
ïïpeofcia ως Ελλάδος emv 22ςρο 
ΓΡΑΦΕΙΟ îraor

Λεαφ. Βύρωνος 8-10, Λευκοβία 
Τηλ: -4 /Fax:

Λευκωσία, 1 Οκτωβρίου 1996

ΑΦΙΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Κ. ΣΗΜΠΉ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΔΗΛΏΣΕΙΣΟ Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, έφθασε σήμερα (1.10.96) στην Κόπρο, συνοδευόμενος mro τον ΥΠΕΞ κ. Θ Πάγκαλο, τον Υπουργό Τύπου κα! MME κ. Λ. Ρέτπταν τον Γραμματέα της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. ΣκανδαΑίδη, τον 
Ε ιρωβουλευτή κ. Γ. Κρανιδιώτη καί υπηρεσιακούς παράγοντες.· ν Πρωθυπουργό και την Ελληνική Αντιπροσωπεία, υποδέχθηκαν : αεροδρόμιο Λάρνακας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ■<. Γλ Κληρίδης, ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ, Χρυσόστομος, ο Πρόεδρος της Κυπρυνκής Βουλής κ. Σττ. Κυπριανού, ο Κ/ΥΠΕΞ κ. Αλ. Μιχαηλίδης, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρέσβυς της Ελλάδος στην Κύπρο κ. ΑΑ, Σάνδη ο Αρχηγός της Ε.Φ. Αντιστράτηγος Ν. Βορβολάκος και άλλοι επίσημοι.Ο Πρόεδρος κ. Γλ. Κληρίδης και ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, προέβησαν στις παρακάτω δηλώσεις*.ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. ΓΑ. ΚΑΗΡίΔΗΣ: "Με εθνική υπερηφάνεια και αδελφική αγάπη, ο Κυπριακός Ελληνισμός υποδέχεται σήμερα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον φίλο κ. Σημίτη.Η εδώ παρουοία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, την ημέρα που γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Κύπρου, είναι ακόμα μια εκδήλωση της συμπαράστασης που δίνει η Ελλάς προς τον αγωνιζόμενο Κυπριακό Ελληνισμό.Θέλω, να εκφράσω δημόσια, τις ευχαριστίες μας προς τον Πρωθυπουργό, προς την Κυβέρνησή του, για την βοήθεια που παρέχει σε εμάς για να αντιμετωπίσουμε την ξένη απειλή.Καλώς ήρθατε στην Μεγαλόνηο w Y
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ΓΐΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: "Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά ετπσκέπτομαι την Κύπττρο για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες βδομάδες.Το γεγονός αυτό, και το γεγονός όπ η επίσκεψή μου είναι η πρώτη επίσκεψη την οποία πραγματοποιώ μετά την επανεκλογή μου ως Πρωθυπουργού, εκτός Ελλάδος, υπογραμμίζει την σημασία την οποία δίνουμε εμείς, η Ελληνική Κυβέρνηση στο Κυπριακό.Είναι, όπως το είχαμε πει και παλιά. Το πρώτο μίλημα της εξωτερικής μας πολιτικής. Αποδεικνύει ταυτόχρονα, το συνεχές και αμείωτο ενδιαφέρον το οποίο έχει η Ελληνική Κυβέρνηση για την δίκαιη επίλυση του Κυπριακού και την διασφάλιση του μέλλοντος του Κυπριακού Ελληνισμού.Η επίσκεψή μου πραγματοποιείται ακριβώς σήμερα, την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας και πραγματοποιείται σήμερα, γιατί θέλουμε με αυτό τον τρόπο να δηλώσουμε ότι στηρίζουμε την ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία και θέλουμε να την βοηθήσουμε με κάθε τρόπο να αγωνιστεί για την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητάς της και της κυριαρχίας της σε όλη την Κύπρο.'Αλλωστε, είναι πάγια θέση μας και το τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι το Κυπριακό είναι κατ'εξοχήν πρόβλημα ξένης κατοχής στην Κύπρο καί ως εκ τούτου, παραμένει αμετακίνητος στόχος μας, η εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης με προσπάθειες στο διπλωματικό επίπεδο.Η διεθνής εμπειρία όμως διδάσκει, ότι ο διάλογος, δεν μπορεί να αποδώσει και οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται σε επίπεδο διεθνών επαφών, δεν μπορεί να έχουγ στήριξη, αν δεν υπάρχει δύναμη και απο τις δυο πλευρές, αν στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάογει η αμυντική θωράκιση της Κύπρου στα πλαίσια του Ενιαίου Αμυντικού ^ογματος.Καχά την διάρκεια της εδώ παραμονής, μαυ, θα έχω συνομιλίες με τον Πρόεδρο Κληρίδη, με την Κυβέρνησή του, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, για να διαμορφώσουμε περαιτέρω την άποψη όλων μας, για την κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.Στις συνομιλίες μας με την Κυπριακή Κυβέρνηοη, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις σισ Κυπριακό, αλλά και στην συνεργασία μας σε όλους τους τομείς, γιατί πρέπει νσ υπάρχει συνεργασία σε όλους τους τομείς, και στον καθορισμό των επομένων βημάτων μας. για να αναπτύξουμε καλύτερα ακόμα τις διμερείς μας σχέσεις και την κοινή αντιμετώπιση του Κυπριακού προβλήματος.
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