
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Είχα και πάλι τη χαρά να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο και να 

συζητήσω μαζί του τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. 

Εξετάσαμε, στην σημερινή μας συνάντηση, τις προοπτικές 

επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας για τη 

λύση του Κυπριακού. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που 

πραγματοποιείται το Σεπτέμβρη αποτελεί ευκαιρία για την 

προβολή των θέσεών μας.

Επαναβεβαιώσαμε με τον Πρόεδρο, την προσήλωση της 

Ελλάδος και της Κύπρου στη διαδικασία των Ηνωμένων 

Εθνών. Είμαστε αρνητικοί σε όποια προσπάθεια να 

επιδιωχθεί λύση του Κυπριακού με τρόπους εκτός 

πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Κοινός μας στόχος 

παραμένει η επίτευξη μιας λύσης στο Κυπριακό 

Πρόβλημα, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής, με βάση 

τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις 

βασικές αρχές του κοινοτικού κεκτημένου. Συμφωνήσαμε 

ότι απαιτείται πλήρης ετοιμότητα της Κυπριακής και της 

Ελληνικής πλευράς για επανέναρξη των 

διαπραγματεύσεων με βάση το υφιστάμενο σχέδιο Γενικού 

Γραμματέα Ηνωμένων Εθών -  το σχέδιο Αννάν. Οι 

σχετικές εργασίες θα ολοκληρωθούν το ταχύτερο.



Η αδιαλλαξία του κ. Ντενκτάς συνεχίζεται. Η Άγκυρα 

εξακολουθεί να τον υποστηρίζει πλήρως, παρά τις έντονες 

αντιδράσεις της Τ/Κ κοινότητας. Οι προσεχείς εκλογές 

στα κατεχόμενα το Δεκέμβρη αποτελούν σημαντικό 

σταθμό για τις περαιτέρω εξελίξεις.

Με τον Πρόεδρο, συζητήσαμε επίσης την ευρωπαϊκή 

πορεία της Κύπρου, την εναρμόνιση με το κοινοτικό 

κεκτημένο και την οργάνωση των αρμοδίων υπηρεσιών 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαδικασία αυτή 

εξελίσσεται ομαλά. Η Κύπρος θα μπορέσει να 

λειτουργήσει απρόσκοπτα ως κράτος μέλος της Ε.Ε., μετά 

την 1η Μαίου 2004.

Η Ελληνική και Κυπριακή Κυβέρνηση έχουν κοινές 

απόψεις για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας 

και την ολοκλήρωση της ενταξιακής πορείας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. Κοινή είναι η απόφασή 

μας για τη συνέχιση και συνεχή βελτίωση του συντονισμού 

Ελληνικής και Κυπριακής Κυβέρνησης για την επίτευξη 

αυτών των στόχων.

Τέλος, θα έχουμε τη χαρά να δεχθούμε τον κ. Πρόεδρο σε 

επίσημη επίσκεψη, εντός του φθινοπώρου, στην Ελλάδα.


