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Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη μετά τη 

συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω στην Κύπρο τον φίλο Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.  

 

Η επίσκεψή σου, φίλε Σαρλ, λαμβάνει χώρα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, εν 

μέσω συνεχιζόμενων προκλήσεων της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου, όπου μόλις χθες ανανεώθηκε η τουρκική NAVTEX για επέκταση των 

παράνομων γεωτρήσεων του YAVUZ μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, την ώρα που 

συντρέχει μια σειρά διεργασιών και πρωτοβουλιών με στόχο τον τερματισμό των 

έκνομων ενεργειών της Άγκυρας και την αποκλιμάκωση. 

 

Η παρουσία σας σήμερα στην Κύπρο αποδεικνύει εμπράκτως την έντονη ανησυχία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο και την 

αποφασιστική συμβολή που επιθυμεί να έχει για επίλυσή τους, ώστε να επικρατήσει 

η ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Μια εμπλοκή στην οποία προσβλέπει η 

Κυβέρνηση, αλλά και ο λαός της Κύπρου και την οποία θερμά καλωσορίζω. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Κατά την διάρκεια της σημερινής συναντήσεως ενημέρωσα αναλυτικά τον Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις ως προς τις παράνομες 

δράσεις της Άγκυρας στην Κύπρο. 

 

Μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις αναφορικά με τις προσπάθειες 

που καταβάλλουμε και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για τερματισμό τους 

και για αποκλιμάκωση. 

 

Η συζήτηση περιστράφηκε ιδιαίτερα στις πρόσφατες συλλογικές αποφάσεις της 

Ένωσης [σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών] αλλά και των Ηγετών των επτά 

Μεσογειακών χωρών, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

της ερχόμενης εβδομάδας.  
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Ο Πρόεδρος Μισέλ με ενημέρωσε για τις συζητήσεις που συνεχίζει να έχει με την 

Τουρκία, αλλά και ηγέτες στην ΕΕ. Συμφωνήσαμε ότι η ΕΕ πρέπει να συνδράμει 

αποφασιστικά στην εδραίωση συνθηκών σταθερότητας στην περιοχή μένοντας 

προσηλωμένη στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.  

 

Ο σεβασμός στην κυριαρχία όλων των κρατών μελών θα πρέπει να παραμείνει ως 

κανόνας που ουδείς μπορεί να αγνοήσει ή να περιφρονήσει. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας, επισημάναμε τη 

σημασία του να παραμείνουμε ενωμένοι ως προς τα μηνύματα μας και 

αποφασισμένοι προς υλοποίηση των αποφάσεων μας, εφόσον η παρανομία 

συνεχίζεται.  

 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουμε την ευκαιρία για μια στρατηγική συζήτηση που 

θα καλύψει όλο το φάσμα των Ευρω-τουρκικών σχέσεων όπως διαμορφώνονται 

σήμερα.   

 

Επανέλαβα στον Πρόεδρο Μισέλ ότι ως Κύπρος, υπογραμμίζουμε την αδήριτη 

ανάγκη να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην αξιοποίηση όλων των μέσων που 

έχουμε στη διάθεσή μας, αποφεύγοντας τυχόν προσεγγίσεις δύο μέτρων και δύο 

σταθμών.  

 

Ενόσω υπάρχουν έκνομες ενέργειες σε βάρος κρατών μελών θα πρέπει άμεση να 

είναι η αντίδραση της Ε.Ε. 

 

Είχα επίσης την ευκαιρία σήμερα να ενημερώσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου για όλα τα διαβήματα και τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας 

σχετικά με τις νέες απειλές για εποικισμό της περίκλειστής περιοχής των Βαρωσίων, 

ζητώντας παράλληλα τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποτροπή των 

δεδηλωμένων παράνομων σχεδιασμών της Άγκυρας.  
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Ευχαρίστησα τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις πρωτοβουλίες 

που αναλαμβάνει σε συνεργασία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο και τη Γερμανική 

προεδρία. Επανέλαβα ότι η Λευκωσία είναι πάντοτε έτοιμη για διάλογο. Ο διάλογος 

παρόλα αυτά για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να είναι ορθά δομημένος, στη 

βάση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς εκβιασμούς και απειλές.  

 

Την ίδια ώρα, υπογράμμισα την ανάγκη να εργαστούμε όλοι, ασκώντας την επιρροή 

μας, για την επανέναρξη των συνομιλιών για συνολική λύση του κυπριακού, 

σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τις 

αρχές και αξίες της ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο.  

 

Μόνο η συνολική λύση και επανένωση θα διασφαλίσει οριστικά την ειρήνη και 

ασφάλεια και θα φέρει ευημερία σε όλους τους Κυπρίους.  

 

Τέλος, κατά τη διάρκεια των σημερινών μας διαβουλεύσεων, συζητήσαμε επίσης το 

φλέγον θέμα του μεταναστευτικού. Η Κύπρος, ως χώρα πρώτης γραμμής, καλείται 

επί σειρά ετών να αντιμετωπίσει μια άνευ προηγουμένου αύξηση των 

μεταναστευτικών ροών, οι οποίες κατά κύριο λόγο προέρχονται μεθοδευμένα από 

την Τουρκία.  

 

Εξηγήσαμε εκ νέου ότι η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη 

κατάσταση που θέτει σε σοβαρή δοκιμασία τις αντοχές των υποδομών της, της 

οικονομίας της και του δημογραφικού χαρακτήρα της.  

 

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση τυγχάνει θύμα εκβιασμών από την Τουρκία, 

μέσω των «εργαλιοποιημένων» ροών προσφύγων και μεταναστών, ενώ η κατάσταση 

στην ΕΕ επιδεινώνεται λόγω της άρνησης της Τουρκίας να συνεργαστεί και να 

εκπληρώσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Επανεισδοχής. Αυτό είναι κάτι που επίσης θα 

εγερθεί από την Κύπρο στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

 

Συνολικά, συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο Michel ότι η αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος θα πρέπει να εδράζεται στην αρχή της 

αλληλεγγύης και του δίκαιου καταμερισμού της ευθύνης και του βάρους. 
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Φίλε Σαρλ, κλείνοντας, σε καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στην Κύπρο, με την ευχή 

και την προσδοκία ότι η επίσκεψη σας αυτή θα συμβάλει στον άμεσο τερματισμό των 

παράνομων ενεργειών της Άγκυρας στην πατρίδα μας και στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου ώστε να δημιουργηθούν άμεσα οι συνθήκες εκείνες που θα 

επιτρέψουν επανέναρξη των συνομιλιών για συνολική επίλυση του κυπριακού.  

 

Σας ευχαριστώ. 

 

---------------------------- 

 

ΡΜ/ΕΚ/ΕΙ 


