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Συγκεκριµένα ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε 
οµιλία του στα αποκαλυπτήρια της προτοµής του 
ήρωα Κυριάκου Μάτση, στο συνοκισµό Κολοσσί-
ου, είπε επί λέξει: «Αυτό που απαιτείται είναι οι 
βασικές αρχές των ψηφισµάτων των Ηνωµένων 
Εθνών, οι αρχές και οι αξίες της ΕΕ να τύχουν 
σεβασµού και από τους συµπατριώτες µας Τουρ-
κοκύπριους -που ποτέ δεν τους παραγνωρίζουµε 
διότι είναι συµπατριώτες µας- και από την Τουρ-
κία που ελέγχει το βόρειο τµήµα (της Κύπρου) 
µέσα από την κατοχή, αλλά ιδιαίτερα και από 
τους απεσταλµένους των Ηνωµένων Εθνών που 
έχουν υποχρέωση να υλοποιήσουν τα ψηφίσµα-
τα και όχι να παραποιήσουν τις αποφάσεις του 
Συµβουλίου Ασφαλείας».

Ανέφερε πως θέλει να κάνει ξεκάθαρο προς 
κάθε κατεύθυνση πως «όσο αποφασισµένοι εί-
µαστε να συνοµιλήσουµε και να πετύχουµε αυτό 
που θα γίνεται αποδεκτό και από τους Ελληνο-
κύπριους, άλλο τόσο είµαστε αποφασισµένοι να 
παρακάµψουµε και να αγνοήσουµε και τις όποιες 
πιέσεις και τις όποιες σκοπιµότητες προκειµένου 
να µπούµε σε ένα διάλογο χάρη του διαλόγου».

Παράλληλα υπογράµµισε πως «η λύση του Κυ-
πριακού µπορεί να αποβεί ο καταλύτης για την 
έξοδο της χώρας µας από την οικονοµική κρί-
ση. Η λύση του Κυπριακού θα δώσει τέλος στην 
τουρκοποίηση των κατεχοµένων εδαφών µας, θα 
ανακόψει τη ροή των εποίκων, θα απαλλάξει την 
πατρίδα µας από τα κατοχικά στρατεύµατα και θα 
διαµορφώσει συνθήκες ενότητας και συνδηµι-
ουργίας για το σύνολο του κυπριακού λαού σε 
όλη την επικράτεια του νησιού», σηµείωσε.

 «Ο χρόνος είναι αδυσώπητος, οι συνθήκες 
διαφοροποιούνται. Αυτό δεν σηµαίνει, βεβαί-
ως, ότι θα πρέπει κάποιοι να υπολογίζουν ότι 
ως αποτέλεσµα της επιδείνωσης που ο χρόνος 
επιφέρει θα µπορεί να δεχθούµε και την όποια 
λύση», υπογράµµισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης 
και σηµείωσε πως «ο χρόνος δεν µετράει σε 
βάρος µόνον των δικαιωµάτων των Ελληνοκυ-
πρίων, αλλά και των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι 
σταδιακά και µέσα από την πάροδο του χρόνου 
µετατρέπονται σε µειοψηφία ακόµη και στην κα-

τεχόµενη περιοχή».
 «Και πάλι η Ιστορία µάς κτυπά την πόρτα. Θα 

πρέπει αυτή τη φορά να είµαστε καλά προγραµ-
µατισµένοι, µε ορθό προγραµµατισµό, µε αξιο-
ποίηση και της ιδιότητας µας ως πλήρους µέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του στρατηγικού 
ρόλου, του αναβαθµισµένου, που τυγχάνει η πα-
τρίδα µας, να αξιώσουµε και να πετύχουµε ώστε 
οι προσδοκίες 39 χρόνων, αλλά και τα όσα χρω-
στούµε στους ήρωες, όπως ο Κυριάκος Μάτσης, 
να τα τιµήσουµε µε έργα και όχι να παραµένουµε 
στα λόγια», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε στις τιτάνιες προσπάθειες, που 
όπως είπε, καταβάλλονται για να µπορέσει ο 
τόπος να εξέλθει της δεινής οικονοµικής θέσης 
στην οποία έχει οδηγηθεί, προσθέτοντας πως 
«την ίδια ώρα συνεχίζουµε να εργαζόµαστε για 
την επίτευξη λύσης του εθνικού µας προβλήµα-
τος, τον τερµατισµό της κατοχής, την επανένωση 
της πατρίδας µας και τη δηµιουργία συνθηκών 
που θα επιτρέπουν σε όλους ανεξαίρετα τους Κυ-
πρίους να απολαµβάνουν τα ανθρώπινα τους δι-
καιώµατα και συµβιώσουν ειρηνικά».

 «Είµαστε αποφασισµένοι να µετατρέψουµε 
την κρίση σε ευκαιρία. ∆εν θα φεισθούµε κό-
που, χρόνου και προσπαθειών για την επίλυση 
του εθνικού µας προβλήµατος. Η λύση του κυ-
πριακού µπορεί να αποβεί ο καταλύτης για την 
έξοδο της χώρας µας από την οικονοµική κρί-
ση. Η λύση του Κυπριακού θα δώσει τέλος στην 
τουρκοποίηση των κατεχοµένων εδαφών µας, θα 
ανακόψει τη ροή των εποίκων, θα απαλλάξει την 
πατρίδα µας από τα κατοχικά στρατεύµατα και θα 
διαµορφώσει συνθήκες ενότητας και συνδηµι-
ουργίας για το σύνολο του κυπριακού λαού σε 
όλη την επικράτεια του νησιού», ανέφερε.

Σηµείωσε πως για να το πετύχουµε αυτό «χρει-
άζεται ενότητα, χρειάζεται ορθός προγραµµα-
τισµός, καλή προετοιµασία. Για αυτό και καλώ 
όλες τις πολιτικές δυνάµεις, όλους ανεξαίρετα 
τους πολίτες να ενώσουµε τα χέρια, µακριά και 
πέρα από τις όποιες άλλες σκοπιµότητες, µακριά 
από τις όποιες άλλες διαφορές µας χώριζαν στο 
παρελθόν», κατέληξε.

Μήνυµα µε αποδέκτη τον Ειδικό Σύµβουλο του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Αλε-
ξάντερ Ντάουνερ έστειλε σήµερα ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, δηλώνο-
ντας πως οι απεσταλµένοι των Ηνωµένων Εθνών «έχουν υποχρέωση να υλοποιήσουν και όχι να 
παραποιήσουν τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας».

Αναστασιάδης προς Ντάουνερ: Να μην 
παραποιούνται οι αποφάσεις του ΣΑ




