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Μιλώντας στο χώρο των Κρατητηρίων Κοκκινοτρι-
µιθιάς, κατά την Ηµέρα Μνήµης, που διοργάνωσε ο 
Σύνδεσµος Πολιτικών Κρατουµένων ΕΟΚΑ 1955-
1959, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «δεν πρό-
κειται να µπω σε διάλογο γνωρίζοντας ότι οι προϋπο-
θέσεις που θέτει η άλλη πλευρά δεν είναι η κατάληξη 
σε µια διζωνική δικοινοτική οµοσπονδία, µε πολιτική 
ισότητα», ώστε µετέπειτα «να οδηγηθώ σε συνοµο-
σπονδία».

∆ιαµήνυσε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί οτιδήποτε 
λιγότερο από «τη µια και µόνη κυριαρχία, τη µια και 
µόνη διεθνή προσωπικότητα, τη µια και µόνη ιθα-
γένεια». Είπε εξάλλου ότι χρειάζεται η συστράτευση 
όλων, ενώ κάλεσε τα Ηνωµένα Έθνη να ανταποκρι-
θούν στις υποχρεώσεις τους, καθώς και την τουρκική 
πλευρά να σεβαστεί τις επανειληµµένες διακηρύξεις 
της, ώστε να δηµιουργηθούν οι προοπτικές για µια 
σύντοµη λύση του Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος παρέστη το πρωί στο µνηµόσυνο των 
πεσόντων και αποθανόντων αγωνιστών, στην εκκλη-
σία του Αγίου Ελευθερίου, στα Κρατητήρια Κοκκι-
νοτριµιθιάς. Στην εκδήλωση που ακολούθησε, στον 
χώρο των Κρατητηρίων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
είπε ότι «αποτίοντας φόρο τιµής στους πεσόντες της 
κυπριακής ελευθερίας, απευθύνουµε προς κάθε κα-
τεύθυνση το µήνυµα ότι συνεχίζουµε, µε την ίδια πί-
στη εκείνων, τον αγώνα για µια έντιµη, αξιοπρεπή και 
βιώσιµη λύση του κυπριακού προβλήµατος».

Ανέφερε ότι για πάνω από 39 χρόνια συνεχίζεται 
ο αγώνας για λύση του Κυπριακού που θα τερµατί-
ζει την κατοχή και τον εποικισµό, θα απαλλάσσει την 
Κύπρο από τα ξένα στρατεύµατα, θα αποκαθιστά και 
θα διασφαλίζει τα αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώµα-
τα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων, µια 
λύση η οποία θα επανενώνει την πατρίδα.

∆ιαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος προσω-
πικά θεωρούν ότι το Κυπριακό ήταν και παραµένει 
η µεγαλύτερη εθνική πρόκληση, παρά τις δυσχερείς 
οικονοµικές συνθήκες.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας επανέλαβε ότι δεν 
πρόκειται να εισέλθει σε µια διαδικασία διαλόγου, 
χάριν και µόνον της διαδικασίας του διαλόγου.

Επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει συµφωνία Κοι-
νής ∆ήλωσης, η οποία θα καθορίζει τις βασικές αρχές 
λύσης του Κυπριακού, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν 
πρόκειται να εκτραπεί από τις αρχές αυτές.

Αναφέρθηκε και στις πρόνοιες του πρόσφατου ψη-
φίσµατος των Ηνωµένων Εθνών, της 30ης  Ιουλίου 
2013, υπενθυµίζοντας παράλληλα τις αναφορές στην 
ανάγκη υιοθέτησης µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύ-

νης.  «Θεωρώ αυτονόητο να αναµένεται από όλους 
και ειδικά από τα Ηνωµένα Έθνη, να προωθούν την 
υλοποίηση των σχετικών Αποφάσεων και Ψηφισµά-
των του Συµβουλίου Ασφαλείας, όπως ακριβώς ο 
Χάρτης των ΗΕ τους υπαγορεύει», είπε.

Εξάλλου, ανέφερε ότι ακούει να του υποβάλλεται, 
από τουρκικής κυρίως πλευράς, ότι δεν θα έπρεπε να 
επιµείνουµε σε κοινό ανακοινωθέν, γιατί τάχα έτσι 
παγιδευόµαστε και χάνεται πολύτιµος χρόνος.

∆ιερωτήθηκε ποιος µπορεί να κωφεύει στις επανει-
ληµµένες δηλώσεις του κ. Έρογλου για δύο κυρίαρχα 
ιδρυτικά κράτη που θα συστεγαστούν κάτω από κοινή 
οµπρέλα και ποιες θα είναι οι συνέπειες ενός διαλό-
γου χάριν του διαλόγου.

 «Κατανοούν άραγε κάποιοι τρίτοι, ότι αν δεν γίνο-
νται από τουρκικής πλευράς αποδεκτά τα αυτονόητα, 
η δική µας συµµετοχή σε έναν διάλογο θα εκλαµβα-
νόταν και ως αποδοχή των απαράδεκτων αξιώσεων 
των όσων χωρίς περιστροφές µιλούν για συνοµο-
σπονδία;», είπε.

Συµπλήρωσε ότι σε όλα αυτά δίνει µια οριστική και 
αµετάκλητη απάντηση: «∆εν πρόκειται να µπω σε δι-
άλογο γνωρίζοντας ότι οι προϋποθέσεις που θέτει η 
άλλη πλευρά δεν είναι η κατάληξη σε µια διζωνική 
δικοινοτική οµοσπονδία, µε πολιτική ισότητα».

Συνέχισε λέγοντας ότι η ε/κ πλευρά επιθυµεί τη 
λύση πολύ περισσότερο από όλους, Τούρκους και 
Τ/κ, και πολύ περισσότερο από «τρίτους που µας πα-
ρακολουθούν εξ αποστάσεως και το µόνο που ενδια-
φέρονται ενδεχόµενα να είναι η δική τους είτε αυτο-
προβολή, είτε τα συµφέροντα της χώρας τους».

Ανέφερε περαιτέρω ότι χρειάζεται συστράτευση 
όλων, καθώς τίθεται θέµα διάσωσης της πατρίδας. 
«Αυτό είναι το καθήκον µας και αυτό θα πράξου-
µε», τόνισε. Κλείνοντας είπε ότι η σύναξη στον «ιερό 
χώρο» των Κρατητηρίων Κοκκινοτριµιθιάς γίνεται 
«για να θυµηθούµε και ν’ αποτίσουµε φόρο τιµής σε 
ήρωες και αγωνιστές που µε τη θυσία και τη δράση 
τους έγιναν παράδειγµα και καθοδηγητικός φάρος για 
τη σηµερινή και τις επόµενες γενιές».

Εξέφρασε συγκίνηση και υπερηφάνειά για την πα-
ρουσία του στον χώρο αυτό, ευχαρίστησε τους αγω-
νιστές και συγγενείς των ηρώων για την πρόσκληση, 
ενώ συνεχάρη το Συµβούλιο Ιστορικής Μνήµης Αγώ-
να ΕΟΚΑ, τον Σύνδεσµο Πολιτικών Κρατουµένων 
ΕΟΚΑ και το Σύνδεσµο Αγωνιστών ΕΟΚΑ για την 
οργάνωση της εκδήλωσης.

 «Πρωτοβουλίες όπως αυτή είναι αναγκαίες για να 
συντηρούµε ζωντανή και άσβεστη τη µνήµη των αν-
θρώπων που προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο», είπε.

Θα ήταν «παγίδα να εµπλακούµε σε έναν διάλογο, εν γνώσει µας ότι οι βασικές αρχές λύσης του Κυ-
πριακού δεν γίνονται αποδεκτές», τόνισε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, διαµη-
νύοντας στα Ηνωµένα Έθνη και «τρίτους» ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιµη και αποφασι-
σµένη να εµπλακεί σε ένα διάλογο ουσίας, επαναλαµβάνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να υπάρξει 
συµφωνία Κοινής ∆ήλωσης, που θα καθορίζει «µε σαφήνεια και χωρίς το όποιο ίχνος αµφισβήτη-
σης» τις βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού.

Πρόεδρος: Παγίδα ένας διάλογος 
χωρίς εξασφάλιση αρχών λύσης


