
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΎΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Pío ντε Τζανέιρο, 29 Ιουνίου 1999 
(τοπική ώρα:13.0Ο- ώρα Ελλάδας 19.00)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ 

(Δεύτερη ημέρα -  Λήξη εργασιών)

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των εργασιών 
της διήμερης Συνόδου Κορυφής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της 
Λατινικής Αμερικής, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Στη διάσκεψη του Pío συζητήσαμε, τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών, όσο και στο 
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, θέματα σημαντικά για την Ελλάδα, όπως:
• Την κίνηση των διεθνών κεφαλαίων και τον έλεγχό τους καθώς και τις επιπτώσεις τους 

στην οικονομική κρίση στις χώρες της Ν.Α. Ασίας της Ρωσίας και της Λατινικής Αμερικής.
• Την εξέλιξη της διεθνούς οικονομίας.
• Τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις αλλά και άλλα πιο ειδικά θέματα, όπως:

■ Τα Βαλκάνια και το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου.

Οι συζητήσεις οδήγησαν σε σημαντικά συμπεράσματα. Θέλω να τονίσω ότι πολλές φορές σε 
μας η μικροπολιτική σκεπάζει τον ορίζοντά μας και ομφαλοσκοπούμε. Αλλά τα σημαντικό και 
πρωτεύοντα για τη χώρα είναι αυτά που εκτυλίσσονται στη διεθνή σκηνή. Αυτά πρέπει να 
προσέχουμε και να μη χάνουμε την προοπτική μας.

Σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης (στο περιθώριο των 
εργασιών της Συνόδου Ε.Ε.- Λατινικής Αμερικής) αποφασίσθηκε π έδρα του 
οργανισμού για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων να είναι η Θεσσαλονίκη. 
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(η οποία είχε την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Οργανισμού) να ορίσει ως έδρα 
των προσπαθειών για την ανασυγκρότηση της Βαλκανικής τη Θεσσαλονίκη. Ο 
Οργανισμός με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, θα έχει γραφεία και σε όλες τις άλλες 
εμπλεκόμενες με την ανασυγκρότηση χώρες.

Συνεπώς, η Θεσσαλονίκη θα καταστεί το κέντρο της διαδικασίας ανασυγκρότησης της 
περιοχής των Βαλκανίων. Αλλωστε, είχαμε διαγράψει από το παρελθόν την επιδίωξή μας η Β. 
Ελλάδα και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη να γίνει η γέφυρα για την παρουσία της χώρας μας στη 
Βαλκανική, αλλά να γίνει ταυτόχρονα και η γέφυρα για την παρουσία της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης στη Βαλκανική. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που ανήκει στα Βαλκάνια.

Η απόφαση αυτή που ελήφθη εδώ στο Ρίο επιβεβαιώνει αυτή την προοπτική της 
Θεσσαλονίκης. Θα οικοδομήσουμε σταδιακά αυτή τη σχέση και όπως δείχνει η εξέλιξη μέχρι 
σήμερα θα προχωρήσουμε σταθερά.



Σημειώσαμε επιτυχία, αν σκεφθούμε ποια ήταν η σχέση της Ελλάδας με το γύρω 
της χώρο πριν λίγα χρόνια και πόσο σήμερα έχουμε μια εντονότερη παρουσία με 
επενδύσεις, με εξαγωγές πολύ σημαντικές, με παρουσία στις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού αυτών των χωρών, με παρουσία τώρα στη διαδικασία 
ανασυγκρότησης σε ορισμένες χώρες, αλλά επίσης και με το ρόλο τον οποίο 
διαδραματίζουμε στο να διασυνδέσουμε στενότερα όλη αυτή την περιοχή με την 
Ευρωπαϊκή Ενωση.

θέλω να θυμίσω ότι μόνο φέτος συνάντησα τρεις Πρωθυπουργούς των Βαλκανίων (της 
Βουλγαρίας, της Αλβανίας και των Σκοπιών) στη Θεσσαλονίκη.
Συνάντησα, επίσης δύο Πρωθυπουργούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης (της Αυστρίας και της 
Πορτογαλίας) τα δύο τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε για τα θέματα 
της περιοχής.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης αυτή τη στιγμή, δεν είναι εκείνος που θα 
περιμέναμε, είναι κάπως χαμηλότερος από τον αναμενόμενο. Ωστόσο, από τις συζητήσεις στη 
Σύνοδο Κορυφής του Ρίο προέκυψε η διαπίστωση πως το κοινό νόμισμα, το ευρώ, οδηγεί σε 
μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Υπάρχουν πολλοί στη χώρα μας οι οποίοι, διαπιστώνοντας πως το ευρώ χάνει σε αξία έναντι 
του δολαρίου, θεωρούν ότι έχει αρχίσει μια αρνητική πορεία. Αυτή η διαπίστωση μάλλον 
εκφράζει τις πολιτικές απόψεις και επιθυμίες τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο χώρος της Ε.Ε. 
είναι από τους μεγαλύτερους οικονομικούς χώρους στον κόσμο και μάλιστα -από ορισμένες 
πλευρές είναι ο μεγαλύτερος χώρος στον κόσμο και ως εκ τούτου το κοινό νόμισμα θα έχει 
μια στέρεα ανοδική πορεία. Οι επιδόσεις της Ε.Ε. θα βελτιωθούν και γι' αυτό υπάρχουν καλές 
προοπτικές για χώρες όπως η Ελλάδα, που συμμετέχουν σ' αυτές τις διεργασίες.

Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι όσον αφορά τις κρίσεις που ταλαιπώρησαν την Ευρώπη τα 
τελευταία χρόνια, η κοινή άποψη η οποία διαμορφώθηκε είναι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε 
-και θα προωθηθούν- διεργασίες με στόχο τον έλεγχο της κίνησης των κεφαλαίων, τη 
διαφάνεια, τους ελέγχους την εποπτεία, τα συστήματα ισοτιμιών και τα συστήματα έκτακτου 
δανεισμού. Η προοπτική είναι να περιορισθεί η αβεβαιότητα.

Κατά συνέπεια, οι προοπτικές διαγράφονται -όπως ανέφερα προηγουμένως- ικανοποιητικές. 
Η πορείά για την οικονομία μας διαγράφεται καλή. Για να εκμεταλλευθούμε αυτή την καλή 
προοπτική, πρέπει να συνεχίσουμε να κατοχυρώνουμε τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
μας στις υπερεθνικές διεργασίες και συνεργασίες όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. 
Πρέπει να έχουμε και παρουσία με τη δική μας οικονομία. Πρέπει, με τις δικές μας 
προσπάθειες να ωθούμε στις επιθυμητές κατευθύνσεις και να παρεμποδίζουμε εξελίξεις τις 
οποίες θεωρούμε αρνητικές.

Η προσπάθειά μας έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα. Θα θυμίσω ένα μικρό παράδειγμα (στο 
οποίο έχω ήδη αναφερθεί), η Ελλάδα συμμετείχε στην προσπάθεια σταθεροποίησης που 
κατεβλήθη όταν ξέσπασε η κρίση στη Βραζιλία.
Apa, το πολύ πιο σημαντικό -και αυτό το ζήσαμε όλοι- είναι ότι το εισόδημα, η αγοραστική 
δύναμη, η. αποταμίευση του Ελληνα πολίτη έχει τώρα μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη 
σταθερότητα.
Απαγκιστρώσαμε τη χώρα από ένα παρελθόν κρίσεων και αρνητικών επιδόσεων.



Το συμπέρασμα από τις συναντήσεις του Ρίο είναι ξεκάθαρο: Εάν θέλουμε να 
είμαστε «παίκτες» στο παιχνίδι της διεθνούς οικονομίας, αν θέλουμε να έχουμε 
ένα ρόλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πρέπει να προσπαθήσουμε να 
συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να εξασφαλίσουμε μια σημαντική προϋπόθεση; Τη 
συνεγή οικονομική ανάπτυξη υε οικονομική σταθερότητα, υε πολιτικό 
σταθερότητα, υε κοινωνική συνογπ. Με αυτό τον τρόπο, η χώρα θα έχει στο 
μέλλον μια σταθερή προοπτική. Πετυχαίνουμε τους στόχους μας.' Μπορούμε 
επίσης να πετύχουμε περισσότερα. Η πορεία μέχρι σήμερα το δείχνει. Και οι 
συζητήσεις του Ρίο επιβεβαιώνουν ότι αυτός είναι ο δρόμος που μας οδηγεί 
μπροστά: Ο δρόμος της προόδου».

Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός ερωτηθείς για τη θανατική καταδίκη του Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν, δήλωσε:

«Αυτή ήταν μια πολιτική δίκη. Η απόφαση είναι πολιτική απόφαση και εξυπηρετεί πολιτικές 
σκοπιμότητες. Η καταδίκη σε θάνατο δεν λύνει κανένα πρόβλημα, απλώς το περιπλέκει.
Εμείς ευχόμαστε η Τουρκία επιτέλους να αντιληφθεϊ ότι μια λύση υπάρχει: Η εφαρμογή των 
ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων».
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♦ Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του Ρίο, ο Πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι με τον Πρόεδρο της Κούβας Φιντέλ 
Κάστρο.
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