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Θέλω, αφού ευχαριστήσω για την υποδοχή, να εκφράσω κατ' 

αρχήν την ιδιαίτερη συγκίνησή μου που πατώ, για πρώτη φορά ως 

Πρωθυπουργός της Ελλάδας, το χώμα της μαρτυρικής Κύπρου. 

Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να δείξουμε ότι σύσσωμος ο 

Ελληνισμός αντιστέκεται στις προκλήσεις της Τουρκίας αλλά και 

για να επιβεβαιώσουμε την αταλάντευτη θέση μας, ότι ο αγώνας 

της Κύπρου είναι αγώνας όλου του έθνους.

Κατά την εδώ ολιγόωρη παραμονή μου, θα έχω την ευκαιρία να 

συναντηθώ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και να 

παραστώ σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου.

Η παρουσία μας εδώ, έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Σκοπός της 

επίσκεψής μας είναι να ενημερωθούμε, να συζητήσουμε με την 

πολιτική ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, να χαράξουμε τις 

κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματά μας. Οι προσπάθειες που 

έγιναν μέχρι σήμερα να λυθεί το πρόβλημα της εχθρικής κατοχής 

στα πλαίσια κυρίως του ΟΗΕ, δεν ευδοκίμησαν. Χρειάζεται να 

αναλάβουμε πρόσθετες πρωτοβουλίες.

Δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα, οι δολοφονίες και οι 

τραυματισμοί άοπλων πολιτών, απέδειξαν σε ολόκληρη την διεθνή 

κοινή γνώμη, αυτό που εμείς ήδη γνωρίζαμε, την προκλητική 

δηλαδή στάση της Τουρκίας, τόσο στην Κύπρο όσο και έναντι του 

Ελληνισμού γενικότερα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 

συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο 

τις ήδη βεβαρυμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις.



Από την πλευρά μας καταγγείλαμε τις απαράδεκτες τουρκικές 

ενέργειες σε ολόκληρη την διεθνή κοινότητα και θα συνεχίσουμε 

τις προσπάθειες σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και ιδίως 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς, φυσικά, και σε διμερές επίπεδο, 

ώστε η Διεθνής Κοινότητα να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της 

και να ασκηθούν οι κατάλληλες πιέσεις προς την τουρκική 

πλευρά.

Η γραμμή του Αττίλα, που εδώ και είκοσι δύο χρόνια χωρίζει την 

Κύπρο στα δύο, είναι μνημείο ντροπής.

Σήμερα που η Ευρώπη ενισχύει τους δεσμούς αλληλεγγύης και 

συνεργασίας, ανάμεσα στα κράτη μέλη της, σήμερα που η 

Ευρώπη επιλέγει την ενοποίηση και το κοινό μέλλον, η διαίρεση 

της Κύπρου δεν συμβιβάζεται με το μέλλον το οποίο επιδιώκουν οι 

ευρωπαϊκοί λαοί. Η Κύπρος δεν μπορεί να παραμείνει άλλο ως η 

τελευταία χώρα της Ευρώπης που είναι μοιρασμένη στα δύο χωρίς 

στοιχειώδεις ελευθερίες όπως της ελεύθερης επικοινωνίας και 

εγκατάστασης.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει την αμέριστη συμπαράστασή της προς την 

Κυπριακή Δημοκρατία και τον Κυπριακό Ελληνισμό. Η 

συνεργασία της Ελλάδας με την Κύπρο θα είναι έντονη σε όλους 

τους τομείς. Είτε αφορά την αποκατάσταση μιας πατρίδας δίχως 

διαχωριστικά τείχη, είτε την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο του 

ενιαίου αμυντικού δόγματος, είτε την ένταξη της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.



Το μήνυμά μας είναι ένα και μοναδικό : Η Ελλάδα είναι εδώ. Ο 

Ελληνισμός είναι εδώ. Μαζί με την Κύπρο θα είμαστε όλοι εδώ, 

στον αγώνα για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.


