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Είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση που παρευρl
σκομαι σήμερα σ' αυτή την ωραία εκδήλωση. 
Συγχαίρω θερμά το σωματεlο Ελεύθερη Κυ
θρέα και όλους γενικά που συνέβαλαν στην 
οργάνωση αυτής της συγκέντρωσης και της 
συμβολικής πορεlας προς την Κυθρέα. 
Η συγκέντρωση αυτή και η πορεία, όπως και 

εκείνη της προηγούμενης Κυριακής στον 
Αστρομεpίτη, υπογραμμίζουν την αποφασιστι

κότητα του προσφυγικού μας κόσμου να εξα
κολουθήσει να αγωνίζεται για την αποκατά
σταση του καταπατούμενοu σήμερα αναφαί
ρετου δικαιώματος της επιστροφής. Οι συμβο

.λικέ.ς.πορείες.εiν:αιταurόχρ.ονααπόδειξη.ότι ο. 
προσφυγικός μας κόσμος δεν θα δεχθεί λύ
σεις οι οποlες θα σήμαιναν την απεμπόληση 

του δικαιώματος αυτού. 

Ο αγώνας τον οποίο διεξάγει ο προσφυγικός 
μας κόσμος είναι αγώνας ολόκληρου του Κυ

πριακού λαού, γιατί η μοίρα προσφύγων και μη 
προσφύγων είναι κοινή. Αν δεν εξασφαλίσου

με λύση του Κυπριακού προβλήματος που να 
εγγυάται, κατά τρόπι;> απόλυτο, τη φυσική και 
την εθνική μας επιβίωση δεν είναι μόνο τα 

δικαιώματα των προσφύγων που θα εξακολου
θήσουν να καταπατούνται, αλλά aσφαλέστατα 
ολόκληρου του πληθυσμού, η παρουσία του 
οποίου στην Κύπρο θα καταστεί προβλημα
τική. 

Εκείνο το οποίο θα εξασφαλίσει την επιβίω

ση της Κύπρου ως ανεξάρτητου κρότους είναι 

η πραγματική ελευθερία, ο σεβασμός της κυ

ριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότη
τας, η εξασφάλιση της ενότητας της χώρας 

καιτης ενότητας του λαού. Δεν υπάρχει καμιά 

αμφιβολία ότι οποιαδήποτε διχοτομική διευ
θέτηση δεν θα εξυπηρετήσει καθόλου την 
υπόθεση της επιβίωσης της Κύπρου και αργό ή 
γρήγορα θα καταλήξει στην πλήρη καταστρο
φή του τόπου. Πρέπει να γίνει συνείδηση από 

όλους ότι λύσεις που στηρίζονται στα αποτε
λέσματα της εισβολής ή στα τετελεσμένα γε
γονότα είναι εκτός συζηΤήσεως για μας. Οι 
στόχοι μας, όπως επανειλημμένα διακηρύξα
με, είναι αμετάθετοι και οι ευθύνες μας για 
την επίτευξη τους είναι τεράστιες. 
Η σημερινή γενιά είναι ίσως η πιο τραγική 

που έζησε ποτέ στην Κύπρο. Πραξικόπημα, 
εισβολή, κατεχόμενα εδάφη, νεκροί, αγνοού
μενοι, εγκλωβισμένοι, πρόσφυγες, καταπάτη

ση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος, καταστρο
φές, λεηλασίες. Η γενιά αυτή έχει τεράστια 
ευθύνη. Η ευθύνη μας δεν είναι μόνο απέναντι 
της ιστορiας.μας, των .. θuμάτων. των αγώνων 
για την ελευθερία και τη δημοκρατία και των 

προγόνων μας. Το μεγαλύτερο μας χρέος, και 
αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση από όλους, 
είναι να παραδώσουμε στις κατοπινές γενιές 
μια Κύπρο πραγματικά ελεύθερη και ευτυχι

σμένη, χωρίς νέους κινδύνους και νέες περι
πέτειες, ειρηνική, γαληνεμένη, για να μπορέ
σουν όλοι οι κάτοικοι της να ζήσουν μέσα σε 
συνθήκες πραγματικής ελευθερίας, μόνιμης 
δημοκρατίας και ευδαιμονίας. 
Καταβάλλεται σήμερα μια νέα προσπάθεια 

για προώθηση λύσης του Κυπριακού προβλή
ματος. 'Ο λες οι προσπάθειες που καταβλήθη
καν μέχρι σήμερα δεν είχαν κανένα ουσιαστι

κό αποτέλεσμα. ·Εχει γίνει πλέον διεθνώς 
συνείδηση, και αυτό δεν πρέπει να αμφισβη
τείται από κανένα εδώ, ότι ακεραlα την ευθύ
νη φέρει γι' αυτό η Τουρκική πλευρά. Όλα 
αυτό τα χρόνια υπήρξε από μέρους μας καλή 
θέληση, αλλά δεν υπήρξε ανάλογη καλή θέλη
ση aπό την άλλη πλευρά, η οποία, αντίθετα, 
αντί να διαπραγματεύεται για την υλοποίηση 
των συμφωνηθέντων μέσα στο πλαίσιο των 
δυο Συμφωνιών Κορυφής και των αποφάσεων 

των Ηνωμένων Εθνών, προωθούσε και εξακο· 

λουθεί να προωθεί συστηματικά τα τετελε-
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σμένα γεγονότα. ·Εχει επίσης γίνει συνείδηση 
διεθνώς ότι είναι η άρνηση της Τουρκικής 
πλευράς να εργασθεί έντιμα για λύση του Κυ
πριακού με βάση τις διεθνώς παραδεδεγμέ
νες αρχές που εμπόδισε την επίτευξη προό
δου. · Ετσι έχει συνειδητοποιηθεί διεθνώς ότι 
για να υπάρξει λύση στο Κυπριακό πρόβλημα 
πρέπει να υπάρξει ριζική μεταβολή της Τουρ

κικής στάσης. 

·Ε χουμε επανειλημμένα διακηρύξει ότι 
έχουμε την καλή θέληση και επιθυμούμε λύση 
το ταχύτερο δυνατό, αλλά όχι οποιαδήποτε 
λύση. Η λύση πρέπει να εξασφαλίζει τη φυσική 
και την εθνική μας επιβίωση, την πραγματική 
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την 
κυριαρχία και την ενότητα της χώρας και του 

λαού. 
Πρέπει η λύση να σημαίνει αποκατάσταση 

των δικαιωμάτων του λαού μας, πρέπει να ση~ 
μαίνει τερματισμό των ξένων επεμβάσεων και 
να εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις, όχι μό~ 
νο για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, 

αλλά και για τη δημιουργία των απαραίτητων 
συνθηκών ώστε να μην οδηγηθεί η Κύπρος σε 
νέες περιπέτειες και νέες καταστροφές με ευ
ρύτερες επιmώσεις. 

·Ε χουμε διακηρύξει προς όλες τις κατευ~ 

θύνσεις, και έγινε και αυτό διεθνώς συνείδη~ 
ση, ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυ
πΡ.ιΟΚδ.fψόΘΛη·μa χω·ρίζτηV 'όΓίΟχώpηση··των 
στρατευμάτων κατοχής και των εποίκων. 
·Εχει ακόμη γίνει συνείδηση διεθνώς ότι 

υπήρξαμε απόλυτα θετικοί στη συνεχιζόμενη 
πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών. Η άλλη πλευρά υπήρξε αρ
νητική. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς, από 
δικής μας πλευράς, θα συνεχίσουμε να συν ε ρ~ 

γαζόμαστε μαζί του με καλή θέληση και πίστη 
για την προώθηση λύσεως του Κυπριακού 
προβλήματος. Βρισκόμαστε σε διαβουλεύ~ 
σεις με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών που ουδέποτε σταμάτησαν, παρά την 
προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε να δοθεί 
η εντύπωση ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει 
καταστραφεί. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμα
στε σε διαβουλεύσεις με το Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος, όπως γνωρί~ 

ζω, μελετά τον καλύτερο τρόπο για να προω~ 
θήσει την προσπάθεια του και τις πρωτοβου

λίες του. 
Επαναλαμβάνω. ότι έχουμε την πολιτική 

βούληση για λύση του Κυπριακού προβλήμα~ 

τος και υποστηρίζουμε το Γενικό Γραμματέα 
του ΟΗΕ στις προσπάθειες του. Όμως, όσο 
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φιλότιμες προσπάθειες και αν καταβάλει ο Γ ε~ 
νικός Γραμματέας του ΟΗΕ και όση καλή θέ
ληση και-αν επιδείξουμε εμείς, δεν μπορεί να 
υπάρξει ουσιαστική πρόοδος χωρίς ριζική 
μεταβολή της τουρκικής στάσης και οριστική 
εγκατάλειψη-από μέρους της Τουρκίας και 
της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας, οποιωνδήποτε 

διχοτομικών και επεκτατικών σχεδίων σε βό~ 
ρος της Κύπρου. 

Γίνεται πολύς λόγος για ρεαλισμό. Όταν 
αναλύσει κανείς προσεκτικά το Κυπριακό πρό
βλημα θα διαπιστώσει ότι η εφαρμογή στην 
περίmωση της Κύπρου, των αρχών των Ηνω
μένων Εθνών, που περιλαμβάνονται στο Χάρ
τη και στις αποφάσεις του Οργανισμού, αποτε~ 

λεί τη μόνη ρεαλιστική αντιμετώπιση του προ
βλήματος. Γιατί αν η λύση που θα εξασφαλί
σουμε δεν είναι τέτοια που να εγγυάται την 
πραγματική ελευθερία, την ειρήνη και τα δι
καιώματα των πολιτών, επαναλαμβάνω ότι αρ
γά ή γρήγορα η Κύπρος δεν θα επιβιώσει και 
θα οδηγηθεί στην καταστροφή. Μια άδικη λιJ, 
ση θα αποβεί αιτία προστριβών, αναφλέξεων 

και συγκρούσεων σε βάρος όχι μόνο των Ελλή
νων και των Τούρκων της Κύπρου, αλλά και σε 

βάρος της υπόθεσης της ασφάλειας και της 
ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή. 
Αν αναλύσει κανείς προσεκτικά τις αρχές 

που περιέχονται στις αποφάσεις και το Χάρτη 
tων·ΉνωμέVώ1.ΓΕθνiliV ·ta:ιί Ίf}V Τελi'ΚΓ\"ΠΡCiξή ......................... . 
του Ελσίνκι και στις διακηρύξεις περί ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων θα καταλήξει-στο συμπέ-
ρασμα ότι οι αρχές αυτές εφαρμοζόμενες 
στην Κύπρο δίνουν τη σωστή λύση που είναι 
και η πιο ρεαλιστική. Με την ευκαιρία αυτή θα 

ήθελα να επαναλάβω ότι για μας είναι αδια~ 
νόητη λύση-χωρίς την αποχώρηση των στρα-
τευμάτων κατοχής, όπως αδιανόητη είναι λύ-
ση χωρίς την κατοχύρωση των βασικών δικαιω-
μάτων της ελεύθερης διακίνησης, της ελεύθε-
ρης εγκατάστασης και περιουσίας και επομέ-
νως και του βασικού δικαιώματος των προσφύ-
γων να επιστρέψουν στα σπίτια και στις περι-
ουσίες τους. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι ο αγώνας που διεξά

γουμε και οι προσπάθειες μrις για σωστή λύση 
του Κυπριακού προβλήματος εξυπηρετούν τα 

πραγματικά και τα καλώς νοούμενα συμφέ~ 
ροντα των Τουρκοκυπρίων. Δεν έχουμε στόχο 

μας, όπως διατείνονται μερικοί στην άλλη 
πλευρά, να υποβαθμίσουμε τους Τουρκοκυ
πρίους ή να τους κυνηγήσουμε όπως είπε κά
ποτε ο κ. Ντενκτάς. Αντίθετα, πιστεύω ότι η 
πικρή εμπειρία, του πρόσφατου παρελθόντος, 
πέρον της δικής μας" καλής θέλησης, πρέπει 
να έχει πείσει τους πάντες ότι ένα από τα βασι-
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κά στοιχεία για μια βιώσιμη λύση του Κυπρια
κού προβλήματος είναι η δημιουργία συνθη
κών συνεργασίας. Για να υπάρξουν όμως συν
θήκες συνεργασίας χρειάζονται συνθήκες 
ενότητας της χώρας και ενότητας του λαού. 
'Οταν υπάρξει αυτή η συνεργασία, αυτό θα 
σημαίνει στην πραγματικότητα ανύψωση του 
επιπέδου των Τουρκοκυπρίων σε όλους ανε
ξαίρετα τους τομείς. Δεν νομίζω να εΙ ναι ευτυ
χείς σήμερα οι Τουρκοκύπριοι βρισκόμενοι 
υπό κατοχή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 
με μια σωστή λύση του Κυπριακού προβλήμα
τος θα ευημερήσουν και θα ευτυχήσουν. Με 
μια λύση, σαν αυτή που επιδιώκουμε εμείς θα 
λύσουν τα προβλήματα τους και μαζί με τον 
Ελληνικό Κυπριακό λαό θα προχωρήσουν από 
κοινού σ' ένα καλύτερο μέλλον. 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω 

για μια ακόμα φορά ότι η διεθνής συμπαρά· 
σταση διευρύνεται και ένδειξη αυτού του γε
γονότος είναι η θέση που πήρε πάνω στις τε· 
λευταίες εξελίξεις, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, ο 
διεθνής παράγοντας, τόσο αναφοριι:<.ά με την 
Πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών όσο και αναφορικά με τις 
πρόσφατες απειλές και εκβιασμούς του κ. 
Ντενκτάς. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 
γεγονός και πολύ σημαντικό παράγοντα στην 

εξέλιξη των πραγμάτων. Πάνω από όλα, όμως, 
.... επ'οuδενίλόγωθαπρέπεtναυπο6αθμiζεταtή 

να μη δίδεται η δέουσα σημασία στη στενή και 
απόλυτα αρμονική συνεργασία που υπάρχει 
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μεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Κύ
πρου, στη συμφωνία στόχων, συμφωνία χειρι
σμών, συμφωνία στρατηγικής και την απόλυτη 
συμπαράταξη που αποτελούν το κύριο στήριγ
μα στις προσπάθειες μας. 

Έχουμε την καλή θέληση να κάμουμε ότι 

είναι δυνατό μέσα στα πλαίσια που έχω δια

γράψει για να επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό 

πρόβλημα. Δεν μας διαφεύγει καθόλου το γε
γονός ότι ο χρόνος έχει σημασtα, αλλά εκείνο 

που καλούμαστε κάποτε να κάμουμε είναι να 

δεχθούμε κάτι κακό επειδή ο χρόνος τάχα ερ
γάζεται εναντίον μας ή να δεχθούμε αυτά που 
επιδιώκει με απειλές η άλλη πλευρά. Αυτό εί

ναι εντελώς αδιανόητο. Κάμνω και πάλι έκκλη
ση προς την Τουρκική Κυβέρνηση κciι την Κυ
πριακή ηγεσiα ν' αντικρύσουν πλέον το Κυ
πριακό πρόβλημα με άλλο φακό και να συνερ

γαστούν και εκεiνοι με ειλικρίνεια με το Γενι
κό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ώστε-να 

υποβοηθηθεi να προωθήσει οριστική και μόνι
μη λύση του Κυπριακού προβλήματος, μέσα 

στα ήδη συμφωνημένα πλαiσια των αποφά
σεων των Ηνωμένων Εθνών και των Συμφω
νιών Κορυφής. 
βεβαιώνω για μια ακόμη φορά ότι, όσο εξαρτά

ται από μας, την Κυβέρνηση και εμένα προσω

πικά, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε 

προσπάθεια -πρσς --κάeε:.κctτεΟθuνση"Ύttι- τη γ 
προώθηση λύσης που θα οδηγήσει στην επι

βίωση και στη δικαίωση. 


