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Αθήνα, 9 Φεβρουάριου 2004

Συνομιλίες διάρκειας μιας ώρας και 20 λεπτών είχε σήμερα στις 
9.40 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσο 
Παπαδόπουλο.

Στις συνομιλίες μετείχαν, επίσης, από κυπριακής πλευράς ο υπουργός 
Εξωτερικών Γεώργιος Ιακώβου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κύπρος 
Χρυσοστομίδης, ο πρεσβευτής της Κύπρου στην Αθήνα Α. Παντελίδης, ο 
διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου πρέσβης Τ. Τζιωνής 
και το μέλος της Διαπραγματευτικής Ομάδας στις διακοινοτικές συνομιλίες 
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Τουμόζος Τσελεπής.

Από δε ελληνικής, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, ο 
υπουργός αναπληρωτής Εξωτερικών Τόσος Γιαννίτσης, ο πρεσβευτής της 
Ελλάδος στη Λευκωσία Χρήστος Παναγόπουλος, ο διευθυντής της αρμόδιας 
διεύθυνσης του υπουργείου Εξωτερικών πρέσβης Κωνσταντίνος Τριτάρης, ο 
σύμβουλος του Πρωθυπουργού Νίκος Θέμελης, ο διευθυντής του 
Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού πρέσβης Νίκος 
Ζαφειρόπουλος, ο νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού καθηγητής 
Γιώργος Παπαδημητρίου και ο σύμβουλος του υπουργού Εξωτερικών 
Χάρης Παμπούκης.

Μετά τις συνομιλίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος 
Πρόεδρος προέβησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, μετά την πρόσκληση του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Ανάν για την άμεση επανέναρξη της 
ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό, κρίναμε επιβεβλημένη, με τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τον κ. Παπαδόπουλο, τη σημερινή 
συνάντησή μας, τη σημερινή συζήτηση.

Χαιρετίζουμε τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, η οποία έχει 
στόχο την I1! Μαΐου να καταστεί πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η Κύπρος επανενωμένη.

Είναι γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας 
είναι εξαιρετικό περιορισμένο, στενό και συμπίπτει με την προεκλογική 
περίοδο στη χώρα μας. Ανταποκρινόμαστε, όμως, στην πρόσκλησή του, γιατί 
η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένουν προσηλωμένες στην 
ειρηνευτική διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις αποφάσεις 
του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Όσον αφορά την πτυχή των εγγυήσεων ασφάλειας, όπου η χώρα μας, 
η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα, το θέμα θα χειριστεί η νέα ελληνική



κυβέρνηση που θα προκύιμει από τις εκλογές της 7*ΐδ Μαρτίου. Η
ανανέωση της λαϊκής εντολής για το χειρισμό του κορυφαίου εθνικού 
θέματος είναι, άλλωστε, ο λόγος της διεξαγωγής των εκλογών, όπως είναι 
γνωστό.

Στη σημερινή συνάντησή μας με τον κ. Παπαδόπουλο ανταλλάξαμε 
απόψεις, τόσο για τη διαπραγματευτική διαδικασία, όσο, βέβαια και επί της 
ουσίας των συνομιλιών. Για άλλη μια φορά διαπιστώσαμε ότι υπάρχει 
πλήρης σύμπνοια και ταύτιση των απόψεών μας.

Κοινός στόχος μας παραμένει μια βιώσιμη και λειτουργική συνολική λύση 
του Κυπριακού, αλλά με βάση τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις βασικές αρχές του κοινοτικού 
κεκτημένου και τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία είμαστε έτοιμες για την άμεση 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εναπόκειται στην Τουρκία, αλλά 
και στο καθεστώς του κ. Ντενκτάς να αποδείξουν πλέον ότι θέλουν 
πραγματικά, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, τη λύση του 
πολιτικού προβλήματος της Κύπρου. Έχουν τώρα τη δυνατότητα να 
ακολουθήσουν το δρόμο μιας καλόπιστης συνεργασίας, μιας καλόπιστης 
διαπραγμάτευσης, για να υπάρξει η βιώσιμη και λειτουργική λύση του 
πολιτικού προβλήματος.

Κυρίες και κύριοι, με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας, με 
αποφασιστικότητα και απόλυτο συντονισμό, Ελλάδα και Κυπριακή 
Δημοκρατία αντιμετωπίζουμε μια ιστορική στιγμή. Οι μακροχρόνιες και 
επίπονες προσπάθειές μας που εξασφάλισαν την ένταξη της Κύπρου 
οδηγούν τώρα, όπως είχαμε επιδιώξει, στην ευκαιρία επίλυσης του 
κορυφαίου εθνικού μας προβλήματος. Μια λύση που θα επιτρέψει την άρση 
της τουρκικής κατοχής και την πλήρη προσχώρηση της επανενωμένης 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέλω, τέλος, να σημειώσω ότι αύριο Τρίτη (10/2) το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
θα προχωρήσει στην κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης των 10 νέων 
μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης βέβαια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης στην Αθήνα, 
στις 16 Απριλίου του 2003, κατά τη διάρκεια, όπως θυμόμαστε, της 
Ελληνικής Προεδρίας, η αυριανή απόφαση της Βουλής αποτελεί το 
επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας και απ’ αυτή την άποψη 
προσλαμβάνει μια ιδιαίτερη σημασία.

Ευχόμαστε και οι διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν να οδηγήσουν σ’ αυτό 
το αποτέλεσμα, το οποίο αξίζει στην Κύπρο.

Τ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πάγια πολιτική της Κυπριακής Κυβέρνησης 
είναι να ανταποκρινόμαστε σε κάθε πρόσκληση του Γενικού 
Γραμματέα για συνομιλίες στο πλαίσιο της εντολής που έχει και με 
βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.



Άρα και αυτή τη φορά, καθιστώντας σαφές αυτό που διακηρύσσαμε πάντοτε, 
εμείς είμαστε έτοιμοι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Έχει γίνει 
από τη δική μας πλευρά σοβαρή και ογκώδης προετοιμασία για την 
ολοκλήρωση των σημείων, τα οποία παραμένουν κενά και είμαστε έτοιμοι 
για τις διαπραγματεύσεις.

Με εκφράζει πλήρως η δήλωση του Πρωθυπουργού. Θέλω και εγώ με τη 
σειρά μου εκ μέρους του κυπριακού λαού, της κυβέρνησης και 
προσωπικά, για μια ακόμη φορά, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς 
την ελληνική κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων, τον πολιτικό κόσμο της 
Ελλάδας για το μέγα επίτευγμα της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και θέλω, επίσης, να πω κάτι που επαναλαμβάνω πάντα: Ανεξάρτητα από 
τα δικά μας επιτεύγματα ή προσπάθειες, χωρίς την προσπάθεια και 
τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων και 
του ελληνικού λαού, η Κύπρος δεν θα ήταν σήμερα στην ευτυχή θέση 
να λέγει ότι καθιστάμεθα και επισήμως πλήρες και ισότιμο μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γι’ αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε προηγουμένως ότι τα 
χρονικά περιθώρια είναι στενά. Θα εισηγηθούμε όπως αυτά χαλαρώσουν 
κάπως, προκειμένου να έχουμε την ευχέρεια μιας διαπραγμάτευσης επί της 
ουσίας;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Θα παρακαλούσα να μην συζητήσουμε εδώ θέματα, τα οποία 
αφορούν την ίδια τη διαπραγμάτευση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Φοβάστε τον επιδιαιτητικό ρόλο που φαίνεται, κατά 
μία ερμηνεία, να διαδραματίζει ο Γενικός Γραμματέας, σε περίπτωση που τα 
δύο μέρη δεν καταλήξουν σε κάποια κοινά σημεία στην πορεία;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτε, διότι αυτά τα οποία πάντα 
προτείνουμε είναι απολύτως λογικά και εξυπηρετούν αυτό που θέλει όλη η 
διεθνής κοινότητα: Να λύσουμε ουσιαστικά το πολιτικό πρόβλημα της 
Κύπρου και να μην επανέλθουμε, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, πάλι με 
προβλήματα. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό και πιστεύω ότι η διεθνής 
κοινότητα και όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται και θέλουν μάλιστα από 
τη δική μας τη μεριά να προτείνουμε εκείνα τα θέματα, τα οποία θα 
οδηγήσουν στο να υπάρξει επιτέλους ειρήνη και συνεργασία στην περιοχή 
και όχι άλλες αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ -  Τ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι, σας 
ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


