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Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, αμέσως μετά τη σημερινή 

συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής :

“Στην Κυβερνητική Επιτροπή συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις στη 

Κύπρο καθώς και το πλέγμα των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στην 

μαρτυρική Μεγαλόνησο επιβεβαίωσαν την αμείωτη αδιαλλαξία και 

προκλητικότητα της Τουρκίας, ενώ αναδεικνύουν ως απόλυτη 

προτεραιότητα για ολόκληρο τον ελληνισμό ,την ανάγκη επίλυσης του 

Κυπριακού προβλήματος.Και τούτο διότι η συμπεριφορά των κατοχικών 

δυνάμεων και των εγκάθετων του Ντενκτάς .στερείται κάθε λογικής 

έννομης τάξης και παραβιάζει κάθε έννοια δικαίου και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.

Η Τουρκική επιθετικότητα που δεν είναι καινούργια είναι συνυφασμένη 

με την καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου ,την παραβίαση των Διεθνών 

Αποφάσεων,τον αυταρχισμό και την βαναυσότητα. Ενώ σε όλη την 

Ευρώπη γίνονται σεβαστές οι ελευθερίες της διακίνησης και της 

επικοινωνίας, στην κατεχόμενη Κύπρο τα ανθρώπινα δικαιώματα 

παραβιάζονται απο τις δυνάμεις του Αττίλα ,το 37% του Κυπριακού 

εδάφους παραμένει κάτω απο Τουρκική κατοχή, ενώ το 1/3 του



Διεθνούς Δικαίου. Χρειάζεται μια νέα επιθετική διπλωματική παρουσία. 

Η επίσκεψή μου στη Κύπρο το Σάββατο για να παραστώ στη 

συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου είναι επίσκεψη εργασίας με 

αφορμή τα τελευταία γεγονότα. Θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη 

μου, μαζί με ενα ευρύτερο κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να 

συζητηθούν ,με την πολιτική ηγεσία της Μεγαλονήσου ,όλες οι πλευρές 

του Κυπριακού προβλήματος.

Ο αγώνας της Κύπρου είναι αγώνας όλου του Εθνους. Η στενή αμυντική 

συνεργασία της Κύπρου και της Ελλάδας , στο πλαίσιο του ενιαίου 

αμυντικού δόγματος αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση της 

συμπαράστασης του ελληνισμού. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την αμέριστη 

βοήθεια και ενίσχυσή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τον 

Κυπριακό Ελληνισμό μέχρι την τελική δικαίωση.



κυπριακού πληθυσμού εξακολουθεί να παραμένει πρόσφυγας μέσα στην 

ίδια του την πατρίδα. Η Κύπρος είναι η τελευταία μοιρασμένη χώρα της 

Ευρώπης.

Η οδυνηρή αυτή πραγματικότητα ,που φάνηκε ιδίως αυτές τις ημέρες, 

δείχνει ότι οι προσπάθειες που έγιναν για να λυθεί το πρόβλημα της 

Κύπρου ,στο πλαίσιο κυρίως του ΟΗΕ, δεν ευδοκίμησαν. Η Διεθνής 

Κοινότητα δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη δύναμη, ούτε την 

απαραίτητη βούληση, προκειμένου να δωθεί τέλος στο δράμα της 

Κύπρου, αλλά και να υπάρξει μια σαφής και αποστωμοτική απάντηση 

στην Τουρκική παρανομία και προκλητικότητα.

Πρέπει να αντιπαρατεθούμε στη συνέχιση αυτής της κατάστασης . Στη

Διεθνή και Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να επισημανθούν οι ευθύνες 

και οι υποχρεώσεις τις οποίες έχουν .Οσον αφορά την Ευρωπαϊκή 

Ενωση, πρέπει να γίνει κατανοητό οτι έχει ευθύνες, αλλά έχει και 

υποχρεώσεις ,τώρα μάλιστα που ξεκινά η συζήτηση για την ένταξη της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οπως ξέρετε η συζήτηση αυτή 

πρόκειται να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 1997, κατά πάσα 

πιθανότητα.

Η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί παρά να αναζητηθεί με ειρηνική 

προσπάθεια στο διπλωματικό επίπεδο. Θα συζητήσουμε με την 

Κυπριακή Κυβέρνηση τις πρόσθετες πρωτοβουλίες που θα πρέπει να 

πάρουμε ,πως θα εντείνουμε την διπλωματική δραστηριότητα σε 

διεθνές επίπεδο και πως θα καταγγείλουμε την απαράδεκτη 

συμπεριφορά της Τουρκίας, ζητώντας να ασκηθούν οι κατάλληλες 

πιέσεις, προκειμένου η χώρα αυτή να συμμορφωθεί με τις επιταγές του


