
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Με ιδιαίτερη χαρά επισκέπτομαι την Κύπρο, για δεύτερη φορά, μέσα σε 

λίγες εβδομάδες.

Το γεγονός ότι η επίσκεψή μου αυτή είναι η πρώτη που πραγματοποιώ 

στο εξωτερικό, λίγες μόνον ημέρες μετά την ανανέωση της λαϊκής 

εντολής, υπογραμμίζει τη σημασία που η Ελληνική Κυβέρνηση αποδίδει 

στο Κυπριακό, το πρώτο μέλημα της εξωτερικής μας πολιτικής. 

Αποδεικνύει ταυτόχρονα το συνεχές και αμείωτο ενδιαφέρον της 

Ελληνικής Κυβέρνησης για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού και τη 

διασφάλιση του μέλλοντος του Κυπριακού Ελληνισμού.

Η επίσκεψή μου πραγματοποιείται ακριβώς σήμερα που η Κύπρος 

γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της. Η παρουσία μου εδώ 

συμβολίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αποφασιστικότητα 

του Ελληνισμού, στο σύνολό του, να στηρίξει την ανεξάρτητη Κυπριακή 

Δημοκρατία και να αγωνισθεί με κάθε τρόπο για την αποκατάσταση της 

εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Κύπρου.

Άλλω στε είναι πάγια θέση μας και το τονίζουμε προς κάθε 

κατεύθυνση, ότι το Κυπριακό είναι κατ'εξοχήν πρόβλημα εισβολής και 

κατοχής. Αμετακίνητος στόχος μας είναι η εξεύρεση ειρηνικής λύσης 

με προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο.

Η διεθνής εμπειρία όμως διδάσκει ότι ο διάλογος δεν καταλήγει 

συνήθως σε ικανοποιητικά αποτελέσματα όταν διεξάγεται μεταξύ



άνισων συνομιλητών. Για τον λόγο αυτό οι δύο Κυβερνήσεις προωθούν 

την αμυντική θωράκιση της Κύπρου στο πλαίσιο του δόγματος του 

Ενιαίου Αμυντικού Χώρου.

Κατά τη διάρκεια της εδώ παραμονής μου θα έχω συνομιλίες με τον 

Πρόεδρο Κληρίδη και την Κυβέρνησή του και θα συναντηθώ επίσης με 

τους αρχηγούς των κυπριακών πολιτικών κομμάτων καθώς και με τον 

Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο.

Στις συνομιλίες μας με την Κυπριακή Κυβέρνηση ιδιαίτερη έμφαση θα 

δοθεί, πέρα φυσικά από τις εξελίξεις στο Κυπριακό, στην ενίσχυση της 

συνεργασίας μας σε όλους τους τομείς, καθώς και στην προώθηση της 

ενταξιακής πορείας της Κύπρου και στον καθορισμό, των επόμενων 

βημάτων μας προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, θα συζητήσουμε τα 

ανθρωπιστικά θέματα των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο, με νωπές ακόμα τις μνήμες από τη 

δολοφονία των δύο άοπλων νέων, θα ήθελα, για μια ακόμη φορά, να 

υπογραμμίσω ότι η θυσία τους ούτε θα λησμονηθεί ούτε θα αποδειχθεί 

μάταιη.

Η διεθνής κοινή γνώμη δείχνει να συναισθάνεται ότι η παράνομη κατοχή 

της Κύπρου δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Η πρόσφατη, με συντριπτική 

πλειοψηφία, απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα 

εύγλωτη.

Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή σας.


