
Κυρίες και κύριοι,

Συζήτησα με τους προέδρους των κομμάτων το σχέδιο 

του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. κ. Ανάν και τους 

ενημέρωσα για την πορεία της προσπάθειας για την 

επίλυση του Κυπριακού. Θέλω να καταστήσω σαφή 

ορισμένα βασικά ζητήματα, που εν πολλοίς 

συμπυκνώνουν την ουσία της προσέγγισής μας:

Πρώτον, δεν μας επιβάλλεται τίποτα και από κανέναν. Η 

πρόταση του ΟΗΕ είναι αποτέλεσμα της διαρκώς 

αυξανόμενης δυναμικής, που έχει αναπτύξει η διαχρονική, 

σταθερή και συντονισμένη δράση Ελλάδας και Κύπρου.

Δεύτερον, το ιδιαίτερα αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για 

λύση εκδηλώθηκε σήμερα -  και όχι πριν 5, 10 ή 20 χρόνια 

-  γιατί πολύ απλά σήμερα οδηγούμε στην επιτυχή της 

κατάληξη την εθνική μας στρατηγική για την ένταξη της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τρίτον, οι ημερομηνίες, που πλαισιώνουν τη συζήτηση για 

την προοπτική επίλυσης συναρτώνται με την διαδικασία 

διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ημερομηνίες 
επιβάλλουν μια εντατική συννενόηση, που αυτή τη στιγμή 

μάλλον δεν φαίνεται δυνατή. Η τουρκοκυπριακή πλευρά

ι



δεν έχει πάρει θέση. Τονίζουμε πως ακόμα κι αν η λύση 

δεν έρθει πριν την Κοπεγχάγη η ένταξη της Κύπρου θα 

πρέπει να προχωρήσει. Στο θέμα αυτό στεκόμαστε με 

ιδιαίτερη αποφασιστικότητα.

Τέταρτον, η Κυπριακή ηγεσία αποφάσισε ότι το σχέδιο 

του Γενικού Γραμματέα αποτελεί βάση διαπραγμάτευσης. 

Εμείς, συμφωνούμε και στηρίζουμε ενεργά την απόφαση 

αυτή. Όλοι έχουμε επιφυλάξεις για αρνητικές πτυχές του 

σχεδίου. Για το λόγο αυτό προχωρούμε σε εποικοδομητική 

διαπραγμάτευση με στόχο μια βιώσιμη, δίκαια και 

λειτουργική λύση. Εμείς θεωρούμε, ότι η άρνηση του 

διαλόγου θα είναι εις βάρος της χώρας. Η άποψη ότι η 

λύση μπορεί να αναβάλλεται χωρίς επιπτώσεις 

παραγνωρίζει τις διεθνείς συνθήκες που επικρατούν.

Πέμπτον, πρέπει να θεωρείται αυτονόητο, ότι θέλουμε 

λύση, αλλά δεν θέλουμε οποιαδήποτε λύση. Θα 

συμφωνήσουμε μόνο σε μια δίκαια, βιώσιμη και 

λειτουργική στα πλαίσια της ΕΕ λύση.

Ζητήθηκε η σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών 

υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι σαφές τι θα 

προσφέρει το Συμβούλιο αυτό. Δεν θα προσθέσει κάτι 

επιπλέον σε επίπεδο ενημέρωσης. Δεν θα προσφέρει σε



σχεδίασμά και ενιαία στρατηγική αφού τα κόμματα έχουν 

ήδη πάρει θέσεις. Δεν μπορεί τέλος εκ του Συντάγματος το 

Συμβούλιο να αποτελέσει κέντρο διαμόρφωσης και λήψης 

αποφάσεων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα αποτελέσει 

αντικείμενο εκμετάλλευσης για δημιουργία εντυπώσεων.

Από τις επαφές με τους πολιτικούς αρχηγούς προκύπτει 

ότι παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις, υπάρχει κοινή θέληση 

ισχυρή και ανεπηρέαστη από σκοπιμότητες και κομματικά 

συμφέροντα. Κι αυτό είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για τη 

χώρα μας. Η Ελλάδα μπορεί να αρθεί και θα αρθεί στο 

ύψος των περιστάσεων.

Σας ευχαριστώ.


