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ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΗΣ ΕΕ

Πιο κοντά 
στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια η Σερβία

Σαφή σύσταση από τα κράτη-
µέλη για την χορήγηση του 
καθεστώτος υποψήφιας προς 

ένταξη χώρα στη Σερβία έδωσαν 
οι υπουργοί Εξωτερικών αλλά η 
τελική απόφαση παραπέµπεται 
για την προσεχή σύνοδο των ηγε-
τών σήµερα και αύριο λόγω των 
επιφυλάξεων της Ρουµανίας και 
της Ουγγαρίας σχετικά µε µειονο-
τικά ζητήµατα. «Είµαστε κοντά σε 
καλές ειδήσεις», επισήµανε νω-
ρίτερα την Τρίτη ο πρόεδρος της 
Κοµισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο 
στη κοινή συνέντευξη Τύπου µε 
τον πρόεδρο της Σερβίας Μπόρις 
Τάντιτς. Η Ρουµανία έθεσε αίτηµα 
να συµπεριληφθεί στα συµπερά-
σµατα όρος για το καθεστώς της 
βλαχικής µειονότητας στη Σερβία. 
Το αίτηµα εκπληρώθηκε αλλά η 
Ρουµανία δεν είναι ακόµη ικανο-
ποιηµένη µε τη διατύπωση στο 

κείµενο συµπερασµάτων. Πάντως 
ο Σέρβος πρόεδρος Μπόρις Τά-
ντιτς χαρακτήρισε αδικαιολόγητες 
τις ενστάσεις της Ρουµανίας. Τη 
διαφωνία του για την ενέργεια της 
Ρουµανίας εξέφρασε εµµέσως ο 
υπουργός Εξωτερικών της Σουη-
δίας Καρλ Μπιλντ που καταλόγισε 
στο Βουκουρέστι έλλειψη ευρωπα-
ϊκού πνεύµατος.

Μειονοτικά ζητήµατα έθεσε και 
η Ουγγαρία που αρνήθηκε να 
υπογράψει το τελικό κείµενο.

Οι υπόλοιποι υπουργοί Εξωτε-
ρικών - µεταξύ τους και προεδρεύ-
ουσα της ΕΕ ∆ανέζα υπουργός 
- εκτίµησαν θετικά τις προσπά-
θειες της Σερβίας για να καταπο-
λεµηθούν θέµατα αγκάθια όπως 
η διαφθορά και η σύλληψη των 
καταζητούµενων Σερβοβόσνιων 
εγκληµατικών πολέµου. 

Όπως υπογράµµισε ο Ζ. Μπα-

ρόζο είναι σηµαντικό η Σερβία 
να παραµείνει προσηλωµένη στο 
διάλογο και στο ευρωπαϊκό της 
µέλλον και υπενθύµισε ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη πάρει 
σαφή θέση υπέρ της ένταξης.

Ο Μπόρις Τάντιτς, από την 
πλευρά του, διευκρίνισε ότι η 
Σερβία εκπλήρωσε όλα τα κριτή-
ρια της Κοπεγχάγης και ότι δεν 
θα αποδεχθεί αιτήµατα, τα οποία 
δεν είναι εναρµονισµένα µε αυτά 
τα κριτήρια.  Εν τω µεταξύ, όπως 
είπε ο Σέρβος διαπραγµατευτής, 
το Βελιγράδι θα αποδεχθεί τυχόν 
πρόταση για συνέχιση των συνο-
µιλιών Βελιγραδίου-Πρίστινας, αν 
την προτείνει ο διαµεσολαβητής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επι-
κεφαλής της διαπραγµατευτικής 
αντιπροσωπείας του Βελιγραδίου 
εκτίµησε ακόµη ότι θα ήταν θετική 
εξέλιξη η συνέχιση του διαλόγου 

µετά τις εκλογές στη Σερβία στις 
29 Απριλίου ή στις 6 Μαΐου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ∆ΗΜΑ
Σε παρέµβασή του για τη Σερ-

βία, ο υπουργός Εξωτερικών 
Σταύρος ∆ήµας υπογράµµισε ότι 
έχει φτάσει η ώρα για την απόδο-
ση καθεστώτος υποψήφιας χώ-
ρας, σηµειώνοντας την πρόοδο 
που έχει κάνει η Σερβία σε όλους 
τους τοµείς και την εκπλήρωση, 
εκ µέρους της, των κριτηρίων που 
έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ο κ. ∆ήµας τόνισε ακόµη 
ότι ο σερβικός λαός αποτελεί ανα-
πόσπαστο κοµµάτι της ευρωπαϊ-
κής οικογένειας και η απόφαση 
για την απόδοση καθεστώτος υπο-
ψήφιας χώρας και η ταχεία έναρ-
ξη ενταξιακών διαπραγµατεύσε-
ων µε τη Σερβία θα συντελέσουν 
αποφασιστικά στη σταθερότητα 

και την εµπέδωση της ειρήνης στα 
Βαλκάνια.

Στο περιθώριο του Συµβουλίου, 
η ελληνική αντιπροσωπεία είχε 
συνάντηση µε την αντιπροσωπεία 
του Κοσόβου. Στη συνάντηση, ο 
Έλληνας υπουργός εξέφρασε την 
ικανοποίηση της Ελλάδας για τις 
πρόσφατες συµφωνίες στο πλαί-
σιο του διάλογου Βελιγραδίου-
Πρίστινας και τόνισε την ανάγκη 
συνέχισης του διαλόγου µεταξύ 
των δύο πλευρών. Υπογράµµισε 
επίσης τις σταθερές προσπάθει-
ες και τις πρωτοβουλίες που έχει 
αναλάβει η χώρα µας για την 
προώθηση της ευρωπαϊκής προο-
πτικής της περιοχής των ∆υτικών 
Βαλκανίων και την προτεραιότητα 
που αποδίδει η Ελλάδα στην οικο-
νοµική ανάπτυξη και τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου όλων των 
κατοίκων της περιοχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
07.30 – 09.00 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
09.00 – 11.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
11.00 – 11.02 NEWS TITLES
11.03 – 12.00 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ
12.00 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ
13.00 – 13.02 NEWS TITLES
13.03 – 14.00 «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ» ΡΕΝΑ ΔΡΟΣΟΥ
14.00 – 14.02 NEWS TITLES
14.03 – 15.00 ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ
15.00 – 15.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15.06 – 17.00 «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
17.00 – 17.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – REAL FM
17.06 – 18.00 «ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ» ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, 
  ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΛΛ
18.00 – 19.00 NON STOP MUSIC
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ»
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
21.00 – 22.00 «ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» ΦΩΤΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ,
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
22.00 – 22.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.06 – 24.00 «ΒΡΑΔΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ» ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ




