
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ , 8.2.1996

Συνάντηση, σήμερα στη 1.00 το μεσημέρι, είχε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ.Κώστας Σημίτης 
με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Μετά από μία κατΊδίαν συνομιλία των δύο ηγετών, συνεχίστηκαν οι συνομιλίες με τη συμμετοχή 
και των μελών των Αντιπροσωπειών των δύο χωρών. '>
Μετείχαν, επίσης, στις συνομιλίες από κυπριακής πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αλέκος 
Μιχαηλίδης, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Παντελής Κούρος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
κ. Γιαννάκης Κασσουλίδης και ο Πρέσβυς της Κύπρου στην Αθήνα κ. Χαράλαμπος Χριστοφόρου, 
από δε ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Υπουργός Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Δημήτρης Ρέππας, ο ΑΝΥΠΕΞ 
κ. Γιώργος Ρωμαίος, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του κ. Πρωθυπουργού Πρέσβυς 
κ. Δημήτρης Καραϊτίδης και ο Πρέσβυς της Ελλάδος στη Λευκωσία κ. Αλέξανδρος Σάνδης.

Μετά τη συνάντηση, ο Κύπριος Πρόεδρος και ο Ελληνας Πρωθυπουργός πλαισιούμενοι από τους 
συνεργάτες τους, προέβησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους και απάντησαν σε 
ερωτήσεις τους.

ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ: Κατά τη σημερινή συνεδρία που είχαμε, κάναμε μία σε βάθος ανάλυση της 
σημερινής θέσης του Κυπριακού και καθορίσαμε πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να διεξαχθούν 
διαπραγματεύσεις για τη λύση του εθνικού θέματος.
Η συνεργασία μας ήταν ειλικρινής, εποικοδομητική και αποδοτική, γιατί καταλήξαμε σε ομόφωνα 
συμπεράσματα και τοποθετήσεις ως προς το χειρισμό του κυπριακού προβλήματος. 
Διαπιστώσαμε, επίσης, την επιθυμία και των δύο πλευρών να συνεχίσουμε στενή συνεργασία. Και 
επαναλάβαμε από κυπριακής πλευράς - και φυσικά υπήρξε και ανταπόκριση από ελλαδικής 
πλευράς - ότι χειρισμός του Κυπριακού, στον οποίο να μην υπάρχουν συντονισμένες ενέργειες 
εκ μέρους της Ελλάδος και της Κύπρου, δεν μπορεί να αποδώσει.
Σ’αυτό το πνεύμα δώσαμε οδηγίες στα δύο Υπουργεία Εξωτερικών να συνεχίσουν τη στενή 
συνεργασία τους.
Σας ευχαριστώ.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ: Ηταν η πρώτη επαφή της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή 
Κυβέρνηση. Στόχος, η ανάλυση της καταστάσεως και η εξέταση της πορείας του κυπριακού 
προβλήματος, ο συντονισμός των ενεργειών. Υπήρχε πλήρης ταύτιση απόψεων.
Η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί. "Μαζί", σημαίνει συνεργασία 
σε όλους τους τομείς. "Μαζί", σημαίνει επίσης ότι ένα κυρίαρχο γνώρισμα της πορείας μας είναι 
το ενιαίο αμυντικό δόγμα.
Οι τελευταίες εξελίξεις επισημαίνουν ότι πρέπει να υπάρχει μια στενή επαφή για την αντιμετώπιση 
των επιβοϋλεύσεων, οι οποίες δυνατόν να προκόψουν, ότι πρέπει να έχουμε μία κοινή πολιτική 
για την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Η ανταλλαγή ,απόψεων ήταν πλήρης. Και η συνεργασία και στο μέλλον θα είναι στενή και 
επωφελής για τις δύο χώρες. Μπορώ να πω ότι ήταν μία ιδιαίτερα ικανοποιητική συνάντηση.

ΚΙΑΟΣ: Ποιά είναι η εκτίμηση που κάνατε οι δύο Κυβερνήσεις όσον αφορά τη σχέση της 
τελευταίας όξυνσης των ελληνο-τουρκικών σχέσεων και των τουρκικών στρατιωτικών κινήσεων που 
εκδηλώθηκαν στην περίμετρο της Κύπρου (και κοντά στην Κύπρο και μέσα στην Κύπρο που 
μιλούσαν για άρματα που κινήθηκαν) και πώς σχετίζονται τα δύο αυτά πράγματα;

ΚΛΗΡΙΔΗΣ: Μία προσεκτική εκτίμηση την οποία είχαμε κάνει προτού έρθουμε, κατά τη διάρκεια 
της κρίσιμης εκείνης περιόδου, ήταν ότι οι τουρκικές κινήσεις, οι τουρκικές δυνάμεις στην 
Κύπρο δεν εκινήθησαν απειλητικά. Παρέμειναν εις τα στρατόπεδά τους, εξαιρουμένης μιας 
κίνησης η οποία προήρχετο από μικρό αριθμό αρμάτων τουρκικών (περίπου 15 τον αριθμό), τα 
οποία προσήγγισαν τη γραμμή αντιπαράθεσης, αλλά δεν ήταν σημαντική μετακίνηση δυνάμεων. 
Οσον αφορά τα όσα ανεφέρθησαν, ότι επισημάνθησαν τουρκικά πολεμικά σκάφη στα ανοικτά της
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Κυπρου, αυτό δεν είναι γεγονος. Πέρασε από τα στενά μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου ένα 
αντιτορπιλλικό, το οποίο συνόδευε αρματαγώγό, το οποίο μπήκε στο λιμάνι της Αμμόχωστου και ^  & 
εξεφόρτωσε μερικά άρματα. Τα άρματα όμως αυτά δεν ήλθαν λόγω της κρίσεως. Ηταν 
προγραμματισμένη μεταφορά αρμάτων για την οποία εμείς είχαμε, από τις δικές μας πηγές, 
πληροφορίες 20 ημέρες ενωρίτερον και για την οποία φυσικά κάναμε τις διαμαρτυρίες μας.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης, η συνάντηση αυτή 
πραγματοποιείται αμέσως μετά την κρίση στο Αιγαίο. Πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές στο 
Κυπριακό μετά την κρίση; Και πόσο έχει αυτή η κρίση επηρεάσει τους προσανατολισμούς και της 
Ελληνικής και της Κυπριακής Κυβέρνησης, τόσο στο πολιτικό πεδίο, όσο και στο στρατιωτικό; 
Ακόμη η Τσιλέρ μιλά όχι για μια βραχονησίδα, αλλά 1.000 νησιά βραχονησίδες και ασφαλώς και 
για το μεγάλο νησί, την Κύπρο.

ΣΗΜΙΤΗΣ: Εμείς, μετά την κρίση, αποφασίσαμε ως Κυβέρνηση μία διπλωματική εκστρατεία για 
την ενημέρωση των ευρωπαϊκών χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων Κυβερνήσεων. Οι 
επαφές, όπως έδειξαν οι τελευταίες δηλώσεις, αρχίζουν να αποδίδουν. Και πιστεύουμε ότι η 
πρωτοβουλία μας αυτή θα είναι επωφελής όχι μονάχα σε σχέση με το ειδικό πρόβλημα του 
Αιγαίου, αλλά σε σχέση με τα γενικότερα προβλήματα του Ελληνισμού και το Κυπριακό.
Το συμπέρασμα είναι εγρήγορση και προσοχή. Το συμπέρασμα είναι παρουσία. Το συμπέρασμα 
είναι επαφή και διαρκής ενημέρωση όλων των άλλων κρατών. Και πιστεύουμε έτσι ότι θα 
βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το κλίμα για να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις μας.

ΜΙΧΑΗΛ: Μία ερώτηση που απευθύνεται και στους δύο: Το ενιαίο αμυντικό δόγμα που 
εξαγγέλθηκε, προχώρησε σ’ένα βαθμό, συνεχίζει να προχωράει. Υπήρξαν όμως ορισμένες 
επιφυλάξεις κατά καιρούς, κυρίως στην Ελλάδα. Αποφασίσατε να το προχωρήσετε, άρα να 
προχωρήσουν και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Κύπρου;

ΚΛΗΡΙΔΗΣ: Από πλευράς Κυπριακής Κυβερνήσεως, δεν υπήρξε καμμία επιφύλαξη, όσον αφορά 
το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Το ενιαίο αμυντικό δόγμα, από τα τέσσερα κόμματα που είναι στη 
Βουλή, υποστηρίχθηκε από τα τρία, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Επιφυλάξεις 
διατυπώθηκαν μόνο από ένα κόμμα.

ΣΗΜΙΤΗΣ: Από πλευράς Ελληνικής Κυβέρνησης, θέλω να-προσθέσω στα όσα είπε ο κ. Κληρίδης 
ότι ένα δόγμα το οποίο αφορά την άμυνα δύο χωρών και ενός ολόκληρου χώρου από τη Θράκη 
μέχρι την Κύπρο, χρειάζεται κάτω από το φως των γεγονότων συνεχή συμπλήρωση, συγκεκριμενο
ποίηση, επανεξέταση σε ορισμένα σημεία. Τόνισα όμως και στην πρώτη μου παρέμβαση ότι είναι 
η κυρίαρχη θέση μας. Είναι γραμμή για την πολιτική μας. Και θα συνεχίσει να είναι γραμμή για 
την πολιτική μας.

ΚΥΠΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συζητήσατε το Κυπριακό και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 
μπορούσε να ξαναρχίσει διάλογος για λύση του Κυπριακού. Μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχουν 
οποιεσδήποτέ'προϋποθέσεις εκ μέρους της ελληνικής πλευράς για επανέναρξη του διαλόγου;

ΚΛΗΡΙΔΗΣ: Υπάρχουν - όπως ξέρετε - ορισμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες ευρίσκονται - θα έλεγα 
- εν γενέσει. Υπάρχει κάποια πρωτοβουλία εκ μέρους του αμερικανικού παράγοντα. Πιθανόν, να 
αρχίσει πολύ σύντομα ή μάλλον αρχίζει πολύ σύντομα μια άλλη πρωτοβουλία από την Ευρώπη. 
Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών. Εμείς καθορίσαμε τα πλαίσια τα οποία θεωρούμε ως πλαίσια ασφάλειας για τον Κυπριακό 
Ελληνισμό, μέσα στα οποία οποιαδήποτε πρωτοβουλία εκδηλωθεί, θα χειριστούμε το κυπριακό 
θέμα.

ΣΗΜΙΤΗΣ: Μπορώ να συνοψίσω στο πρόσθετο σχόλιο μου, το εξής: Πρωτοβουλίες, ναι, γιατί 
πρέπει να προχωρήσουμε σε μία λύση. Σημασία έχει όμως το περιεχόμενο αυτών των 
πρωτοβουλιών. Τί προτείνουν και αν αυτό το οποίο προτείνουν, οδηγεί σε μία μόνιμη και βιώσιμη
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συμφωνία.

Α.Ρ.Ρ.: Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες γι’αυτή τη γαλλική πρωτοβουλία, όσον 
αφορά το Κυπριακό;

ΚΛΗΡΙΔΗΣ: Υπάρχει γαλλικό ενδιαφέρον. Αλλά το ενδιαφέρον αυτό δεν έχει ξεχωρίσει ως μια 
ιδιαίτερη πρωτοβουλία γαλλική. Είναι μέσα στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης. Κάποιο αυξημένο 
- αν θέλετε - ενδιαφέρον γαλλικό. - ·' -  --------------

ΚΛΗΡΙΔΗΣ - ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


