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ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
ΤΟΥ 'ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΝ Δ ΡΕΑ Γ. . ΠΑΠΑΜΑΡΕΟΥ 
ΣΤΗ ΣΥΡΪΛΚΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Προέδρου' της Κυριακής Αρα
βικής Δημοκρατίας κ. Χαφέζ Ελ 'Ασσαντ, ο Πρωθυπουργός της·Ελλάδας 
κ. Ανδρεας Γ. Πατιανδοέου, επικεφαλής αντ ιπροσωπεί ας Γ. πραγματοποίησε 
επίσημη και «υλική επίσκεψη στη Συριακη Αραβική Δημοκρατία από 
τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου 1984.

Ο Πρόεδρος κ, Χαψέζ Ελ *Ασσαντ, δέχθηκε τον Πρωθυπουργό κ. Αν- 
δρέα Γ. Παπανδρέου και είχε μαζί του· συνομιλίες οι οποίες περιστρά- 
Φηκαν στα επίκαιρα διεθνή προβλήματα και ειδικότερα στις τελευταίες 
εξελίξεις της κατάστασης στην περιοχήτ καθώς’επίσης στα προβλήματα 
κοινού ενδιαφέροντος. Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε ατμόσφαιρα φιλίας 
και εμπιστοσύνης, η οποία χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών και η οποία αντικατοπτρίζει τα αισθήματα εκτίμησης που οι δύο 
λαοί τρέφουν ο ένας προς τον άλλον.

Κατά, τη διάρκεια της επίσκεψής του ο κ. ΙΤαπανδρέου είχε συνο
μιλίες με τον Αντιπρόεδρο |της Συριακής Δημοκρατίας Αμπντέλ Χαλίμ 
Χαντάμ και με τον Πρωθυπουργό κ. Αμπντέλ Ραούφ Λλ Κάσέμ. Οι συνο
μιλίες κάλυψαν τις διμερ'είς σχέσεις.

Στον 'Ελληνα Πρωθυπουργό και στα μέλη της αντιπροσωπείας που τον 
συνόδευε επιφυλάχθηκε θερμή και εγκάρδια υποδοχή.

Στις συνομιλίες πήραν μέρος: Από ελληνικής πλευράς.
- Κάρολος Παπού/λιας, υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών.
- Ιίωατής Εαϊτσος, υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας,και άλλοι.

Από συριακής πλευράς:
- Φάρούκ Εμ Χάρεχ,υπουργός Εξωτερικών.
- Σαλ'μ Γιασίν, υπουργός Οικονομίας και Εξωτερικού Εμπορίου.
- Γιασίν Γανχζούχ, υπουργός Πληροφοριών, και άλλοι.
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Κατά την επισκόπηση των διμερών σχέι - ·ν οι δύο πλευρές εξ '

- .ν την βαθ ΐά τους ικανοποίηση για την σταθερότητα αυτών των 
σχέσεων,που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στο κοινό συμφέρον. 
Επιβεβαίωσαν την προσήλωση τους στη συνέχιση, την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση της συνεργασίας μετο.ξύ των δύο χωρών στον πολιτικό,πολι
τιστικό, οικονομικό τομέα και στον τομέα της πληροφόρησης για την 
πραγματοποίηση και νέων βημάτων προς την ανάπτυξη και βελτίωση των 
ελληνο-συρ! ιαχών σχέσεων και για την σύσψιξη των ιστορικών και πολι
τιστικών δεσμών που συνδέουν τις δύο χώρες.

\ ·■ #Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την σημασία των διμερών επαφών 
και του διαλόγου μεταξύ τους σε όλα τα επίπεδα.

Η συριαχή πλευρά εκτιμά ιδιαιτέρως την επιθυμία της ελληνι
κής πλευράς, να συσοίξει τους δεσμούς πατροπαράδοτης φιλίας και συ
νεργασίας με το Αραβικό 'Εθνος σε όλους τους τομείς και τούτο προς 
το συμφέρον Ελλήνων και Αράβων.

Η συριαχή πλευρά εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη σταθερή > 
και συνεχή 'υποστήριξη της Ελλάδας προς την.αραβική υπόθεση. Επι
βεβαίωσε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια που μπορεί,για να ενι- 
σχύσει τις σχέσεις της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο, τόσο στο δι
μερές επίπεδο, όσο και στο επίπεδο του Αραβικού Συνδέσμου,στον πο
λιτικό,οικονομικό,πολιτιστικό και άλλους τομείς.

Τα δύο μέρη κατήγγειλαν την χρησιμοποίηση της βίας ή την απει
λή χρησιμοποίησης βίας στις διεθνείς σχέσεις και επανέλαβαν τον σε
βασμό τους στις αρχές της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της ισότητας 
και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών.

Οι δύο πλευρές τόνισαν· ότι- η ειρήνη στην Ευρώπη είναι στενά 
συνδεδεμένη με. την ασφάλεια της Μεσογείου και ότι η ασφάλεια και 
η ειρήνη στην περιοχή απαιτούν να τεθεί τέρμα στην ισραηλινή κατοχή 
των αραβικών εδαφών, να βρεθεί μια δίκαιη λύση στο κυπριακό πρόβλημα 
και να απομακρυνθούν όλες οι άλλες εστίες έντασης στην περιοχή'

Και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι η κατοχή των αραβικών εδαφών 
από το Ισραήλ, η δημιουργία οικισμών και όλα τα άλλα νομοθετικά και 
διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται από το Ισραήλ στα εδάφη αυτά, απο
τελούν κατάψορη παραβίαση του Χάρτη και των αποφάσεων των Ηνωμένων 
Εθνών και των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Συμβάσεων 
της Γενεύης. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πλήρη καταδίκη της
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κατοχής και, αυτής της πολιτικής, 
κ αμ ί α έ ν ν ο μη c ι.ν έ π ε ι α .

:ς θεωρουν ως μη εχουσες

Τα δύο μέρη εταβεβσ ίωόαν ότι μία ειρήνη δίκαιη, διαρκής και 
σφαιρική δεν μπορεί να υπάρξει στην περιοχή, χωρίς την αποχώρηση 
των Ισραηλινών από όλα τα αραβικά εδάφη που κατέχονται από το 
1969 και χωρίς την αναγνώριση των εθνικών και νόμιμων δικαιωμάτων 
του Παλαιστινιακού Λαού,περιλαμβανόμενου του δικαιώματος της αυτο
διάθεσης και .της ίδρυσης του δικού του ανεξάρτητου κράτους. Τα δύο 
μέρη θεωρούν ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, 
είναι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού Λαού.

Τα δύο μέρη υποδέχονται ευμενώς την ιδέα της σύγκλησης μιας 
Διεθνούς Διάσκεφης Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή, υπό την αιγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών.

Τα δύο μέρη καταδίκασαν την συνέχιση της ϊσραηλινής κατοχής 
του Νοτίου Λιβάνου και εξέφρασαν την λύπη τους για τα μεγάλα δεινά 
που έχει υποστεί ο πληθυσμός της χώρας αυτής, τα οποία επιτάθηκαν 
μετά την ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο το 1982. Επέμειναν στην ανά
γκη της άμεσης και πλήρους αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από 
το Λίβανο, σύμφωνα με τις·αποφάσεις 508 και 509 των Ηνωμένων Εθνών, 
πράγμα το οποίο θα αποτελέσει αποφασιστικό βήμα για την αποκατάστα
ση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας 
του Λιβάνου και την ισχυροποίηση της εξουσίας του κράτους.

Η ελληνική πλευρά εξέφρασε την εκτίμησή της για τον θετικό ρό
λο που παίξει η Συρία στο Λίβανο. Σ'αυτό το πλαίσιο οι δύο πλευρές 
θεωρούν ότι η ακύρωση της συμφωνίας της 17ης Μαϊου αποτέλεσε την 
αφετηρία μιας ευνοϊκής ατμόσφαιρας για εθνικό διάλογο και διευκόλυ
νε τον σχηματισμό μιας εθνικής κυβέρνησης, της οποίας πρώτο έργο 
είναι η αποκατάσταση της εθνικής ομόνοιας και η εγκαθίδρυση συνθη
κών ειρήνης και ασφάλειας.

Τα δύο μέρη εξέφρασαν την βαθείά τους ανησυχία για την κρίση 
της Κύπρου στην οποία δεν βρέθηκε ακόμη λύση και η οποία αποτελεί 
απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής. Θεωρούν ότι 
71 μόνη στερεή βάση -για μια ταχεία, δίκαιη και διαρκή λύση του κυπρια
κού προβλήματος είναι ο αυστηρός σεβασμός της ανεξαρτησίας,κυριαρχίας, 
εδαφικής ακεραιότητας,της ενότητας και του αδέσμευτου της Δημοκρατίας 
της Κύπρου. Τα. δύο μέρη θεωρούν ότι- όλα τα ξένα, στρατεύματα και
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οι έποικοι που β( ονταί παράνομα στη ι μο ρατία Κύπρου,
πρέπει να αποχωρήσουν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης και του Συμβούλιο .· Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών'.

Τα■δύο μέρη υποστηρίζουν πλήρως 
εφαρμογή των αποφάσεων 541 και 550 του

και ζητούν την επείγουσα 
Συμβουλίου Ασφαλείας.

Εξάλλου,τα δύο μέρη εξέφρασαν 
εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού

την υποστήριξή τους προς την 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών

για την εξεύρεση δίκαιης,διαρκούς και ταχείας λύσης του κυπριακού 
προβλήματος που να βασίζεται στις αρχές και τις αποφάσεις του ΟΗΞ.

. Κατά την επισκόπηση της παρούσας κατάστασης στο Αιγαίο Πέλα
γος, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την συνεχιζόμενη 
ένταση και ετάχθησαν υπέρ των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων από το 
Δίκαιο της Θάλασσας, τις Διεθνείς Συνθήκες, τις Συμφωνίες και τον 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισαν την ανάγκη, όλα τα κράτη 
να'· σέβονται τις αρχές και τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Συμφώνησαν επίσης, να 
υπογραμμίσουν ότι όλες ό ι  διαρορές πρέπει να επιλύονται με ειρη
νικά μέσα σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Τα δύο μέρη είναι πεπεισμένα ότι πρέπει να γίνουν αποφασιστι
κές προσπάθειες για να τεθεί τέρμα στον αγώνα των εξοπλισμών, για να 
επιτευχθεί συμφωνία . περιορισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των εξοπλι
σμών στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο,' τόσο στον τομέα των συμβατικών 
όπλων, όσο και στον τομέα των πυρηνικών, έτσι ώκιτε να επιτευχθεί ένο.ς 
γενικός και πλήρης αφοπλισμός,-κάτω απο αυστηρό και αποτελεσματικό 
διεθνή έλεγχο. 1

Τα δύο μέρη επέμε,ιναν στο σημαντικό ρόλο που παίζει το Κίνημα 
των Αδεσμεύτων για την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας ειρήνης εδραιωμέ
νης στα δίκαια όλων τον λαών.

Τα δύο μέρη εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους λαούς 
που αγωνίζονται για ελευθερία και ανεξαρτησία. Επέμειναν στην ανάγκη 
της εντατικοποίησης τον διεθνών προσπαθειών, για να τεθούν σε ισχύ 
οι αποφάσεις· των Ηνωμένων Εθνών, που αφορούν την Ναμίμπια για να 
τεθεί τέρμα στην παράνομη κατοχή της και για να εκ ¿.τραπεί στο λαό της 
να ασκήσει πλήρως τα δικαίώματά του,κυριαρχίας και ανεξαρτησίας στο 
έδαψός του και στο φυσικό της πλούτο.

Κατήγγειλαν την πολιτική των φυλετικών διακρίσεων στη ΝότιοI "Αφρική και ζήτησαν να τεθεί τέρμα σ ’αυτη την πολιτική.



Η συριακή πλευρά, χαιρέτησε την πολιτική της Κυβέρνησης του 
Παπανδρέου και την υιοθέτηση απ'αυτή ‘θαρραλέων θέσεων έναντι 

των αραβικών προβλημάτων. Εξέψρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της ποος 
τον φίλο ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη του προς τον αγώνα του 
Αραβικού Έθνους για την ανάκτηση των νόμιμων δικαιωμάτων του.

Τα δύο μέρη είναι πεπεισμένα ότι η επίσημη και ψιλικά επίσκεψη 
του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Ανδρέα Γ. Παπανδρέου στη Κυριακή Α.ρα
βί κη Δημοκρατία και οι συνομιλίες που έλαβαν χώρα αποτελούν μια 
σημαντική και συγκεκριμένη συνεισφορά στην ανάπτυξη των σχέσεων και 
της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών σε όλους τους τομείς.

0 Πρωθυπουργός κ. Λνδρέας Γ. Παπανδρέου εξέψρασε τις ευχαρι
στίες του για τη φιλοξενία που ~έτυχει- προσωπικά καθώς και η 
αντιπροσωπεία που τον συνόδευε. Απηύθυνε πρόσκληση εκ. μέρους του 
Προέδρου της. Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή προς 
τον Πρόεδρο της Κυριακής Αραβικής Δημοκρατίας κ. Χαρέξ Ελ Άσσαντ 
να επισκεφθεί την Ελλάδα. Επίσης' απηύθυνε πρόσκληση εξ ιδίου ονόμα
τος προς τον Πρωθυπουργό.της Συρίας κ. Αμπντέλ Ραούφ Ελ Κάσεμ να 
επισκεφθεί την Ελλάδα.

0 Πρόεδρος της Κυριακής Αραβικής Δημοκρατίας κ. Χαφέζ 
Ελ 'Ασσαντ και ο Προ)θυπουργός 'της κ. Αμπντέλ Ραούψ Ελ Κάσεμ 
εδέχθησαν με ευχαρίστηση τις προσκλήσεις. Ο χρόνος πραγματοποίησης 
των επισκέψεων αυτών θα καθοριστεί δια της διπλωματικής οδού.

Δαμασκός,· .10-11-19 84


