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Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα 

μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για την χρήσιμη, ανοικτή και 

ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Με βάση όμως τη συζήτηση που 

έχει γίνει θα επιχειρήσω να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα.

Παρά τις κάποιες ελαφρές διαφοροποιήσεις, όσον αφορά 

επιμέρους χειρισμούς, διαπιστώνεται μια ευρεία συναίνεση για τις 

βασικές πτυχές του Κυπριακού αλλά και για τους τακτικούς και 

στρατηγικούς μας στόχους.

Καταδικάζουμε έντονα την βάναυση συμπεριφορά των κατοχικών 

δυνάμεων και του παράνομου καθεστώτος Ντενκτάς εναντίον 

πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι διαδήλωναν 

ειρηνικά την διεκδίκηση των αναφαίρετών τους δικαιωμάτων. 

Καταδικάζουμε επίσης τις δολοφονίες, τους τραυματισμούς 

άοπλων και αθώων πολιτών.

Ολοι συμμεριζόμαστε την αγανάκτηση του Κυπριακού λαού για την 

παρατεινόμενη κατοχή, την αδυναμία των Διεθνών Οργανισμών 

και την αδιαφορία των Μεγάλων Δυνάμεων. Και 

αντιλαμβανόμαστε το δίκαιο αλλά και την χρησιμότητα των λαϊκών 

εκδηλώσεων καταγγελίας της απαράδεκτης αυτής κατάστασης. 

Όμως οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να διεξάγονται πάντοτε σε 

τέτοια πλαίσια ώστε να εξυπηρετούν με συνέπεια τον σκοπό τον 

οποίο υπηρετούν.

ί

Η πρόσφατη ένταση της τουρκικής επιθετικότητας, όπως 

εκδηλώθηκε τις ημέρες αυτές και στην Κύπρο δεν μας αιφνιδιάζει



καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόμενης 

προκλητικότητας της Άγκυρας. Υπογραμμίζει, όμως, με τον πιο 

έντονο τρόπο την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης για το 

ενδεχόμενο οποιοσδήποτε περαιτέρω πρόκλησης. Σε κάθε 

περίπτωση κοινή είναι η εκτίμηση ότι Αθήνα και Λευκωσία δεν 

πρέπει να εμφανισθούν ως επιδιώκουσες την περαιτέρω όξυνση.

Από την άλλη πλευρά πρέπει να εκμεταλλευτούμε σε διεθνείς 

οργανισμούς και στη διεθνή κοινή γνώμη τον αντίκτυπο των 

πρόσφατων γεγονότων ώστε να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για 

επίλυση του Κυπριακού. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να 

καταγγελθούν οι τουρκικές ενέργειες στα Ηνωμένα Έθνη και σε 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Προς την κατεύθυνση 

αυτή θα αναλάβουμε διεθνή εκστρατεία. Ήδη, με ενέργειές μας οι 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της έχει καταδικάσει τις 

πρόσφατες τουρκικές ενέργειες.

Οι αποφάσεις του ΟΗΕ και οι συμφωνίες κορυφής εξακολουθούν 

να αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές της επιδιωκόμενης 

επίλυσης και οι καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 

την προτιμότερη διαδικασία. Στο ανωτέρω πλαίσιο είναι 

ευπρόσδεκτη κάθε επιβοηθητική προς τον Γενικό Γραμματέα 

προσπάθεια από οπουδήποτε και αν προέρχεται.

Η μελλοντική έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και η 

προοπτική ενσωμάτωσης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την επίλυση του Κυπριακού.



Επιπλέον οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν την 

δυνατότητα να κατοχυρωθούν βασικές πτυχές της επιδιωκόμενης 

λύσης, εγγυώμενες ότι η ένταξη της Κύπρου θα αποβεί επωφελής 
για ολόκληρο τον πληθυσμό της.

Η Αθήνα θα συνεχίσει και θα εντείνει τις διπλωματικές 

προσπάθειες για προώθηση της ένταξης της Κύπρου. Θα 

απαιτηθεί όμως η στενή και συστηματική συνεργασία Αθήνας και 

Λευκωσίας και η χάραξη κοινής στρατηγικής για να 

αντιρετωπισθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα και να ολοκληρωθεί 

η πορεία της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια αυτά επιδίωξή μας είναι η περαιτέρω εμπλοκή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα 

του ΟΗΕ προς αναζήτηση λύσης του Κυπριακού που θα βρίσκεται 

στα πλαίσια των αποφάσεων του ΟΗΕ αλλά και θα λαμβάνει 

υπόψη της την Ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

Η ανησυχία για την ασφάλεια στην Κύπρο και την ευρύτερη 

περιοχή που δημιουργεί η παράταση του Κυπριακού, είναι 

στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πλευρά μας για 

την μεγιστοποίηση του ενδιαφέροντος των χωρών που μπορούν 

να βοηθήσουν στην επίλυσή του. Στα πλαίσια αυτά η πρόταση 

αποστρατικοποίησης της Κύπρου αξίζει να προβάλλεται.

Η πλευρά μας δεν απορρίπτει επίσης την συζήτηση υπό την αιγίδα 

του ΟΗΕ και στο πνεύμα της πρόσφατης απόφασης του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, στρατιωτικών θεμάτων με στόχο την



μείωση της έντασης εκατέρωθεν της γραμμής αντιπαράταξης. Σε 

κάθε περίπτωση όμως αποκλειστικός συνομιλητής της Κυπριακής 

πλευράς δεν μπορεί να είναι άλλος από τις τουρκικές δυνάμεις 

κατοχής, που σύμφωνα με τον ΟΗΕ είναι υπεύθυνες για την 

πράσινη γραμμή και την κατάπαυση του πυρός.

Στόχος μας είναι η ειρηνική επίλυση του Κυπριακού με 

προσπάθειες στο διπλωματικό πεδίο. Παρόλα αυτά η ενίσχυση 

της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου και η αμυντική συνεργασία 

με την Ελλάδα στα πλαίσια του ενιαίου αμυντικού δόγματος 

επιβάλλεται να συνεχιστούν και να ενταθούν. Προσπάθεια 

κατάληψης του ελεύθερου τμήματος της Κύπρου θα αποτελεί αιτία 

πολέμου για την Ελλάδα.

Το θέμα των αγνοουμένων δεν μπορεί να κλείσει χωρίς αποδείξεις 

για την τύχη τους. Παράλληλα θα συνεχισθεί η προσπάθεια για 

βελτίωση των συνθηκών ζωής των εγκλωβισμένων.

Εισερχόμεθα σε μια κρίσιμη περίοδο για την πορεία του 

Κυπριακού. Ενωμένοι, με τον κατάλληλο σχεδίασμά, θα 

αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση. Η συμπαράσταση και 

συμπαράταξη της Ελλάδας είναι δεδομένη.


