
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Γκέτεμποργκ, 16 Ιουνίου 2001

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2η ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μετά το πέρας των 
εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παραχώρησε 
συνέντευξη Τύπου στους Έλληνες δημοσιογράφους. 
Εισαγωγικώς ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής:

«Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αμέσως μετά, θα 
έχουμε γεύμα με τους αρχηγούς των υπό ένταξη χωρών για να συζητήσουμε 
και τα θέματα που αφορούν τις υπό ένταξη χώρες.

Από τα θέματα που συζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αναφερθώ σε 
τέσσερα:

Το πρώτο θέμα είναι η διεύρυνση
Το δεύτερο είναι το κριτήριο της αειφόρου ανάπτυξης που εφεξής 
πρέπει να καθορίζει τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές μας 
Το τρίτο είναι οι γενικές κατευθύνσεις για την οικονομική πολιτική που 
θα εφαρμοστεί τον επόμενο χρόνο
Το τέταρτο, τέλος, θέμα είναι οι πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική.

Όσον αφορά τη διεύρυνση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η 
πολιτική της διεύρυνσης είναι μη αναστρέψιμη. Η διαδικασία θα συνεχιστεί 
γρήγορα και αποτελεσματικά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεπιβεβαίωσε το 
χάρτη πορείας (road map) τον οποίο είχε αποφασίσει. Δηλαδή, ότι θα πρέπει 
οι διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να κλείσουν μέχρι 
το τέλος του 2002, ώστε να συμμετάσχουν οι χώρες οι οποίες θα 
ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις, ως μέλη, στις ευρωεκλογές του 2004. 
Εδώ χρειάζεται να κάνω μία διευκρίνιση. Είναι φανερό ότι ορισμένες από τις 
πολλές υποψήφιες χώρες δεν θα μπορέσουν να κλείσουν τις 
διαπραγματεύσεις έως το τέλος του 2002. Γι’ αυτές τις χώρες θα συνεχιστούν, 
όπως προκύπτει από τα Συμπεράσματα και τις συζητήσεις που έγιναν, οι 
διαπραγματεύσεις με εντατικούς ρυθμούς και ισχύει η παλιά πρακτική που 
υπάρχει σήμερα, σχετικά με τη διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η 
πρακτική ίσχυσε στην προηγούμενη διεύρυνση. Η συμμετοχή στις 
ευρωεκλογές, αφού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, μπορεί να γίνει και 
γι’ αυτές τις χώρες, χωρίς την προηγούμενη επικύρωση των πράξεων 
προσχώρησης, αρκεί να προβλέπεται στη σχετική ρύθμιση των πράξεων
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προσχώρησης. Δίνονται, λοιπόν, στις υπό ένταξη χώρες όλες οι δυνατότητες 
να υπάρχει μια πρώτη ομάδα η οποία θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις 
μέχρι το τέλος του 2002, θα κυρωθούν οι πράξεις προσχώρησης και θα 
συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές.
Το θέμα που ενδιαφέρει την Ελλάδα, είναι η Κύπρος. Η Κύπρος βρίσκεται 
στην πρώτη σειρά των χωρών που διαπραγματεύονται την ένταξή τους. Η 
διαπραγμάτευση έχει 31 κεφάλαια. Η Κύπρος έχει κλείσει τα 22 κεφάλαια 
αυτά. Και υπάρχουν τρεις -  τέσσερις χώρες οι οποίες έχουν κλείσει, άλλη 19 
κεφάλαια, άλλη 20, άλλη 21. Βρίσκονται, δηλαδή, σ’ αυτή την ομάδα. Από τα 
υπόλοιπα κεφάλαια που μένουν υπάρχουν ένα ή δύο που έχουν κάποιες 
ειδικές δυσκολίες, κάποια προβλήματα, αλλά τα περισσότερα είναι κεφάλαια 
που δεν παρουσιάζουν δυσκολίες. Γι’ αυτό είμαστε βέβαιοι, όπως άλλωστε 
είναι και η κυπριακή πλευρά με την οποία συνεργαζόμαστε, ότι η διαδικασία 
όσον αφορά την Κύπρο θα κλείσει μέχρι το τέλος του 2002.

Τα Συμπεράσματα αναφέρονται και στην Τουρκία γιατί είναι υποψήφια χώρα. 
Τα Συμπεράσματα επιβεβαιώνουν τα Συμπεράσματα του Ελσίνκι με τα οποία 
άνοιξαν νέες προοπτικές για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αλλά η 
Τουρκία καλείται να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή όλων των 
προτεραιοτήτων που προβλέπονται στην εταιρική σχέση. Μάλιστα, τα 
Συμπεράσματα θεωρούν την εταιρική σχέση ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων 
της Τουρκίας με την Ε.Ε. Γι’ αυτό η Τουρκία πρέπει να λάβει υπόψη της -  και 
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα -  ό,τι περιέχεται στην εταιρική 
σχέση η οποία συμφωνήθηκε. Η Τουρκία καλείται να πραγματοποιήσει 
μεγαλύτερη πρόοδο σε πολλούς κρίσιμους τομείς και ιδιαιτέρως στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο, που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. 
Ίσως ο όρος «αειφόρος ανάπτυξη» να είναι ένας όρος αφηρημένος ή 
ασαφής για πολλούς, αλλά όπως λένε και τα Συμπεράσματα αφορά την 
ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς όμως να 
διακυβεύονται οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Πρέπει να έχουμε 
ανάπτυξη και αυτό αφορά κυρίως το περιβάλλον, η οποία όμως να 
εξασφαλίζει και τις μελλοντικές γενιές και να ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Ένα 
παράδειγμα σημαντικό, το οποίο συζητήθηκε, είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος και κλιματολογικές αλλαγές. Μιλήσαμε πολύ για το Κιότο 
αυτές τις ημέρες με τον Πρόεδρο Μπους και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί από 
εμάς δεν ξέρουμε τι ακριβώς αποφασίστηκε στο Κιότο. Όλοι ξέρουμε ότι 
υπάρχουν ορισμένα αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακος, τα οποία 
προκύπτουν κατά την παραγωγή. Αυτά οδηγούν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, δηλαδή σε κλιματολογικές αλλαγές. Πρέπει να τα 
περιορίσουμε. Με τη Συνθήκη του Pío αποφασίστηκε ο περιορισμός αυτός να 
είναι εθελοντικός. Ο εθελοντικός περιορισμός δεν λειτούργησε και γι’ αυτό η 
Συμφωνία του Κιότο προβλέπει ορισμένους στόχους, ορισμένες 
υποχρεώσεις. Προβλέπει επίσης, ότι αν δεν εκτελούνται αυτές οι 
υποχρεώσεις θα υπάρχουν ορισμένες ποινές. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό 
για να επιτύχουμε επιτέλους σε αυτή την πολιτική. Και εδώ με τις σημερινές 
αποφάσεις λέμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η Συμφωνία του Κιότο και 
να αντιμετωπιστεί μέσω αυτής το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.
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Υπάρχουν και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Τα θέματα 
δημόσιας υγείας. Π.χ τα θέματα υγείας σε σχέση με τα τρόφιμα. Είχαμε τις 
μεγάλες κρίσεις, όπως την κρίση των τρελών αγελάδων. Πρέπει η στάση της 
Ε.Ε να αλλάξει ριζικά ως προς την πρόληψη σ’ αυτά τα θέματα. Άλλα θέματα 
είναι η διαχείριση των φυσικών πόρων, η διατήρηση του περιβάλλοντος. Η 
σκέψη, λοιπόν, που εκφράστηκε και θα εφαρμοστεί με βάση τις αποφάσεις, 
είναι ότι όπως κάθε χρόνο εξετάζουμε την οικονομική πολιτική, εξετάζουμε 
την κοινωνική πολιτική, θα πρέπει ταυτόχρονα να εξετάζουμε και την πολιτική 
της αειφόρου ανάπτυξης, την προστασία του περιβάλλοντος και να 
ενσωματώνουμε και αυτό τον πυλώνα στη γενική οικονομική και κοινωνική 
πολιτική.

Όσον αφορά το τρίτο κεφάλαιο σχετικά με τους γενικούς 
προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής, διαπιστώθηκε μία 
επιβράδυνση στη διεθνή οικονομία, αλλά, όμως τονίζεται ότι τα βασικά 
μεγέθη της ευρωπαϊκής οικονομίας παραμένουν ισχυρά. Η Ε.Ε. θα 
εφαρμόσει τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής, όπως 
αποφασίστηκαν. Η έμφαση δίνεται στις διαρθρωτικές αλλαγές, στην 
προώθηση της ανάπτυξης για να προωθηθεί ταυτόχρονα η απασχόληση. Θα 
πρέπει να προσέξουμε και να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό. Πρέπει να 
καταπολεμήσουμε τα δημοσιονομικά ελλείμματα και να ακολουθηθεί μια 
πολιτική, η οποία θα εξασφαλίζει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. 
Τονίστηκε, επίσης, ότι θα πρέπει να εξεταστούν τα θέματα γήρανσης του 
πληθυσμού και όλα τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, όπως τα 
συνταξιοδοτικά θέματα, τα οποία συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, 
καθώς και τα θέματα υγείας.

Σχετικά με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής έχω ήδη αναφερθεί στις 
εκτεταμένες συζητήσεις που έγιναν για τα Βαλκάνια. Εξετάσαμε την 
κατάσταση και αποφασίστηκε η διαρκής παρουσία, όπως είχε εισηγηθεί 
και η Ελλάδα, ενός εκπροσώπου της Ε.Ε. στα Σκόπια για να προωθήσει 
αυτή την πολιτική που αποφασίσαμε, σε συνεννόηση με τα μέρη. 
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή των 
συνόρων. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα στην περιοχή είναι 
απαραβίαστα και εγγυόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της ΠΓΔΜ. Αυτό είναι 
μια πάγια πολιτική της Ελλάδας, η οποία εκφράζεται και στα κείμενα της Ε.Ε.

Τέλος, θέλω να αναφέρω και ένα θέμα που δεν συζητήθηκε εκτεταμένα, 
αλλά έχει σημασία. Αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ε.Ε. 
Θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, όπως την αποφασίσαμε στη Νίκαια. 
Θα προχωρήσουμε τις συνεννοήσεις με το ΝΑΤΟ, ώστε το ΝΑΤΟ να 
διαθέτει τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, για να εφαρμοστεί αυτή η 
πολιτική. Εμείς θέλουμε, η Ε.Ε. να έχει αυτονομία αποφάσεων και το 
μήνυμα που δίνεται από τα Συμπεράσματα είναι σαφές: Θα εμμείνουμε 
σε αυτή την αυτονομία των αποφάσεων και όσον αφορά τρίτες χώρες 
και όσον αφορά τις διαδικασίες μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαρακτηρίστηκε και από το φαινόμενο των 
διαδηλώσεων και θέλω σε σχέση με αυτό το φαινόμενο να κάνω την εξής 
παρατήρηση: Οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες που έγιναν, πρώτα απ όλα 
δεν είναι ένα φαινόμενο που να μας κάνει να παραβλέψουμε τη δουλειά που
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γίνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή 
πολιτική. Η ευρωπαϊκή πολιτική, η πολιτική ενοποίησης που ακολουθούμε 
βοηθά ουσιαστικά να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα των χωρών που συμμετέχουν, βοηθά στην πρόοδο, βοηθά 
στην ευημερία και ιδίως όσον αφορά τη δική μας χώρα. Τα Ευρωπαϊκά 
Συμβούλια και η κοινή προσπάθεια για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη είναι μια 
βασική συνιστώσα της πολιτικής της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα του πολίτη. Συζητήσαμε και σήμερα και άλλοτε τα θέματα που 
αφορούν τις καλύτερες συνθήκες ζωής. Αναφέρθηκα πριν στο πρόβλημα της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Πολλά θέματα που αφορούν τον πολίτη, τη 
δυνατότητά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Βεβαίως, είναι δυνατόν 
να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις γύρω από τα θέματα αυτά και οι 
διαφορετικές απόψεις είναι πάντα χρήσιμες. Όπως χρήσιμο είναι και οι 
πολίτες που αισθάνονται ότι δεν τους εκφράζει μια πολιτική, να έχουν τη 
δυνατότητα να διαδηλώνουν, να εκφράζουν τη δική τους άποψη, την αντίθεσή 
τους, σε μια πολιτική, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά, εκείνο που δεν 
είναι δεκτό και δεν είναι με κανένα τρόπο χρήσιμο, είναι η βία. Η Ευρώπη 
είναι ένας χώρος δημοκρατίας. Η Ε.Ε. και η Ελλάδα είναι ένας χώρος 
δημοκρατίας. Η δημοκρατία επιβάλλει ορισμένους κανόνες. Οι κανόνες της 
δημοκρατίας για τη λήψη των αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη και έχουμε 
υποχρέωση, αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο, τον 
τρόπο ανάπτυξής μας και την ειρηνική συμβίωση των πολιτών, καθώς και την 
κοινή προσπάθεια, να προστατεύσουμε και τους κανόνες της δημοκρατίας. Η 
βία δεν είναι δεκτή.

Είμαι στη διάθεσή σας. Ακούω τις ερωτήσεις σας.

Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Δεδομένου ότι στα Συμπεράσματα επιβεβαιώνεται 
πως η οικονομική και κοινωνική επιτροπή θα υποβάλει στο Λάγκεν την 
έγκριση για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά συστήματα και στις κατευθυντήριες 
γραμμές συστήνεται στην Ελλάδα να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του 
ασφαλιστικού εν όψει του 2001, ήθελα να σας ρωτήσω εάν εκτιμάτε...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Συστήνεται πού; Στα Συμπεράσματα; Όχι.

Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι στα Συμπεράσματα. Στα οικονομικά στο 
κεφάλαιο για την Ελλάδα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπάρχει μια γενική διατύπωση γι αυτό που λέτε όσον 
αφορά τα συνταξιοδοτικά συστήματα, ότι αυτά θα αποτελέσουν ένα θέμα, για 
το οποίο θα υπάρχουν προτάσεις, σκέψεις από πλευράς Επιτροπής, μέσα σε 
ένα σύστημα ανοικτού συντονισμού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ένα 
σύστημα ανοικτού συντονισμού. Το σύστημα ανοικτού συντονισμού σημαίνει 
ότι όλες οι χώρες, και η Ελλάδα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά 
που συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν 
πρακτικές υπόψη τους, θα πρέπει να πραγματοποιούν στόχους. Η Ελλάδα , 
βέβαια, μέσα στο πλαίσιο αυτό, έχει υποχρέωση να αντιμετωπίσει και αυτό το 
θέμα που είναι σημαντικό για την κοινωνική και οικονομική της εξέλιξη. 
Συμφωνούμε σε αυτό;

4



Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Η ερώτησή μου ήταν, εάν προβλέπεται ότι θα πάτε 
στο Λάγκεν το Δεκέμβρη του 2001, εάν προβλέπεται ο Ελληνας 
Πρωθυπουργός να πάει στο Λάγκεν, έχοντας πίσω του μια μεταρρύθμιση του 
ασφαλιστικού.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Από τα Συμπεράσματα προκύπτει ότι θα υπάρξει μια 
εισήγηση. Θα το συζητήσουμε. Και η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού 
συστήματος, όπως γνωρίζετε, εξαρτάται από το διάλογο που κάνουμε και 
ελπίζουμε ότι ο διάλογος θα προχωρήσει. Ελπίζουμε ότι όλοι θα
συμμετάσχουν στο διάλογο και οι αποφάσεις που πάρθηκαν σήμερα είναι μια 
ένδειξη ότι και οι άλλοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι χρειάζεται να 
προσφέρουν προτάσεις και ιδέες για να λυθούν αυτά τα προβλήματα.

X. ΠΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, στο δείπνο που είχατε προχθές το βράδυ οι 
Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι υποστήριξε ότι απάλλαξε την Ιταλία από τους κομμουνιστές. 
Θέλω κι εγώ τη δική σας επιβεβαίωση.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο κ. Μπερλουσκόνι εξήγησε ποια ήταν η πολιτική του και 
στην ανάπτυξη αυτής της πολιτικής είπε πως θεωρεί ότι κάτι θετικό στη δική 
του πολιτική (η άποψη του κ. Μπερλουσκόνι) ήταν ότι αντιτάχθηκε ή 
καταπολέμησε τις κομμουνιστικές απόψεις στην Ιταλία. Οι απόψεις του κ. 
Μπερλουσκόνι.

Μ. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η δήλωση στο κείμενο των 
Συμπερασμάτων για την πρόληψη της διασποράς των βαλιστικών πυραύλων, 
σχετίζεται με την αντιπυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, δεν έχει σχέση αυτό. Συζητήθηκε το θέμα και 
διευκρινίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη συζήτηση που κάναμε με τις 
ΗΠΑ. Εγώ θέλω να τονίσω ότι είναι μια πάγια πολιτική της Ελλάδας και της 
Ε.Ε. και ότι πρέπει να κάνουμε μια πολιτική ειρήνης και αφοπλισμού και να 
περιορίσουμε, όσο το δυνατόν γίνεται, κάθε προσπάθεια να παραχθούν όπλα 
μαζικής καταστροφής. Γενικά, θα έλεγα, η ειρήνη επιβάλλεται , αν μειώσουμε 
τους εξοπλισμούς.

Δ. ΜΠΟΤΩΝΗΣ: Το σχόλιό σας για την τελευταία δήλωση Τζεμ, αναφορικά με 
την Κύπρο και την ενταξιακή της πορεία.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο κ. Τζεμ έχει διατυπώσει παρόμοιες θέσεις και στο 
παρελθόν. Φαντάζομαι ότι θα τις επαναλάβει και στο μέλλον. Η Τουρκία έχει 
αναλάβει υποχρεώσεις και ως υποψήφια χώρα της Ενωσης και σύμφωνα με 
την εταιρική σχέση και ως μέλος του ΟΗΕ. Πρέπει να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις αυτές.

Κ. ΑΔΑΜ: Κύριε Πρόεδρε, χθες και προχθές αναφερθήκατε με σαφήνεια ότι η 
Ελλάδα θα σσμμετάσχει σε ΝΑΤΟϊκή δύναμη στα Σκόπια όταν αποφασιστεί...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ετσι που το λέτε, ακούγεται πολύ απειλητικά. Θέλω πάλι 
να επαναλάβω ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε στον



αφοπλισμό των ανταρτών, εκείνων που θέλουν τη διάσπαση των Σκοπιών και 
να βοηθήσουμε μαζί με όλους τους άλλους να υπάρχει εκεχειρία. Είναι 
ειρηνική η πρόθεσή μας.

Κ. ΑΔΑΜ: Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής: Σύμφωνα με 
σημερινές δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να 
συμμετάσχουν με δυνάμεις τους σε ΝΑΤΟϊκή δύναμη στα Σκόπια. Μάλιστα, 
γίνεται μια έκκληση σε όσα κράτη-μέλη της Συμμαχίας θέλουν να συστήσουν 
αυτή τη ΝΑΤΟϊκή δύναμη. Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα θα συμμετάσχει;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό το θέμα συζητείται στο ΝΑΤΟ και πρόκειται να 
ληφθούν αποφάσεις στο ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα, δεν μας ενδιαφέρει εάν οι 
ΗΠΑ συμμετάσχουν ή όχι. Αν το ΝΑΤΟ αποφασίσει και είναι και άλλες 
χώρες, δεν πρόκειται η Ελλάδα μόνη της να το κάνει αυτό, αλλά εάν και 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμμετάσχουν σε αυτή την ειρηνική προσπάθεια, 
εμείς, βεβαίως, θα συμμετάσχουμε. Θέλω πάλι να πω ότι η Ελλάδα είναι 
παρούσα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είναι παρούσα στο Κόσοβο, η Ελλάδα ήταν 
παρούσα στην Αλβανία. Θα ήταν λάθος, η Ελλάδα να μην πάει και σε μια 
τέτοια αποστολή, βεβαίως, όχι μόνη της.

Κ. ΑΔΑΜ: Συμμερίζεστε το χαρακτηρισμό “group of criminals” που 
χρησιμοποίησε ο Σουηδός Πρωθυπουργός για τους διαδηλωτές στο 
Γκέτεμποργκ; Και ποιος είναι ο δικός σας;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρία Αδάμ, απάντησα προηγουμένως στην ερώτηση 
που μου θέτετε τώρα. Εκανα μια δήλωση: Θεωρώ τη βία απαράδεκτη. Τελεία 
και παύλα. Ο καθένας σχολιάζει με τους δικούς του χαρακτηρισμούς. Ο 
Πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο Γάλλος Πρόεδρος κ.λπ. σχολίασαν ο 
καθένας με το δικό του τρόπο. Εγώ έχω τη δική μου γλώσσα.

Κ. ΑΔΑΜ: Αυτό το φαινόμενο των διαδηλώσεων που ξεκίνησε από το Σιάτλ 
και κορυφώθηκε στο Γκέτεμποργκ και θα συνεχιστεί, πώς το αξιολογείτε; Το 
θεωρείτε κοινωνικό ρεύμα;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θεωρώ ότι πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός 
πως υπάρχουν διαδηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι πολίτες έχουν 
αντιρρήσεις σε αυτά που κάνουμε. Πρέπει να το εξετάσουμε. Όμως, δεν 
δικαιολογούνται, σε καμία περίπτωση, φαινόμενα βίας. Δεν δικαιολογείται η 
αντιμετώπιση της πολιτικής με τρόπο που δεν είναι δημοκρατικός. Η 
Δημοκρατία, όπως είπα και πριν και το επαναλαμβάνω, έχει δικούς της 
τρόπους έκφρασης. Τρόπους έκφρασης που σέβονται το άτομο, τη γνώμη 
του άλλου και τις διαδικασίες σύνθεσης.

Β. ΣΚΟΥΡΗΣ: Η Ελλάδα πότε θα κυρώσει τη Συνθήκη της Νίκαιας; Και μια 
δεύτερη ερώτηση: Τι έγινε με την έδρα του Οργανισμού Ναυτιλίας που 
διεκδικούσαμε;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τη Συνθήκη της Νίκαιας έχουμε υποχρέωση να την 
κυρώσουμε μέχρι τέλους του 2002, αν ενθυμούμαι καλώς, οπότε, κ. Σκουρή, 
θα το κάνουμε και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.



Οσον αφορά το θέμα της έδρας του Οργανισμού για την ασφάλεια της 
Ναυτιλίας, δεν υπήρξε απόφαση. Δεν υπήρξε απόφαση για κανέναν 
Οργανισμοί. Οι μνηστήρες είναι πολλοί. Στα Συμπεράσματα υπάρχει μια 
διαπίστωση ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας κανόνας που συμφωνήθηκε 
στο Εδιμβούργο το 1992. Ο κανόνας αυτός λέγει ότι έχουν κάποια 
προτεραιότητα οι χώρες, οι οποίες δεν έχουν Οργανισμούς. Θα πρέπει, 
βέβαια, να γίνεται και μια εκτίμηση, σε σχέση με τι Οργανισμοί υπάρχουν, 
πού και πώς. Λοιπόν, προτεραιότητα στις χώρες που δεν έχουν 
Οργανισμούς. Η Ελλάδα έχει δύο Οργανισμούς.

Γ. ΔΕΛΑΣΤΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, ο λαός της Ιρλανδίας εντελώς ειρηνικά 
αποφάσισε με δημοψήφισμα να μην κυρώσει τη Συνθήκη της Νίκαιας. Οι «15» 
εδώ, στο Γκέτεμποργκ, είπαν ότι ανεξάρτητα το τι νομίζουν οι Ιρλανδοί, αυτοί 
θα προχωρήσουν. ..

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ θα σας αντιστρέφω την ερώτηση: Αν οι υπόλοιποι 
λαοί της Ευρώπης θέλουν να προχωρήσουν και ο λαός της Ιρλανδίας λέγει 
όχι, εσείς δεν πιστεύετε ότι το να σταματήσει αυτή η διαδικασία επειδή (δεν 
ξέρω πόσα εκατομμύρια είναι οι Ιρλανδοί) οι Ιρλανδοί λένε όχι; Δεν οδηγεί 
τους άλλους στο και αυτοί να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον τρόπο; Λοιπόν, 
υπάρχει μια εμπειρία, κ. Δελαστίκ, και το είπαμε. Η εμπειρία είναι ότι και σε 
άλλες περιπτώσεις υπήρχαν δημοψηφίσματα αρνητικά και οι υπόλοιπες 
χώρες προχώρησαν. Με βάση αυτή την αρχή, θα προχωρήσει και η Ε.Ε.. 
Όπως, άλλωστε, δήλωσε και ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός, η Ιρλανδία θα 
επανεξετάσει το θέμα.

Γ. ΔΕΛΑΣΤΙΚ: Προσφέρετε στην Ιρλανδία τη δυνατότητα που δώσατε στη 
Δανία να εξαιρεθεί από ορισμένα τμήματα της Συνθήκης;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Δανία έθεσε το θέμα. Η Ιρλανδία δεν έθεσε το θέμα. 
Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός επιφυλάχθηκε, είπε ότι το εξετάζει και μπορεί να 
κάνει και πάλι δημοψήφισμα.

ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η δημιουργία ΕΥΡΩστρατού θα έχει 
κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη χώρα μας;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το σημαντικό είναι η κοινή πολιτική άμυνας και 
ασφάλειας. Θα υπάρχει μια ευρωπαϊκή δύναμη επέμβασης για ειρηνικές 
αποστολές (τις αποστολές Petersberg). Η Ελλάδα θα συμμετάσχει, 
προφανώς, κι αυτή σε αυτές τις διαδικασίες. Και έτσι ενισχύεται η κοινή 
ευρωπαϊκή πορεία.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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