
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 12.12.1997 
(Ώρα: 01.00 πρωινή)

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κ. Σημίτης, μετά τη συνάντηση των Σο
σιαλιστών Ηγετών (των Ηγετών των Σοσιαλιστικών και Σοσιαλδημοκρατικών Κομμάτων 
που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό,Σοσιαλιστικό Κόμμα) προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Συζητήσαμε με τους Αρχηγούς των Σοσιαλιστικών και Σοσιαλδημοκρατικών Κομμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα τα οποία θα είναι αντικείμενο της αυριανής Συ
νόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Όσον αψορά τα θέματα της ΟΝΕ υπάρχει το πρόβλημα εάν θα προκύψουν κάποιες νέες 
διαδικασίες σε σχέση με τη ρύθμιση των θεμάτων της ΟΝΕ, ως προς τις διαδικασίες 
στις οποίες θα μετέχουν μόνον οι χώρες που είναι μέλη της ΟΝΕ.
Η θέση η δική μας είναι σταθερή: Η Ελλάδα θα πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις διαδι
κασίες που την αφορούν, όσο δεν είναι μέλος της ΟΝΕ. Και το Συμβούλιο ECOFIN 
πρέπει να είναι το ανώτατο όργανο, που θα ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Ειδικά θέματα της 
ΟΝΕ θα πρέπει να συζητούνται, βέβαια, από αυτούς που είναι μέλη. Ειδικά θέματα, ό
μως, που δεν αφορούν τις άλλες χώρες.

Από τον κ. Πόος, τον Υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, διαπιστώθηκε ότι η 
Τουρκία δεν δέχεται τη συμβιβαστική πρόταση που της έκανε η Προεδρία. Συμβιβασιτκή 
πρόταση, η οποία -θέλω να τονίσω- δεν έχει και τη δική μας αποδοχή. Γιατί εμείς έχου
με δηλώσει από παλιά ότι για να συμμετάσχει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη θα 
πρέπει προηγουμένως να έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους. Θα δούμε αύριο ποιά θα 
είναι η εξέλιξη.
Η Προεδρία είναι σε αναζήτηση κάποιας νέας διατύπωσης. Αν βρεθεί κάποια νέα διατύ
πωση, η οποία μπορεί να λύνει το πρόβλημα, τότε ίσως υπάρχει διέξοδος. Δεν νομίζω, 
όμως, ότι υπάρχει τέτοια διατύπωση. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί το σημαντικό δεν 
είναι οι διατυπώσεις. Το σημαντικό είναι να υπάρξει απάντηση επί της ουσίας. Και η 
ουσία είναι ότι θα πρέπει να γίνουν κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, που θα δια
σφαλίζουν την ειρηνική πρόοδο της Ε.Ε.».


