
ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

1. Η κοινή στάση Αθήνας -  Λευκωσίας

Το Κυπριακό αποτελεί για μας το πρώτο εθνικό θέμα. Σ’ αυτή τη 

δύσκολη περίοδο χρειάζεται ομοψυχία, χρειάζονται εγρήγορση και κοινή 

προσπάθεια όλων μας.

Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε στον κ. Παπαδόπουλο, τον 

εκλεγμένο Πρόεδρο της Κύπρου και επιθυμεί να επαναβεβαιώσει στον 

κυπριακό λαό την αμέριστη συμπαράσταση και συνδρομή της στις 

προσπάθειες για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου υπάρχει ταύτιση απόψεων τόσο για 

την ιεράρχηση των στόχων όσο και για τους διαπραγματευτικούς 

χειρισμούς. Την τελική ευθύνη της διαμόρφωσης των θέσεων για την 

επίλυση του κυπριακού την έχει, όπως πάντοτε, ο Πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, με την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας.

2. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Η.Ε.

Με τον κ. Annan δεν συζητήσαμε την ουσία των ρυθμίσεων που 

περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο που υπέβαλε (σήμερα/χθες) στα 

ενδιαφερόμενο μέρη. Η ουσία των ρυθμίσεων και το τελικό σχέδιο 

Annan θα αξιολογηθεί από την κυπριακή πλευρά.

Ο κ. Annan αναφέρθηκε στα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, 

δηλαδή τα κεφάλαια των εγγυήσεων και της ασφάλειας, και τη 

διαδικασία που σκέφτεται να ακολουθήσει για την προώθηση του 

σχεδίου.

Εμείς του τονίσαμε ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στην 

τουρκοκυπριακή πλευρά, ώστε να συμβάλλει επιτέλους δημιουργικά στη 

διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, υπογραμμίσαμε ότι 

πίεση πρέπει να ασκηθεί και προς την Τουρκία, η οποία δεν μπορεί να 

οχυρώνεται πίσω από τον κ. Ντενκτάς και να μην συμβάλλει ουσιαστικά



στη λύση ίου Κυπριακού. Όπως είχα ιην ευκαιρία και’ επανάληψη να 

δηλώσω, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση δεν πρόκειται να υπάρξει 

λύση.

3. Το Σχέδιο Annan III

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο 

αξιολογούνται από την Ε/Κ πλευρά. Δεν μπορεί, γι’ αυτό, να γίνει 

δημόσια συζήτηση επ’ αυτών πριν από τις εκτιμήσεις του Εθνικού 

Συμβουλίου.

Το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου εξετάζει τις νέες εξελίξεις, όπως 

συμβαίνει ανέκαθεν σε κάθε πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Πάγια θέση της 

ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι η πρωταρχική ευθύνη για όλα τα θέματα 

που αφορούν την Κύπρο και την επίλυση του Κυπριακού ανήκει στην 

κυπριακή πλευρά. Η ελληνική κυβέρνηση συμπαρίσταται με όλες τις 

δυνάμεις της στη δύσκολη αυτή προσπάθεια.

4. Το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Annan

Με αφορμή την υποβολή του τελικού σχεδίου από τον Γ.Γ. των 

Η.Ε., επιθυμούμε για μια ακόμη φορά να τονίσουμε ότι η ευκαιρία που 

παρουσιάζεται για την επίλυση του Κυπριακού είναι ιστορική. Αλλά η 

στάση που τηρεί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, παρά τις διογκούμενες 

αντιδράσεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, παραμένει αδιάλλακτη. 

Έτσι, τα περιθώρια επιτυχίας των συνομιλιών μέσα στο πλαίσιο που έχει 

καθορισθεί είναι περιορισμένα.

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν σημαντικά, λόγω της 

συνεχιζόμενης τακτικής της τουρκικής και της τουρκοκυπριακής 

πλευράς. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την ιστορική 

συγκυρία, που δημιουργεί για το Κυπριακό η ενεργοποίηση όλων των 

διεθνών παραγόντων, για την επίλυσή του. Η ένταξη της επανενωμένης 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σταθερή επιδίωξή μας.
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5. Η ενταξιακή πορεία της Κύπρου

Στις 16 Απριλίου θα υπογράψουμε εδώ στην Αθήνα την ένταξη της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα, 

για την ενταξιακή πορεία της Κύπρου. Τα σχετικά έγγραψα είναι σχεδόν 

έτοιμα, ενώ ολοκληρώνονται και οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.

Αθήνα, 26 Φεβρουάριου 2003
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