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Αθήνα, 9 Μαρτίου 1998

Στην προσφώνησή του, κατά τη διάρκεια του γεύματος που παρέθεσε, 
στο Μέγαρο Μαξίμου, προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας της 
Αλβανίας Κ.Μθίάαηί, ο Πρωθυπουργός Κ.Σημίτης είπε τα εξής:

“Κύριε Πρόεδρε,
Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς, φιλίας και βαθειάς εκτίμησης σας 
υποδεχόμαστε σήμερα στην Αθήνα.

Η επίσκεψή σας έρχεται να επισφραγίσει το υψηλό επίπεδο των 
σχέσεων, μεταξύ των δύο χωρών μας. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, 
αποδίδει εξαιρετική σημασία στην φιλία της με την Αλβανία. Η σταθερή 
ανοδική πορεία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας είναι αποτέλεσμα της 
επιθυμίας να επιβεβαιώνουμε συνεχώς και εμπράκτως το μεταξύ μας 
υφιστάμενο καθεστώς καλής γειτονίας και παραγωγικής συνεργασίας.

Η δυναμική των ελληνο-αλβανικών σχέσεων είναι σημαντική και 
υπερβαίνει το διμερές πλαίσιο. Οι σχέσεις αυτές συμβάλλουν ιδιαίτερα 
στην ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής μας, προς 
όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας των Βαλκανικών 
λαών.

Στηρίζονται σε μια σταθερή βάση, ένα πλαίσιο αρχών, όπως ο 
σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας, ο σεβασμός 
των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων και ο προσανατολισμός 
προς την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η Κυβέρνησή μου θα εξακολουθήσει να συνδράμει στις προσπάθειες 
της Αλβανικής Κυβέρνησης για την πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας σας. Παρακολουθούμε δε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τις πολιτικές 
επιλογές της χώρας σας και την επιδίωξή σας να επιτύχετε την 
συμμετοχή της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Επιθυμών, εν προκειμένω, να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να 
παρέχουμε την υποστήριξή μας στον ευρωατλαντικό προσανατολισμό 
της Αλβανίας.

Συνεχής προσπάθεια της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξάλλου, 
είναι να επισημαίνει, να διατηρεί στο προσκήνιο και να κάνει κατανοητά 
στους Ευρωπαίους εταίρους μας τα ζητήματα της περιοχής μας, τις 
ανησυχίες μας και τις επιδιώξεις των χωρών μας.



Κύριε Πρόεδρε,
Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόσφατη επιδείνωση 
της κατάστασης στο Κοσσυφοπέδιο, η οποία μας δημιουργεί ζωηρές 
ανησυχίες. Έχει δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος τρομοκρατικών 
πράξεων για επίτευξη πολιτικών στόχων και χρήσης βίας για 
κατασταλτικούς λόγους. Ο φαύλος αυτός κύκλος πρέπει να σπάσει.

Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη. Καταδικάζουμε τις αποσχιστικές 
τάσεις, υποστηρίζουμε την ύπαρξη των σημερινών κρατών στη 
Βαλκανική και είμαστε αντίθετοι σε οιαδήποτε περαιτέρω μεταβολή των 
υπαρχόντων συνόρων. Καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα την τρομοκρατία 
αλλά και την ένοπλη βία. Υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
καταδικάζουμε κάθε βίαια καταστολή της ελεύθερης έκφρασής τους. 
Έχουμε επανειλημμένα καλέσει τις εμπλεκόμενες πλευρές να λάβουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μειωθεί η ένταση και να προσέλθουν σε 
ένα ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο χωρίς προκαταρτικούς όρους. 
Τούτο θα οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής με 
την αναγνώριση στο Κόσσοβο μιας ευρείας αυτονομίας χωρίς αλλαγή 
των συνόρων της Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας.

Ελπίζω ότι η Αλβανία, που έχει επιδείξει σύνεση και μετριοπάθεια, θα 
χρησιμοποιήσει όλη της την επιρροή, για να επιτευχθεί η ειρηνική 
επίλυση των προβλημάτων της περιοχής.

Από πλευράς μας έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη και το 
επαναλαμβάνω σήμερα ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τις καλές 
μας υπηρεσίες και να συμβάλουμε στην εξεύρεση μιας αμοιβαία 
αποδεκτής ειρηνικής λύσης στα προβλήματα του Κοσσυφοπεδίου.

Κύριε Πρόεδρε,
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω και πάλι τα αποφασιστικά βήματα που 
έχουν γίνει για τη συστηματική και ευρεία ενδυνάμωση και ανάπτυξη των 
σχέσεων των δύο χωρών μας. Οι σχέσεις μας αυτές βασίζονται σε ένα 
ισχυρό συμβατικό πλαίσιο, κεντρικό στοιχείο το Σύμφωνο Φιλίας και 
Συνεργασίας που υπεγράφη στις 21 Μαρτίου 1996 και του οποίου έγινε 
σήμερα η ανταλλαγή των οργάνων επικύρωσης. Το Σύμφωνο 
επαναβεβαιώνει την προσήλωση των χωρών μας στις αρχές του 
απαραβίαστου των συνόρων, του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας, 
της μη ανάμιξης στα εσωτερικά και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Αυτές πιστεύω είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να 
αναπτύξουμε σε όλη τη Βαλκανική μια πολιτική ειρήνης και 
συνεργασίας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται σταθερά σ’ αυτή 
τη κατεύθυνση. Είμαστε βέβαιοι ότι θα σας έχουμε σύμμαχο στην 
προσπάθειά μας αυτή”.


