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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Pío ντε Τζανέιρο, 28 Ιουνίου 1999 
(τοπική ώρα: 12.00- ώρα Ελλάδας 18.00)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ

(Πρώτη ημέρα εργασιών)

0 Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της πρώτης 
ημέρας των εργασιών της Συνόδου Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των 
χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της 
Καραίβικής, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι σήμερα για την Ελλάδα μια πραγματικότητα, η οποία απορρέει 
από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και την ανάγκη για υπερεθνικές συνεργασίες. 
Υπάρχουν πολλοί στη χώρα μας, οι οποίοι αμφιβάλλουν γι' αυτή την ευρωπαϊκή πορεία, ιδίως 
για την προσπάθεια που γίνεται για την ισότιμη ένταξη της χώρας στην Οικονομική και 
Νομισματική Ενοποίηση.

Σήμερα που συζητάμε με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχει μια αντίστοιχη εξέλιξη. 
Δημιουργείται μια κοινή αγορά (ΜΕηΟΟευί). Και η κοινή αυτή αγορά θέλει να συνεργασθεί 
με την Ευρώπη για να δημιουργήσουν ένα ακόμα ευρύτερο σχήμα.
Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν; Τι μας ενδιαφέρει αυτό;

Η Ελλάδα, σήμερα, έχει την πρώτη στον κόσμο εμπορική ναυτιλία. Υπάρχουν, όμως 
περιορισμοί για τη δράση των εμπορικών πλοίων που απορρέουν από εθνικές ρυθμίσεις και 
στη Λατινική Αμερική.
Η Ελλάδα εξάγει προϊόντα. Είναι η πρώτη παραγωγός στον κόσμο σε κονσερβοποιημένο 
ροδάκινο. Υπάρχουν περιορισμοί σ' αυτές τις εξαγωγές.

Γι' αυτό εμείς θέλουμε αυτές τις συνεργασίες. Θέλουμε αυτές τις συνεργασίες γιατί υπάρχει 
και ένας πολιτικός λόγος: Ενας κόσμος πολλών πόλων είναι ένας κόσμος όπου θα μπορούμε 
να προωθήσουμε περισσότερο τα συμφέροντά μας.

Συμπέρασμα: Οσοι επιθυμούν την εσωστρέφεια, θέλουν την απομόνωση, οδηγούν στην 
οπισθοδρόμηση.
Εμείς πρέπει να επιδιώκουμε τη συνεργασία σε υπερεθνικά σχήματα. Πρέπει να επιδιώκουμε 
μια ανοιχτή οικονομία, μια ανοιχτή κοινωνία».



Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα 
επαφές με ξένους παράγοντες και συγκεκριμένα συνομίλησε με τον Πρόεδρο της 
Φινλανδίας Αχτισόαρι, τον Καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, τον 
Πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάσιμο Ντ' Αλέμα και τον καγκελάριο της Αυστρίας 
Βίκτορ Κλίμα.

• Με τον Πρόεδρο της Φινλανδίας εκ των βασικών πρωταγωνιστών της ειρηνευτικής 
διαμεσολάβησης για την επίτευξη πολιτικής λύσης στο πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου, ο 
Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις θέσεις της χώρας μας, ως προς τους 
περαιτέρω χειρισμούς που πρέπει να γίνουν για την πλήρη εξομάλυνση της κατάστασης.

Ο Ελληνας Πρωθυπουργός και ο Φινλανδός Πρόεδρος συμφώνησαν στην ανάγκη πιστής 
εφαρμογής των συμφωνηθέντων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, στο πλαίσιο του 
σεβασμού των υπαρχόντων συνόρων στη Βαλκανική και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για 
όλες τις εθνοτικές ομάδες που διαβιούν στην αυτόνομη περιοχή του Κοσσυφοπεδίου.

• Οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Καγκελάριο, τον Ιταλό Πρωθυπουργό 
και τον Αυστριακό Καγκελάριο περιεστράφησαν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενωσης με 
ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε επίπεδο 
προσώπων και διαδικασιών, ως προς τους νέους φορείς και οργανισμούς που 
δημιουργούνται για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων.

• Τέλος ο Πρωθυπουργός είχε κατ' ιδίαν συνομιλία με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας 
Φερνάντο Ενρίκε Καρντόζο. Συζητήθηκαν διμερή και διεθνή θέματα, καθώς και θέματα 
που άπτονται της σύγκλισης και της προώθησης της πολιτικής και οικονομικής 
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Λατινικής Αμερικής.

• Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει αύριο (29.06) στην Ολομέλεια των Αρχηγών Κρατών και 
Κυβερνήσεων. Η παρέμβασή του αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα πολιτικής 
συνεργασίας διεθνών οικονομικών σχέσεων, καθώς και εκπαίδευσης και πολιτισμού.

• Ο Πρωθυπουργός θα προβεί σε ανάλυση της παρούσας διεθνούς οικονομικής συγκυρίας 
της οποίας οι προοπτικές παρουσιάζονται θετικές. Ενθαρρυντικό δείγμα είναι τόσον η 
θεαματική πτώση του πληθωρισμού σε συνδυασμό με την καθιέρωση του ενιαίου 
ευρωπαϊκού νομίσματος στις χώρες της Ένωσης, όσον και οι διαφαινόμενες δυνατότητες 
μιας νέας οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.


