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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 
ΓΥΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ

Συνάντηση του Προεδρεύοντος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κώστα Σημίτη 

με ηγέτες ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων

Ιστορικής σημασίας συνάντηση διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας
είχε σήμερα το απόγευμα, στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, στη
Λευκωσία, ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κώστας Σημίτης με τους ηγέτες
ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κομμάτων.

Στις συνομιλίες μετείχαν οι ηγέτες:
• Των ε§ής ελληνοκυπριακών κομμάτων:
-  Ο κ. Δημήτρης Χριστόφιας, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΑ, Πρόεδρος 

της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
-  Ο κ. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού 

(ΔΗΣΥ).
-  Ο κ. Νίκος Κλεάνθους, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δημοκρατικού 

Κόμματος (ΔΗΚΟ)
-  Ο κ. Γιαννάκης Ομήρου, Πρόεδρος Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

(ΚΙΣΟΣ)
-  Ο κ. Νίκος Κουτσού, Πρόεδρος Νέων Οριζόντων
-  Ο κ. Γιώργος Βασιλείου, Πρόεδρος Ενωμένων Δημοκρατών (ΕΔΗ), πρώην 

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέχρι πρότινος επικεφαλής 
της διαπραγματευτικής ομάδας της Κύπρου στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις.

-  Ο κ. Νίκος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος του Αγωνιστικού Δημοκρατικού 
Κόμματος (ΑΔΗΚ)

-  Ο κ. Γιώργος Περδίκης, Πρόεδρος Οικολόγων -  Περιβαλλοντιστών.

• Και των ε§ής τουρκοκυπριακών κομμάτων της τουρκοκυπριακής 
αντιπολίτευσης:

-  Ο κ. Mehmet Ali Talat του Republican Turkish Party
-  Οι κύριοι Izzet Izcan και Ozker Ozgur του United Cyprus Party
-  O k . Mehmet Suleymanoglu του Socialist Party of Cyprus.



-  O k . Alpay Durduran ίου Patriotic Unity Movement.
-  O k . Husseyin Angolemli ίου Communal Liberation Party

Επίσης, μετείχε και ο πρεσβευτής της Σλοβακίας στη Λευκωσία κ. Jan 
Varso, ο οποίος έχει κατ’ επανάληψη διευθετήσει τέτοιου είδους 
συναντήσεις μεταξύ ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κομμάτων.

Και από ελληνικής πλευράς μετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος 
Παπανδρέου, ο υφυπουργός Τύπου Τηλέμαχος Χυτήρης, ο πρεσβευτής της 
Ελλάδας στη Λευκωσία Χρίστος Παναγόπουλος, ο διευθυντής του 
Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού πρέσβης Θεόδωρος 
Σωτηρόπουλος, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Νίκος Θέμελης και ο 
διευθυντής της Α2 Διεύθυνσης του υπουργείου Εξωτερικών για το Κυπριακό 
πρέσβης Κων/νος Τριτάρης.

Μετά τη συνάντηση, ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις 
προς τους δημοσιογράφους:

«Κυρίες και κύριοι,

Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με τους εκπροσώπους κομμάτων 
της αντιπολίτευσης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Η συνομιλία αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται μεταξύ του Έλληνα 
Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων αυτών. Είναι η πρώτη φορά, βέβαια, 
που γίνεται επίσης με τον Προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τη συνομιλία αυτή θα συγκρατήσω ένα γενικό συμπέρασμα: Είναι 
σαφές ότι από την πλευρά των συνομιλητών μου υπάρχει πολιτική βούληση 
να προχωρήσει η λύση του πολιτικού προβλήματος. Συμπίπτουν, δηλαδή, 
οι απόψεις και στην αντιπολίτευση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και 
στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, σε όλα τα κόμματα.

Χρειάζεται, για να προχωρήσει η Κύπρος ενωμένη να αξιοποιήσει όλες τις 
δυνατότητες από την ένταξη, να υπάρχει και λύση του πολιτικού 
προβλήματος.

Το μήνυμα αυτό μου εδόθη δυνατά. Συζητήσαμε, επίσης και διάφορα άλλα 
επιμέρους θέματα, τα οποία δείχνουν τους προβληματισμούς που 
υπάρχουν, αλλά και από αυτά συνάγεται ότι ένα μεγάλο τμήμα της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας βλέπει ότι η πρόοδος εδώ στον τόπο δεν είναι 
δυνατή, αν δεν ξεπεραστούν αυτοί οι διαχωρισμοί που υπάρχουν σήμερα, αν 
δεν δημιουργηθεί μία νέα κατάσταση στο νησί.

Και βάση αυτής της κατάστασης, κατά τη δική τους άποψη και κατά την 
άποψη της ελληνοκυπριακής κοινότητας, είναι το Σχέδιο Ανάν. Το Σχέδιο 
Ανάν χρειάζεται συμπληρώσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις, συζητήσεις για 
να γίνει πιο λειτουργικό, για να ρυθμιστούν ορισμένα θέματα. Αλλά είναι η



βάση πάνω στην οποία θα γίνει η διαπραγμάτευση και αυτό είναι μία κοινή 
άποψη.

Μπορεί τώρα να διαφέρουν οι γνώμες για το ένα ή το άλλο σημείο, αλλά 
πιστεύω ότι υπάρχει η κοινή θέληση για να λύσουμε το πρόβλημα και να 
λύσουμε το πρόβλημα στο δρόμο, τον οποίο δείχνει το Σχέδιο αυτό.

Πιστεύω πως αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεκτημένο και θα το 
μεταφέρω και στους άλλους εταίρους. Θα το μεταφέρω στα Όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, γιατί έτσι φαίνεται ότι η δυναμική πρέπει να κρατηθεί 
σε υψηλό βαθμό, να συνεχίσουμε, για να μπορέσουμε επιτέλους να 
φτάσουμε σε μια ρύθμιση, η οποία θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
όλων.
Σας ευχαριστώ πολύ».


