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Είναι η δεύτερη φορά που είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Κύπρο σε 

διάστημα λίγων εβδομάδων. Η επίσκεψή μου αυτή πραγματοποιήθηκε 

με την ευκαιρία των εορτασμών για την ανεξαρτησία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Παράλληλα όμως, είχε σαν στόχο την ευρεία ανταλλαγή 

απόψεων με τον Πρόεδρο Κληρίδη και την πολιτική ηγεσία της Κύπρου 

πάνω στις τελευταίες εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 

σήμερα.

Οι συνομιλίες που είχα με την Κυπριακή Κυβέρνηση ήταν πολύ χρήσιμες 

και παραγωγικές και έδωσαν την ευκαιρία να επιβεβαιωθεί για μία ακόμη 

φορά η απόλυτη σύμπτωση απόψεων σε ό, τι αφορά τους τακτικούς και 

στρατηγικούς μας στόχους καθώς και τον περαιτέρω χειρισμό του 

θέματος.

Συμφωνήσαμε ότι ο ΟΗΕ αποτελεί το μόνο φυσικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο θα πρέπει να κινηθούν οι προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης. 

Αναφερθήκαμε στις πρωτοβουλίες που προτίθενται να αναλάβουν τρίτοι 

και δηλώσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργασθούμε με αυτούς 

δημιουργικά, στο μέτρο που οι κινήσεις αυτές συμβαδίζουν με τις 

αποφάσεις του ΟΗΕ. Συζητήσαμε αναλυτικά τους χειρισμούς που θα 

κάνουμε για να εξευρεθεί κοινό έδαφος και να υπάρξει ουσιαστική 

προσέγγιση σε βασικές αρχές ούτως ώστε να καρποφορήσουν οι 

προσπάθειες αυτές. Η ελληνική πλευρά έχει επανειλημμένα αποδείξει 

την καλή της πίστη και είναι και πάλι έτοιμη να συνεργασθεί με τον 

Γενικό Γραμματέα. Βεβαίως είναι απαραίτητο να μετακινηθεί από τις



αδιάλλακτες θέσεις της η τουρκική πλευρά. Προς την Αγκυρα πρέπει 

επιτέλους να στραφεί η Διεθνής Κοινότητα και να απαιτήσει τη 

συμμόρφωσή της προς τις επιταγές του διεθνούς δικαίου και τις 

αποφάσεις των διεθνών οργανισμών για το Κυπριακό. Αναγνωρίσαμε, 

επίσης, τις ευκαιρίες που διανοίγονται με την ευρωπαϊκή προοπτική της 

Κύπρου και καταστήσαμε σαφές ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει με την ίδια 

θέρμη να κινείται για την προώθηση της ένταξης της Κύπρου στην 

ενωμένη Ευρώπη. Τέλος, επισημάναμε τη χρησιμότητα της περαιτέρω 

υλοποιήσεως του Δόγματός του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και τονίσαμε 

τη σημασία της πρότασης για την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

Ιδιαίτερα χρήσιμες και εποικοδομητικές ήταν και οι συνομιλίες που είχα 

με τις ηγεσίες των κοινοβουλευτικών κομμάτων αλλά και με τον 

Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου. Η στενή συνεργασία όλων 

είναι απαραίτητη στις κοινές προσπάθειές μας για ευόδωση του αγώνα. 

Επιστρέφω στην Ελλάδα με την αίσθηση ότι η συναντίληψη για όλες τις 

πτυχές του Κυπριακού είναι η καλύτερη εγγύηση ότι οι προσπάθειέα μας 

για την δικαίωση του Κυπριακού Ελληνισμού θα ευοδωθούν.


