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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
20 Φεβρουάριου 199ό

Συνάντηση διάρκειας μισής ώρας είχαν σήμερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός 
κ. Κώστας Σημίτης με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαμάνη, σ το Γ' 
πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής 
προέβησαν σε σύντομες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους:

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαμάνης με 
ενημέρωσε για την επίσκεψή του στην Κύπρο. Και με αφορμή αυτή την 
ενημέρωση, θέλω να επαναβεβαιώσω ότι Κύπρος και Ελλάδα 
πορεύονται μαζί. Οτι οι τύχες της Ελλάδας και της Κύπρου είναι 
συνδεδεμένες και γι αυτό η συνεργασία μας πρέπει και θα είνα: 
στενότατη. Οτι αρχή αυτής* της συνεργασίας είναι το ενιαίο αμυντικό 

°τι αρχή αυτής της συνεργασίας είναι η συνεχής συνεννόηση 
για τ,'ν-σ’νίτ-'μςτ.ώπιοη όλων των προβλημάτων της πεοοχής

Πιστεύουμε ότι στις διαδικασίες, οι οποίες έχουν αρχίσει στο πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα μπορούμε να προωθήσουμε μια λύση του 
Κυπριακού, η οποία ο-αποκρίνεται στα συμφέροντα και των δύο: ναι 
τρς Ρλλάδος και της Κύπρου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ: Ενημέρωσα τον κ. Πρωθυπουργό για τις σκέψεις και 
τους προβληματισμούς που υπάρχουν στην Κύπρο σχετικά με την κοινή 
πορεία. Επανέλαβε και μόλις αυτή τη στιγμή ο κ. Πρωθυπουργός και την 
υλοποίηση της εφαρμογής του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου.

Η αίσθηση που έχω μετά από το ταξίδι αυτό, ύστερα από τις συνομιλίες 
που είχα και με τον Πρόεδρο κ. Κληρίδη - στον οποίο μετέφερα και 
μήνυμα του Πρωθυπουργού, που αφορά και στην υλοποίηση του 
αμυντικού δόγματος - και με την ηγεσία κομμάτων της Κύπρου, η αίσθηση 
- επαναλαμβάνω - με την οποία επέστρεψα, είναι ότι ο Κυπριακός 
Ελληνισμός είναι όρθιος. Η άμυνα της Κύπρου είναι εξασφαλισμένα Η 
γρήγορη ολοκλήρωση του δόγματος θα καταστήσει άτρωτη την Κύπρο. 
Και αυτό το στοιχείο - πιστεύω - συμβάλλει στην όλη υπόθεση του 
Ελληνισμού; και της άμυνας της χώρας μας και συνολικώς στην υπόθεση 
του Ελληνισμού.


