
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2002

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης δέχθηκε σήμερα στις 10.30 π.μ., 
στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Πρόεδρο του Κόμματος Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της Τουρκίας και νικητή των εκλογών της 3*is 
Νοεμβρίου στη γείτονα χώρα Ρετξέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δύο άνδρες είχαν συνομιλίες διάρκειας δύο ωρών, στις οποίες μετείχαν, 
επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντιπρόεδρος 
του ΑΚΡ Γιασάρ Γιανκίς.

Μετά το πέρας των συνομιλιών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο κ. 
Ερντογάν προέβησαν σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους των 
ελληνικών και τουρκικών MME και απάντησαν σε ερωτήσεις τους.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Με τον κ. Ερντογάν είχα μια εκτενή συζήτηση για όλα τα 
θέματα τα οποία απασχολούν τις δύο χώρες μας σε ένα πολύ φιλικό κλίμα. 
Η συζήτηση αυτή είχε ως κύριο σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, την 
κατατόπισή μας για τις θέσεις της μιας και της άλλης χώρας, για τις 
σκέψεις που έχουμε σε σχέση με τις προοπτικές της συνεργασίας.

Ο κ. Ερντογάν επεσήμανε ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες 
αποτελεί μια παράδοση. Ξεκίνησε από τον Ατατούρκ και τον Βενιζέλο. 
Είμαστε σύμφωνοι ότι η στενότερη συνεργασία που άρχισε εδώ και μερικά 
χρόνια, θα πρέπει να συνεχισθεί.

Θέλω να θυμίσω ότι σε θέματα σημαντικά για τις δύο χώρες έχουν 
υπογραφεί συμφωνίες, έχουν κυρωθεί από τα Κοινοβούλια των δύο χωρών 
και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταλήξουν και σε άλλους τομείς. Έχει 
ξεκινήσει μια διερευνητική επαφή ανάμεσα στους γενικούς διευθυντές των 
υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. Διερευνητική επαφή, η οποία 
αφορά τα κύρια προβλήματα που μας απασχολούν και ιδίως το πρόβλημα 
της υφαλοκρηπίδας. Αυτές οι επαφές θα πρέπει να συνεχισθούν και θα 
έλεγα πως όλες πρέπει να γίνουν πιο εντατικά.

Υπάρχουν, βέβαια, και άλλα σημαντικά προβλήματα, στα οποία οι απόψεις 
μας δεν συμπίπτουν. Επεσήμανα στον κ. Ερντογάν, του ανέφερα την άποψή 
μας ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό αποτελεί μια καλή 
αφετηρία διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει σε αυτήν τη διαπραγμάτευση η 
τουρκοκυπριακή πλευρά να συμμετάσχει με εποικοδομητικές προτάσεις, 
για να λύσουμε επιτέλους αυτό το πρόβλημα, το οποίο, επί πάρα πολλά 
χρόνια, επί δεκαετίες, βασανίζει τον κυπριακό λαό, αλλά και έχει αρνητική 
επίπτωση στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.



Επεσήμανα, επίσης, στον κ. Ερντογάν ότι οι σχέσεις Ελλάδας -  Τουρκίας 
πάσχουν, γιατί σε ορισμένα σημαντικά θέματα πιστεύουμε ότι η Τουρκία 
δεν εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και θα έχουμε να 
κερδίσουμε και οι δύο λαοί, αν ακολουθήσουμε τις λύσεις, τις γραμμές, τις 
κατευθύνσεις του διεθνούς δικαίου. Και το παράδειγμα είναι το θέμα της 
υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο.

Ανέφερα και το λεγόμενο θέμα του ευρωστρατού. Εχουν ληφθεί αποφάσεις 
στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Ομόθυμα οι «15» 
αποφάσισαν μια γραμμή. Υπάρχει αναμονή τις επόμενες μέρες στην Πράγα 
να λυθεί αυτό το θέμα. Και πιστεύουμε εμείς ότι θα πρέπει πια να 
σταματήσει αυτή η συνεχής διαπραγμάτευση που υπάρχει και να 
προχωρήσουμε με βάση αυτό που αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες.

Συζητήσαμε, επίσης, δια μακρών το θέμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και το ζήτημα αν θα 
πρέπει να ορισθεί μια ημερομηνία στην Κοπεγχάγη. Είναι γνωστό ότι η 
Ελλάδα είναι κατ’ αρχήν υπέρ της άποψης να ορισθεί μια ημερομηνία για 
την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Μετέφερα όμως και στον κ. Ερντογάν ότι 
χρειάζεται από πλευράς της Τουρκίας να αποσαφηνισθούν ορισμένα θέματα 
και ερωτήματα, τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση και έχουμε και 
εμείς. Είναι τα θέματα για τα χρονοδιαγράμματα της εφαρμογής των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. 
Επίσης τα άλλα εκκρεμή θέματα τα οποία υπάρχουν, όπως αυτό που έχει 
σχέση με την Κύπρο και βεβαίως υπάρχουν και τα θέματα που έχουν 
περιληφθεί στη Συμφωνία του Ελσίνκι και στη συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και 
Τουρκίας για την εφαρμογή του Ελσίνκι.

Θεωρώ τη σημερινή συνάντηση ιδιαίτερα χρήσιμη. Πιστεύω ότι έθεσε μια 
πολύ καλή βάση συνεννόησης και συνεργασίας με τη νέα ηγεσία της 
Τουρκίας. Μια βάση συνεργασίας, όπου θα μπορούμε να εξετάζουμε τα 
προβλήματα με ειλικρίνεια και με διάθεση λύσης που να ανταποκρίνεται 
στα αμοιβαία συμφέροντα. Η συνεργασία είναι προϋπόθεση για την ειρήνη 
στην περιοχή. Η ειρήνη στην περιοχή είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
και την ευημερία των δύο λαών. Ανάπτυξη και ευημερία, την οποία 
επιδιώκουμε και επιθυμούμε και οι δύο κυβερνήσεις της Ελλάδας και της 
Τουρκίας.
Σας ευχαριστώ.

(Ανεπίσημη μετάφραση από την Τουρκική γλώσσα)

Ρ. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμα μέλη εκπρόσωποι του 
Τύπου, πριν λίγο ο κ. Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι σε αυτήν την ωραία 
πόλη, γενέτειρα της Δημοκρατίας, στην πόλη του Πλάτωνα, του Σωκράτη, σε 
αυτήν την ωραία πόλη, στην Αθήνα, πραγματικά χαίρομαι να βρίσκομαι.

Θα ήθελα, για άλλη μια φορά, παρουσία σας, κ. Πρωθυπουργέ, να το 
επαναλάβω και να το θέσω υπ’ όψιν σας. Ο κ. Σημίτης, μετά τις εκλογές της 
3ΐ5 Νοεμβρίου, επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά και με συνεχάρη. Στη



συνέχεια συνομιλήσαμε με μια ειδική αντιπροσωπεία που έφτασε στην 
Τουρκία.

Εγώ, αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να εκφραστώ και εν ονόματι των ιδρυτών του 
Κόμματος της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει πλέον να 
αντιμετωπίζουμε την Ελλάδα ως ανταγωνίστρια χώρα. Δεν είναι αντίπαλός 
μας η Ελλάδα, διότι αυτό ακριβώς ζητούν και οι λαοί μας. Πιστεύω ότι οι 
δύο λαοί μοιράζονται κοινά αισθήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα 
πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία που είχαν ξεκινήσει ο μεγάλος 
Ατατούρκ και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η δημοκρατία και η εγκαθίδρυσή της μέσα στα τουρκικά πολιτικά 
πράγματα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τουρκικό λαό. Το Κόμμα μας 
μπόρεσε να έρθει ως μόνο Κόμμα στην εξουσία με ένα μεγάλο ποσοστό 
ψήφων στις τελευταίες εκλογές και αυτό είναι ένας δείκτης της επιθυμίας 
για δημοκρατία του τουρκικού λαού.

Το Κόμμα μας είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στο δρόμο της Ευρώπης. 
Η διαδικασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα 
από τα κύρια θέματα του Κόμματός μας και ελπίζουμε πως όλοι οι εταίροι, 
όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών-μελών της Ε.Ε. θα βοηθήσουν, ώστε να 
επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες.

Η θέσπιση μιας ημερομηνίας για το ξεκίνημα των συνομιλιών, των 
διαπραγματεύσεων για την ένταξη, πιστεύω πως είναι ένα θέμα πολύ 
σημαντικής προτεραιότητας αυτή τη στιγμή. Αυτά έχω επισημάνει πολλαπλά 
στους διάφορους εκπροσώπους των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά τις συνομιλίες που είχα στο σύντομο χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία της εκλογής μου.

Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε -και αυτό κάνουμε 
επακριβώς- αξιοποιούμε τον πολύ σύντομο χρόνο μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής 
της Κοπεγχάγης. Η προσμονή μας είναι να μπορέσουμε μετά τη Σύνοδο να 
ξέρουμε επακριβώς την ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων Τουρκίας- Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη διάρκεια της διακυβέρνησής μας και όσο το Κόμμα μου είναι 
κυβέρνηση, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα επικεντρώσουμε όλες τις 
προσπάθειές μας, ώστε να επιτευχθεί η ένταξη της χώρας μου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις στηρίζονται σε πραγματικά 
συμφέροντα. Η Τουρκία θα μπορεί να συμβάλλει στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ειρήνη, η σταθερότητα και η οικονομική 
ανάπτυξη και επιπλέον θα μπορεί να συμβάλλει ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
να μπορέσει να συνεργαστεί περαιτέρω με χώρες της Κεντρικής Ασίας, του 
Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής.

Πιστεύουμε ότι η Τουρκία έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο σ’ 
αυτό το θέμα και ο στρατηγικός ρόλος της είναι πάρα πολύ σημαντικός ως 
προς αυτό. Η ένταξη της Τουρκίας, θα βοηθήσει, θα συμβάλει στην



οικονομία και στην ανάπτυξη της οικονομίας της ίδιας της χώρας μου και 
θα μπορεί έτσι να επωμισθεί πολύ καλύτερα το ρόλο που θέλει και επιθυμεί 
να διαδραματίσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσο για τα Κόμματα που έχουν μείνει εκτός Βουλής, θέλω να σας 
διαβεβαιώσω ότι το Κόμμα μου είναι σε ανοιχτή συνεργασία με αυτά, καθώς 
και με οργανώσεις πολιτών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε μια 
σταθερή δημοκρατία και να προχωρήσουμε στις συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι πραγματικά επιθυμητές αυτή τη στιγμή για 
την Τουρκία.

Εάν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει 
προς την κατεύθυνση της προσαρμογής του Συντάγματος μας στα κριτήρια 
του Ελσίνκι, αυτά θα προσπαθήσουμε με όλη μας τη δύναμη να τα 
αναπληρώσουμε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει ελεύθερα πλέον και θα κάνουμε 
το παν για να διευκολύνουμε την ελεύθερη δράση οργανώσεων, είτε αυτές 
είναι οργανώσεις πολιτών είτε είναι σύλλογοι πολιτικοί ή μη, να μπορούν να 
δρουν ελεύθερα οι τουρκικοί τέτοιοι σύλλογοι ή οργανώσεις εντός και εκτός 
της χώρας, όπως και να μπορούν να δρουν σύλλογοι και οργανώσεις που 
έρχονται εκτός Τουρκίας, να μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός της 
χώρας.

Είναι πολύ δύσκολο, βεβαίως, να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τα 
ελλείμματα του παρελθόντος σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα 
δώσουμε προτεραιότητα όμως, ακόμη και τώρα, μέχρι και την Κοπεγχάγη, 
ώστε να υπογραφούν οι όποιες συμφωνίες δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί από 
την τουρκική Βουλή.

Η μουσουλμανική Τουρκία πιστεύουμε πως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
θα αποτελέσει ένα υπόδειγμα, ένα πολύ θετικό παράδειγμα για τις 
υπόλοιπες ισλαμικές χώρες και θα μπορέσει να αποδείξει με αυτή την 
παρουσία της ότι μπορούν να συνυπάρξουν ο χριστιανικός και ο ισλαμικός 
πολιτισμός εν ειρήνη. Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που το 
οικονομικό και πολιτικό πρόγραμμά μας εστιάζεται στην ανάπτυξη της 
οικονομίας και της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Εν τω μεταξύ, θα ήθελα, ως παλιός ποδοσφαιριστής που είμαι, να πω ότι 
υποστηρίζω πλήρως τη συνυποψηφιότητα Ελλάδας και Τουρκίας για το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2008. Εδώ ενώπιον σας θέλω να 
επαναλάβω ότι τα σχέδια, το πολιτικό πρόγραμμα του Κόμματός μας έχει 
ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ανάπτυξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και 
δεσμεύομαι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η υπόσχεση.

Οι χώρες μας, εφόσον η Τουρκία ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μπορώ να πω ότι φαντασιώνομαι τις μέρες αυτές, όπου θα έχουμε επιλύσει 
όλα τα μεταξύ μας σημαντικά προβλήματα και φαντασιώνομαι, ονειρεύομαι 
μία ειρηνική συνύπαρξη και μία ευρύτερη περιοχή που θα απολαμβάνει 
τους καρπούς της ειρήνης.



Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο του Κυπριακού νομίζω ότι θα 
επηρεάσουν τα μάλα τις σχέσεις μας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι θα πρέπει οι 
αποφάσεις και οι λύσεις που θα βρεθούν σ’ αυτό το θέμα να είναι λύσεις 
δίκαιες. Εμείς δύο χώρες της Μεσογείου, της μεσογειακής λεκάνης θα 
πρέπει συνεργαζόμενες να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ειρήνης και της 
προόδου στην ευρύτερη περιοχή.

Θέλω να πω εδώ στον Πρωθυπουργό κ. Σημίτη ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ 
αυτή τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που 
με δέχθηκε εδώ σήμερα.

ΤΟΥΡΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, κατά πόσο μία 
πιθανή συζήτηση επί του Σχεδίου Ανάν θα επηρεάσει το ενδεχόμενο 
ορισμού ημερομηνίας έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην 
Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ενωση; Και η επόμενη ερώτηση: Συζητήσατε το 
Κυπριακό, καθώς και τα προβλήματα στο Αιγαίο;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Θέλω να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρώτον, όσον αφορά την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση: Εμείς έχουμε επανειλημμένα 
δηλώσει ότι η λύση του πολιτικού προβλήματος είναι ανεξάρτητη από την 
ένταξη. Εχουμε πει τη γνώμη μας σε όλους τους εταίρους και θα 
επιμείνουμε η Κύπρος να είναι τμήμα της πρώτης ομάδας που θα ενταχθεί 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Θα επιμείνουμε ώστε στην Κοπεγχάγη, εφόσον 
υπάρξει απόφαση για την πρώτη ομάδα, να συμμετέχει και σ’ αυτή την 
πρώτη ομάδα η Κύπρος.

Το δεύτερο σημείο: Εμείς έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε, πιστεύουμε ότι 
πρέπει να υπάρξει μια λύση στο κυπριακό θέμα. Ότι η πρόταση των 
Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μια καλή αφετηρία για τη διαπραγμάτευση. Τα 
ίδια τα Ηνωμένα Εθνη έχουν θέσει ένα χρονοδιάγραμμα. Εμείς θεωρούμε 
ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα πιεστικό, αλλά αυτό το 
χρονοδιάγραμμα δεν συναρτάται με την ημερομηνία, η οποία θα δοθεί στην 
Τουρκία ή με τη συζήτηση για την ημερομηνία που θα πάρει η Τουρκία και 
δεν συναρτάται επίσης με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Πιστεύω ότι μια λύση του Κυπριακού πριν από την Κοπεγχάγη θα βελτιώσει 
πάρα πολύ το κλίμα για να προχωρήσουν όλα τα θέματα που απασχολούν 
τη σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ενωσης και μία λύση θα γίνει 
αποδεκτή από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης με χαρά. Το θέλουν. Το 
θέλουν και το επιθυμούν. Και πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπ’ 
όψιν από την Τουρκία.

Οσον αφορά τα θέματα του Αιγαίου, ανέφερα και πριν ότι αυτή τη στιγμή 
συναντώνται οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων Εξωτερικών των δύο 
χωρών. Οι γενικοί διευθυντές των δύο υπουργείων συζητούν τα θέματα αυτά 
και πιστεύω ότι έχουν προχωρήσει στη διευκρίνιση ορισμένων όρων, 
ορισμένης κατηγορίας θεμάτων που θα πρέπει να διερευνηθούν και οι 
διερευνητικές αυτές επαφές βρίσκονται σε καλό δρόμο. Λοιπόν, θα πρέπει 
να συνεχίσουν. Βεβαίως, τα θέματα αυτά δεν λύνονται από σήμερα αύριο.



Αλλά έχουμε συμφωνήσει σιο Ελσίνκι ότι το αργότερο, το 2004, θα πρέπει 
να υπάρχει μια απάντηση.

I. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ (MEGA): Η ερώτησή μου απευθύνεται στον κ. 
Ερντογάν. Ηθελα να ρωτήσω εάν τις επόμενες εβδομάδες θα μπορούμε να 
περιμένουμε μια αλλαγή στάσης της Τουρκίας στο θέμα του ευρωστρατού 
και αν πιστεύετε ότι μέχρι τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης οι δύο πλευρές στην 
Κύπρο, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, θα μπορούν να καταλήξουν σε 
μια συμφωνία, να υπογράφει δηλαδή αυτή η συμφωνία βάσης που ζητάει ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

P. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Κατ’ αρχάς να σας πω στο θέμα της ασφάλειας της 
Ευρώπης και γενικότερα στο θέμα του ευρωστρατού: Δεν υπάρχει κάποιο 
σημαντικό πρόβλημα. Εχουμε φθάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο, όσον 
αφορά αυτό το θέμα.

Οσο για το δεύτερο θέμα που μου θέσατε, θέλω να επισημάνω ότι η 
περίοδος δεν μας ευνοεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, το πώς θα αντιμετωπίσουμε το 
Κυπριακό τώρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ασθένειας 
του Προέδρου Ντενκτάς. Εγώ ήθελα να συνομιλήσω μαζί του, αλλά 
δυστυχώς η ασθένειά του εξελίχθηκε αρνητικά, χρειάστηκε να νοσηλευθεί 
εκ νέου. Συνομίλησα μαζί του τηλεφωνικά και ελπίζω ότι στο μέλλον θα 
μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συνάντηση.

Η δεύτερη δυσκολία μας είναι η εκκρεμότητα που υπάρχει στην Τουρκία με 
μία κυβέρνηση που τελεί υπό παραίτηση και το σχηματισμό της νέας 
κυβέρνησης της Τουρκίας. Οι διεργασίες συνεχίζονται και θα αναλάβει 
Πρωθυπουργός ο συνεργάτης μας κ. Γκιουλ και πιστεύω πως όλες οι 
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό θα γίνουν υπό την αιγίδα του και με την 
κυβέρνηση που θα τελεί υπό την αιγίδα του.

Εμείς δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να σταματήσουν οι συνομιλίες και 
οι διαπραγματεύσεις, διότι πιστεύουμε πως η πολιτική είναι η τέχνη 
επίλυσης προβλημάτων και όχι δημιουργίας προβλημάτων. Υπ’ αυτή την 
έννοια πιστεύω ότι θα μπορέσουμε ως δύο φίλες χώρες, ως δύο φίλοι να 
συνεργαστούμε, να τείνουμε χείρα βοήθειας η μία στην άλλη για να 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επίλυση αυτού του θέματος.

ΤΟΥΡΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Ερντογάν, το θέμα της επίλυσης του 
Κυπριακού και της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι δύο 
θέματα που σας απασχόλησαν. Ποια είναι η στήριξη που θα παράσχει η 
Ελλάδα στην Τουρκία σ’ αυτό το θέμα; Επιπλέον, ποιο θα είναι σε πρώτο 
χρόνο το επίπεδο και το έδαφος των συνομιλιών που θα μπορέσετε να έχετε 
στο θέμα του Κυπριακού;

P. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Να σας πω το εξής: Εμείς θέλουμε να βλέπουμε το 
ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Αυτή είναι η προσέγγισή μας στο 
θέμα αυτό. Φυσικά συζητήσαμε εδώ με τον Πρωθυπουργό κ. Σημίτη τα 
θέματα που όλοι γνωρίζετε. Θα πρέπει, όμως, η πρόταση του Γενικού



Γραμματέα του OHE να εξετασθεί ενδελεχώς. Δεν υπήρξε αρκετός χρόνος 
για να γίνει αυτό. Εξέφρασα το θέμα της πίεσης χρόνου και προηγουμένως. 
Δεδομένης της δυσκολίας και των πολύ δυσχερών συγκυριών, θεωρώ ότι θα 
ξεκινήσουμε τις συνομιλίες μας σε πολύ σύντομο χρόνο.

ΚΥΡΑ ΑΔΑΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ): Ο κ. Ερντογάν ανέπτυξε μια 
καθυστέρηση στις συνομιλίες εξ αντικειμένου, λόγω της υγείας του κ. 
Ντενκτάς και των διεργασιών για τη διαμόρφωση κυβέρνησης στην Τουρκία. 
Επομένως, μπορούμε να εικάσουμε βασίμως, κύριε Ερντογάν, ότι σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα η Κυπριακή Δημοκρατία θα ενταχθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση στις 12 Δεκεμβρίου, ανεξαρτήτως της επίλυσης του 
πολιτικού προβλήματος; Συμφωνείτε με αυτό;
Και ένα δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω: Ο Πρωθυπουργός κ. Σημίτης κατ’ 
ουσίαν ανήγγειλε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση της ελληνικής πλευράς 
προς εσάς, δηλαδή την εμβάθυνση των συνομιλιών και των 
διαπραγματεύσεων για το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Πρώτον, το συζητήσατε 
κατά τη συνάντησή σας ενδελεχώς; Δεύτερον, αποδέχεσθε αυτή την πρόταση; 
Και τρίτον, αυτό σημαίνει, αν η απάντησή σας είναι θετική, ότι δέχεσθε και 
τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Χάγης;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρία Αδάμ, εγώ είπα το εξής και θέλω να το αποσαφηνίσω 
αυτό: Δεν ανήγγειλα για πρώτη φορά ότι τα θέματα αυτά πρόκειται να 
συζητηθούν. Είναι γνωστό ότι το θέμα αυτό μαζί με άλλα συζητούνται από 
τους γενικούς διευθυντές των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. Και 
είπα ότι θα ουνεχίσουμε στο επίπεδο αυτό, θα δούμε τις εξελίξεις και μετά 
θα δούμε με ποιο τρόπο η Τουρκία και η τουρκική κυβέρνηση και η 
ελληνική κυβέρνηση θα δώσουν συνέχεια. Αυτό είπα και αυτό ισχύει, αυτή 
τη στιγμή.

P. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Σχετικά με το θέμα της υφαλοκρηπίδας, πιστεύω ότι 
πρέπει να συνεχισθούν οι εργασίες των τεχνοκρατών σ’ αυτό το θέμα. Αυτοί 
θα βρουν τις τακτικές λύσεις και νομίζω ότι εμείς οι πολιτικοί στη συνέχεια 
θα αξιολογήσουμε τις λύσεις που θα μας προτείνουν.

Είχα πει και προηγουμένως ότι δεν θα προλάβουμε μέχρι τις 12 
Δεκεμβρίου, μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης, να προχωρήσουμε 
σε τέτοιες συνομιλίες, ώστε να επιλυθεί το Κυπριακό. Δεν μπορούμε να 
φτάσουμε, να λύσουμε αυτό το θέμα μέχρι τότε. Για μας, το θέμα θα 
ξεκινήσει με το που θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η νέα τουρκική 
κυβέρνηση.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ -  Ρ.Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε 
για χην προσοχή σας.


