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1. Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η 
πρόσφατη επίσκεψη Χόλμπρουκ στην Κύπρο δεν απέδωσε καρπούς. Η 
αποτυχία της προσπάθειας οφείλεται στην αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς, 
η οποία έθεσε απαράδεκτους όρους για την επανάληψη του διακοινοτικού 
διαλόγου (αναγνώριση ψευδοκράτους, πάγωμα ενταξιακών συνομιλιών, άρση 
εμπάργκο στα κατεχόμενα). Οι προϋποθέσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση όχι 
μόνο με το διεθνές δίκαιο αλλά και με τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. και της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εκφράζουμε επίσης την απογοήτευσή μας που ο κ. Χόλμπρουκ δεν 
απέδωσε, στο μέτρο που ώφειλε, τις ευθύνες της αποτυχίας στην τουρκική 
πλευρά. Η ελληνική κυβέρνηση, βεβαίως, δεν αιφνιδιάστηκε από την εξέλιξη 
αυτή, διότι γνωρίζουμε ότι αν δεν ασκηθούν ισχυρές πιέσεις στην Τουρκία να 
συμμορφωθεί με τις επιταγές του δικαίου δεν πρόκειται να υπάρξει πρόοδος 
στο θέμα.

Εμείς υποστηρίζουμε ότι η λύση του Κυπριακού θα πρέπει να στηριχθεί 
στις αποφάσεις του ΟΗΕ που προβλέπουν τη δημιουργία διζωνικού, 
δικοινοτικού ομοσπονδιακού κράτους με μία κυριαρχία και μία διεθνή 
προσωπικότητα.

Θα στηρίξουμε την ενταξιακή προοπτική της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση και θα προωθήσουμε την ένταξή της στην ενωμένη Ευρώπη. Ελπίζουμε 
ότι η προοπτική αυτή θα βοηθήσει στην εξεύρεση μίας δίκαιης και βιώσιμης 
λύσης και στο πολιτικό πρόβλημα.

Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με την κυπριακή κυβέρνηση 
συντονίζοντας από κοινού τις προσπάθειες. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει 
την αμυντική θωράκιση της Κύπρου στα πλαίσια του ενιαίου αμυντικού 
δόγματος.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της και τη 
δραστηριότητα για προώθηση λύσης στο Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων 
και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά είναι 
ανοιχτή και σε κάθε άλλη πρωτοβουλία που ενισχύει την πρωτοβουλία του 
Γ ενικού Γ ραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
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2. Η εγκατάσταση του αμυντικού συστήματος των πυραύλων 8 300 
αποτελεί κυρίως ζήτημα της κυπριακής κυβέρνησης. Εμείς 
συμπαραστεκόμαστε σε κάθε απόφασή της για την ενίσχυση της άμυνας της 
Κύπρου. Η υλοποίηση του δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου θα 
συνεχισθεί για όσο χρόνο το επιβάλλουν οι περιστάσεις.

Η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου αποτελεί στοιχειώδη 
επιλογή προστασίας του κυπριακού ελληνισμού δεδομένης της αύξησης των 
όπλων και των στρατευμάτων κατοχής σε επιθετική μάλιστα διάταξη.

Επανεξέταση του ζητήματος της εγκατάστασης των πυραύλων θα 
μπορούσε να γίνει στο μέτρο που είτε γίνονταν αποδεκτές οι προτάσεις του 
Προέδρου Κληρίδη για σταδιακό αφοπλισμό της νήσου με στόχο την πλήρη 
αποστρατικοποίηση σε βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος είτε, όπως 
έχει κάνει γνωστό η Κυπριακή κυβέρνηση, εάν παρατηρείτο πρόοδος στις 
δικοινοτικές συνομιλίες.

3. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την ίδρυση γραφείων του ΡΚΚ στην 
Αθήνα. Βεβαίως, στο πλαίσιο της δημοκρατίας, του Συντάγματος και των 
νόμων, όπως εξ άλλου και σε πλείστες χώρες της Ευρώπης, δεν απαγορεύεται η 
πολιτική δραστηριότητα κουρδικών οργανώσεων, όπως π.χ. του 
Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου Κουρδιστάν (ΕΚΝΚ). Κάθε οργάνωση 
πολιτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών, λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα., εφ’ όσον 
αυτή δεν αντιβαίνει στην εσωτερική έννομη τάξη.

4. Διαπιστώνω άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεών μας. Σε 
όλα τα επίπεδα υπάρχει συμπόρευση, συμπαράταξη και καθημερινός 
συντονισμός. Ολες οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται μετά από διαβούλευση 
και από κοινού συνεννόηση.

[ Ο κ. Κυπριανού με τις πρόσφατες δηλώσεις του, με εξέπληξε και 
πιστεύω ότι σφάλλει στις εκτιμήσεις του. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή πλεύσης. 
Αντίθετα, οι συστηματικές κοινές προσπάθειες Ελλάδας και Κύπρου έχουν 
αποδώσει τους καρπούς τους. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν. Η 
Ευρωπαϊκή Ενωση συνομιλεί με τη μόνη νόμιμη κυπριακή κυβέρνηση του 
Προέδρου Κληρίδη, ενώ είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που σχεδίασε και 
υλοποιεί σήμερα, μαζί με τη κυπριακή, το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα. Η 
αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς έχει διεθνώς πλέον αναγνωρισθεί και 
αποκαλυφθεί. Δεν θα πρέπει εσωτερικές πολιτικές έριδες είτε στη Κύπρο είτε 
στην Ελλάδα να δίνουν μία εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα. Δεν 
νομίζω πάντως ότι τέτοια μεμονωμένα φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν την 
αποτελεσματικότητα των κοινών μας προσπαθειών.]
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