θα πρέπει να φροντίσουν η απόσταση αυτών των χωρών 
από τις άλλες χώρες να μη μεγαλώσει, αλλά η δημιουργία της ΟΝΕ να είναι ένα 
σημείο από το οποίο θα προκύψει μια νέα δυναμική για να ενταχθούν και οι 
υπόλοιπες χώρες, να προωθηθεί η σύγκλιση και να μην υπάρξουν διαφορετικές 
ταχύτητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σ'αυτόΊπτήρξε συμφωνία ότι εκείνο το οποίο εν 
πάση περιτττώσει πρέπει να αποφευχθεί, είναι οι διαφopετικεςJxtχ^JIQτες^_

Μιλήσσμέ και για τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την 
περισσότερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, για την επέκταση των 
κοινοτικών αρμοδιοτήτων και στον τρίτο πυλώνα κυρίως όσον αφορά τη 
μετανάστευση από τρίτες χώρες (η οποία μετανάστευση δεν είναι εμφανής, είναι 
παράνομη) όπως και για τον έλεγχο της εμπορίας των ναρκωτικών.

Ο κ. Sanier έχει προτείνει - και συμφωνούμε μ'αυτό - να υπάρξει μια πρωτοβουλία 
σε σχέση με την απασχόληση. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία είναι απολύτως 
αναγκαία. Αλλά για να είναι η πρωτοβουλία αυτή επιτυχημένη, πρέπει να υπάρξει 
μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των συνθηκών της αγοράς εργασίας σε κάθε 
χώρα και μια ανάγκη ευέλικτης αντιμετώπισης του προβλήματος. Γιατί, βέβαια, τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται π.χ. στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας δεν είναι αντίστοιχα με τα προβλήματα εκείνα που παρουσιάζονται στην 
Ελλάδα. Στην Ελλάδα τα προβλήματα της ανεργίας προκύπτουν κυρίως γιατί το 
κόστος εργασίας πια δεν είναι τόσο χαμηλό και στις γειτονικές χώρες είναι
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* «-Ανησυχώντας για την κατάσταση στο Αιγαίο Πέλαγος, η οποία εκτός από

'\ ] την Ελλάδα, α<ρορά την Ενωση στο σύνολό της και τις σχέσεις της με την Τουρκία.

% -τις καλεί να συνεχίσουν να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση, να απέχουν από
/ \/.<άθε ενέργεια η οποία είναι δυνατόν να αυξήσει την ένταση και κάβε ένοπλη 

/ εκδήλωση,

^  Ί -θεωρεί ότι οι εδαφικές διαφορές και διενέξεις θα πρέπει να διευθετούνται μόνο 1 
ι/με Γοοσφυγή στο Δίκαιο, δηλαδή από το Διεθνές Δικαστήριο,

^  -ενθαρρύνει την Ελλάδα και την Τουρκία να εγκαθιδρύσουν εποικοδομητικό 
ιάλογο μεταξύ τους και μηχανισμό προλήψεως κρίσεων.

ι .ί·πι(?ίβσιώνς; τ:ς u'-β.·A■μς,■Juû .ιl̂  :ινυ ιιεριεχονται στην απόφαση του
¡Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 1995, τα διάφορα στοιχεία της οποίας αποτελούν ενιαίο 
; σύνολο.

-προτείνει! να εξειδικεύσει την υλοποίηση των υποχρεώσεων 
, \  Συμβούλιο Σύνδεσης που θά συγκληθεί μόλις σχηματισθε! η 
; \κυβέρνηση.« ,

αυτών κατά το 
νέα τουρκική


