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Η χθεσινή και η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μένα. 

Βρίσκομαι στη Λευκωσία που γιόρτασε χθέο μαζί με ολόκληρη την 

Κύπρο, αλλά και τον Ελληνισμό, τα 36 χρόνια της ανεξαρτησίας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι εορτασμοί για την επέτειο αυτή υπογραμμίζουν το αδάμαστο 

πνεύμα του Ελληνισμού, διατρανώνουν την αποφασιστικότητα του 

Κυπριακού Λαού για ελευθερία και διαπαιδαγωγούν τους νέους, 

υπενθυμίζοντας τους αγώνες για εθνική απελευθέρωση και κατοχύρωση 

της Κυπριακής ανεξαρτησίας.

Η χαρά μας, όμως, για την επέτειο αυτή, σκιάζεται βλέποντας τη 

διαχωριστική γραμμή που χωρίζει την πρωτεύουσα της Κύπρου. Η 

Λευκωσία εξακολουθεί να είναι η τελευταία διαιρεμένη με τη βία πόλη 

της Ευρώπης. Το τείχος του αίσχους αποτελεί ντροπή, όχι μόνο για 

τους Κυπρίους, αλλά για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα που δεν έχει 

επιδείξει την απαιτούμενη πολιτική βούληση και τόλμη για να συμβάλει 

στην ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής και στην επιβολή του 

δικαίου.



Εμείς, οραματιζόμαστε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία 

του συνόλου του Κυπριακού Λαού. Εμείς θέλουμε να γκρεμίσουμε τα 

τείχη και να φτιάξουμε γέφυρες. Εμείς αντιστεκόματσε στη βία και 

στηρίζουμε τις Αρχές του Διεθνούς Δικαίου, τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη νομιμότητα.

Αυτό απέδειξε η θυσία των ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού. 

Αυτό που ζήτησαν οι δύο νέοι ήταν το δικαίωμα στην ελεύθερη 

διακίνηση και στην ειρήνη. Η πράξη τους αυτή, που συγκίνησε την 

παγκόσμια κοινή γνώμη, δεν έχει πάει χαμένη. Η τουρκική 

επιθετικότητα έχει καταδικασθεί από διεθνείς οργανώσεις και ξένες 

κυβερνήσεις και το κλίμα στην Ευρώπη και αλλού έχει αρχίσει να 

αλλάζει. Η σημερινή κατάσταση στην Κύπρο δεν μπορεί να συνεχισθεί 

άλλο.

Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά, έτσι ώστε η 

Κύπρος να ξαναβρεί την ανεξαρτησία, την πλήρη κυριαρχία, την 

ενότητα και το αδιαίρετο του εδάφους και του λαού της.

Προχωρούμε ενωμένοι, Κύπρος και Ελλάδα, για να ξεπεράσουμε τα 

εμπόδια. Ανταποκρινόμαστε θετικά και συμβάλλουμε δημιουργικά στην 

εξεύρεση δίκαιης και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Στηρίζουμε τις 

αποφάσεις του ΟΗΕ και τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του, 

που αποτελούν το μόνο αποδεκτό πλαίσιο για επίλυση του Κυπριακού. 

Καλωσορίζουμε, όμως και κάθε πρωτοβουλία του διεθνούς παράγοντα 

και είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε με ανοικτό πνεύμα κάθε σκέψη 

και πρόταση για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού αρκεί να μην 

νομιμοποιεί άμεσα ή έμμεσα την παράνομη κατοχή και διαίρεση της



Κύπρου. Οι ουσιαστικές προσπάθειες, όμως, πρέπει να καταβληθούν 

προς την κατεύθυνση του εισβολέα ο οποίος παραμένει στις 

αδιάλλακτες θέσεις του.

Εκεί, όμως, που θα είμαστε αμετακίνητα αντίθετοι είναι σε κάθε 

προσπάθεια συρρίκνωσης του Ελληνισμού. Το Δόγμα του Ενιαίου 

Αμυντικού Χώρου είναι εδώ, ισχυρό όσο ποτέ και θα ισχύει για όσο 

χρόνο η Τουρκία θα επιμένει στην επετακτική της πολιτική.

Η αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχει άλλο στόχο 

πέραν της προστασίας της ελεύθερης Κύπρου από την αποδεδειγμένη 

και διεθνώς καταδικασμένη επιθετικότητα της Τουρκίας που συνεχώς 

αυξάνεται.

Η ανακήρυξή μου σε επίτιμο δημότη της πόλης της Λευκωσίας και η 

απονομή του Χρυσού Κλειδιού της πόλης της Λευκωσίας αποτελεί τιμή 

και περηφάνεια τόσο για μένα, όσο και για τον λαό της Ελλάδας. Η 

αποδοχή του είναι και δέσμευση ότι θα το χρησιμοποιήσω για να 

βοηθήσω στο άνοιγμα νέων οριζόντων, από κοινού με την Κυπριακή 

ηγεσία, για το μέλλον της Κύπρου. Για να ανοίξουμε τις πύλες που 

διαιρούν αυτή την πόλη και να την αποδώσουμε ενιαία και ελεύθερη στο 

σύνολο των κατοίκων της, δέκατη έκτη πρωτεύουσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και φάρο δημιουργίας, ανεκτικότητας και 

προόδου. Μία πρωτεύουσα όπου ο πολιτισμένος και προοδευτικός 

πολίτης της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου θα αισθάνεται 

όπως και εγώ σήμερα “Χωραΐτης".


