
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Μετά την Κυβερνητική Επιτροπή ο Υπουργός Τύπου και MME και κυβερνητικός

εκπρόσωπος κ. Δ. Ρέππας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

1. Στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων και σε ανταπόδοση παλαιότερης επίσκεψης του 

προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου και του Πρωθυπουργού 

Κ. Σημίτη στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Κλίντον θα επισκεφθεί την Ελλάδα. Η 

επίσκεψη αυτή δίνει την ευκαιρία στις δύο κυβερνήσεις να συζητήσουν θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος.

2. Οι σχέσεις Ελλάδας- ΗΠΑ είναι σε καλό επίπεδο. Οι παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας με τη 

χώρα αυτή και το λαό της, ενισχύονται από τη διαχρονική παρουσία στις ΗΠΑ της 

πολυπληθούς και ακμάζουσας ελληνικής ομογένειας. Αποτελεί επιλογή και των δύο 

χωρών η συνέχιση των διμερών σχέσεων στη βάση της ισοτιμίας και της αμοιβαίας 

ωφέλειας. Η παρουσία του κ. Κλίντον ως Προέδρου μιας μεγάλης χώρας στην Ελλάδα 

θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την επέκταση των φιλικών σχέσεών μας. Η πολιτική, 

οικονομική και στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ αποτελεί στοιχείο που μπορεί να 

συμβάλει στη διασφάλιση συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην 

περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

3. Το Κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο, παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις του 

ΟΗΕ και το κατά καιρούς επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον του διεθνούς παράγοντα. Η 

αρνητική στάση της Τουρκίας δεν έχει επιτρέψει οποιαδήποτε πρόοδο. Οι 

ελληνοτουρκικές σχέσεις διέρχονται μία περίοδο που γεννά ευκαιρίες για την 

εξομάλυνσή τους, αρκεί η Τουρκία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 

από τις Διεθνείς Συνθήκες και το Διεθνές Δίκαιο.



Η Ελλάδα με τις πολιτικές πρωτοβουλίες της διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις 

εξελίξεις στα Βαλκάνια και τη Ν.Α. Ευρώπη και συμβάλλει στη σταθεροποίηση, την 

ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Για όλα αυτά τα θέματα η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις.

Η Ελλάδα είναι μία χώρα δημοκρατική και φιλόξενη και στη βάση αυτής της 

μακραίωνης παράδοσης θα υποδεχθεί και θα τιμήσει τον προσκεκλημένο μας. Το 

εθνικό συμφέρον επιβάλλει αυτές τις συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής, τη συνεργασία 

και τις συζητήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού με τους 

ηγέτες όλων των ξένων χωρών και ιδιαιτέρως εκείνων που έχουν βαρύνοντα ρόλο, 

όπως είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ΗΠΑ. Είναι αυτονόητο ότι η 

Ελλάδα πρέπει να αναδεικνύει τις θέσεις της παντού και πάντα. Δεν ταιριάζει στην 

Ελλάδα η πολιτική του απομονωτισμού και η απουσία της από το διεθνές γίγνεσθαι. 

Απαιτείται η ενεργός παρουσία μας για την προώθηση των εθνικών ζητημάτων και σ’ 

αυτό αποσκοπούν και οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και του 

Πρωθυπουργού.

Ευελπιστούμε οι συζητήσεις που θα γίνουν στην Αθήνα να οδηγήσουν και στην 
εξαγωγή κοινών συμπερασμάτων και να δώσουν μια νέα ώθηση στην περαιτέρω 

συνεργασία των δύο χωρών και των λαών μας.


