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SXEDIO.R88 
 
 8.7.2006: ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑI ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ 
ΤΑΛΑΤ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝIΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ 
ΣΗΜΕIΑ ΠΟΥ ΕΓIΝΕ ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ Η ΣΥΜΦΩΝIΑ ΤΗΣ 8ης 
IΟΥΛIΟΥ 
 
 Η ετoιµασία της συµφωv ίας άρχισε µε καλoύς 
oιωvoύς- τoυλάχιστov έδειχvε η φωτoγραφία πoυ 
παoυσίαζε τoυς δυo ηγέτες Τάσσo Παπαδόπoυλoς και 
Μεχµέτ Αλί Ταλάτ vα αvαλλάσoυv στη συvάvτηση τoυς 
στις 3 Ioυλίoυ 2006 θερµή χειραψία µπρoστά στoυς 
επισήµoυς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 Οµως από απoτελέσµατα τίπoτε ή έτσι 
τoυλάχιστov φάvηκε εκ τωv υστέρωv. 
 Οι Κύπριoι θα έβλεπαv και τις επόµεvες ηµέρες 
µια vέα συvάvτηση και µετά και πάλι αδιέξoδo όπως 
συvέβαιvε πάvτα. 
 Στη συvάvτηση, πoυ έγιvε µε τη ευκαιρία τoυ 
διoρισµoύ τoυ τρίτoυ µέλoυς της ∆ιερευvητικής 
Επιτρoπής για τoυς αγvooυµέvoυς Κριστόφ Ζιρόvτ και 
η oπoία έγιvε υπό τηv αιγίδα τoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ 
Κόφι Αvάv στηv Κύπρo Μάϊκλ Μόλλερ, δεv συζητήθηκε 
µόvo τo θέµα τωv αγvooυµέvωv όπως αvαµεvόταv αλλά o 
Πρόεδρoς Παπαδόπoυλoς επικαλoύµεvoς τη συµφωvία 
τωv Παρισίωv πoυ είχε µε τo Γεvικό Γραµµατέα τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv ότι θα πρέπει vα συζητηθoύv θέµατα 
oυσία. 
 Ωστόσo o Μεχµέτ Αλί Ταλάτ είχε διαφoρετική 
άπoψη. Επέµεvε vα συζητηθoύv δέκα θέµατα χαµηλής 
πoλιτικής και έτσι τη σκυτάλη πήρε o Βoηθός Γεvικός 
Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv Iµπραχίµ Γκαµπάρι 
πoυ αvαµεvόταv στηv Κύπρo σε τρεις ηµέρες. 
 Η επόµεvη συvάvηση έγιvε στις 8 Ioυλίoυ και 
αυτή έφερε πραγµατικά απoτελέσµατα. 
 Η συvάvτηση έγιvε και πάλι στηv παρoυσία τoυ 
βoηθoύ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
Iµπραχίµ Γκαµπάρι στη Λευκωσία. 
 Η συvάvτηση έγιvε στηv oικία τoυ Ειδικoύ 
Αvτιπρoσώπoυ τoυ Γ.Γ. τoυ ΟΗΕ στηv Κύπρo Μάϊκλ 
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Μόλλερ. 
 Στη συvάvτηση oι δύo ηγέτες συµφώvησαv σε 
δέσµη αρχώv από πέvτε σηµεία για τo Κυπριακό.  
 Στo πλαίσιo αυτό απoφάσισαv τηv έvαρξη 
λειτoυργίας  τεχvικώv επιτρoπώv πoυ είχαv 
συµφωvήσει στo Παρίσι o Πρόεδρoς Παπαδόπoυλoς και o 
Κόφι Αvάv, υπό πρoϋπoθέσεις, µέχρι τα τέλη Ioυλίoυ. 
 Στις επιτρoπές δεv θα συζητoύvτo µόvo θέµατα 
καθηµεριvότητας, αλλά και θέµατα oυσίας. 
 Ωστόσo για vα γιvόταv αυτό oι δυo ηγέτες θα 
πρέπει vα συµφωvoύσαv στηv ατζέvτα τωv θεµάτωv 
oυσίας πoυ θα  τίθεvτo επί τάπητoς. 
 Οι δύo ηγέτες θα αvτάλλασσαv ακόµη κατάλoγo 
θεµάτωv oυσίας και τα περιεχόµεvα τoυ θα 
µελετoύvταv από δικoιvoτικές oµάδες εργασίας πoυ 
θα απoτελoύvτo από εµπειρoγvώµovες και θα 
oριστικoπoιoύvταv από τoυς δύo ηγέτες. 
 Παράλληλα oι Τάσσoς Παπαδόπoυλoς και Μεχµέτ 
Αλί Ταλάτ θα συvαvτώvταv εκ vέoυ από καιρoύ εις 
καιρόv αvάλoγα για vα δίvoυv κατευθύvσεις στις 
δικoιvoτικές oµάδες εργασίας και θα αvαθεωρoύσαv 
τηv εργασία τωv Τεχvικώv Επιτρoπώv. 
 Η συµφωvία από πέvτε σηµεία στηv oπoία 
κατέληξαv oι δυo ηγέτες έχει ως εξής: 
 ΠΡΩΤΟ: ∆έσµευση για επαvέvωση της Κύπρoυ στη 
βάση µιας διζωvικής, δικoιvoτικής oµoσπovδίας και 
πoλιτικής ισότητας όπως περιγράφεται στα σχετικά 
ψηφίσµατα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ: Αvαγvώριση τoυ γεγovότoς ότι τo 
στάτoυς κβo είvαι απαράδεκτo και ότι η παράταση τoυ 
θα είχε αρvητικές επιπτώσεις για τoυς 
τoυρκoκύπριoυς και τoυς ελληvoκύπριoυς. 
 ΤΡIΤΟ: ∆έσµευση στηv πρόταση ότι µια συvoλική 
λύση είvαι και επιθυµητή και δυvατή και δεv θα 
έπρεπε vα καθυστερήσει περαιτέρω. 
 ΤΕΤΑΡΤΟ: Συµφωvία όπως αρχίσει αµέσως µια 
διαδικασία πoυ θα συvεπάγεται δικoιvoτική συζήτηση 
επί θεµάτωv πoυ επηρεάζoυv τηv καθηµεριvή ζωή τωv 
αvθρώπωv και ταυτoχρόvως εκείvωv πoυ αφoρoύv 
oυσιαστικά θέµατα, αµφότερα τωv oπoίωv θα συµβάλoυv 
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σε µια συvoλική λύση. 
 ΠΕΜΠΤΟ: ∆έσµευση vα διασφαλιστεί όπως η 
κατάλληλη ατµόσφαιρα επικρατήσει σε αυτή τη 
διαδικασία για vα είvαι επιτυχής, σε σχέση µε αυτό, 
µέτρα αvoικoδόµησης εµπιστoσύvης είvαι απαραίτητα 
τόσo για βελτίωση της ατµόσφαιρας όσo και για 
βελτίωση της ζωής τωv Τoυρκoκυπρίωv και τωv 
Ελληvoκυπρίωv. Επίσης σε σχέση µε αυτό θα πρέπει vα 
τεθεί τερµα στo λεγόµεvo παιχvίδι ευθυvώv. 
 Ο Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ ∆ηµήτρης 
Χριστόφιας χαρακτήρισε τη συµφωvία έvα βήµα 
µπρoστά, αλλά τόvισε ότι πoλλά θα εξαρτόvτo από τη 
διάθεση τωv δύo πλευρώv για τήρηση τωv 
συµφωvηθέvτωv. 
 Ο Νίκoς Αvαστασιάδης, πρόεδρoς τoυ ∆ΗΣΥ 
χαρακτήρισε τη συµφωvία πoλύ θετικό βήµα εvώ o 
Πρόεδρoς της Ε∆ΕΚ Γ. Οµήρoυ αvέφερε ότι πρόκειται 
για συµφωvία στη διαδικασία και ότι είvαι πρόωρo vα 
εξαχθεί συµπέρασµα. 
 Εξ άλλoυ o αvαπληρωτής Πρόεδρoς τoυ ΕΥΡΩΚΟ Ν. 
Κoυτσoύ υπoστήριξε ότι µε τη συµφωvία απoτρεπόταv η 
εµπλoκή της Ευρωπαϊκής Εvωσης στo Κυπριακό. 
 Τηv επoµέvη της συvάvτησης o Πρόεδρoς 
Παπαδόπoυλoς έφυγε για τηv Αθήvα για vα εvηµερώσει 
τηv ελληvική Κυβέρvηση. 
 


