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Οι πραγματικότητες της Ευρώπης επιΒάλλουν 

αλλαγές στο Σχέδιο 

Ο Παπανδρέου καθόρισε τα επόμενα με 6άσητα νέα δεδομένα της ένταξης 

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, 

Γιώργος Παπανδρέου έχοντας ως 

άξονα αναφοράς, την ένταξη της 

Κύπρου έθεσε με σαφήνεια την ανά

γκη το περιεχόμενο της λύσης να 

σθνάδει όσο περισσότερο γίνεται με 

το κοινοτικό κεκτημένο. Σε αυτή τη 

βάση, φαίνεται να εργάζονται και οι 

ομάδες εργασίας Ελλάδας και 

Κύπρου και όπως συναφώς πληροφο

ρούμαστε το αποτέλεσμα της δουλει

άς τους θα διαβιβασθεί προς τις 

Βρυξέλλες. 

Ο Γιώργος Παπανδρέου μετά από ένα 

εξαντλητικό πρόγραμμα έκανε τον 

απολογισμό της σύντομης επίσκεψης 

του στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 

Ενώπιον Ελλαδιτών, Ελληνοκυπρίων 

και Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων 

και πλαισιούμενος από τον πρέσβη 

της Ελλάδος στην Κύπρο, Χρήστο 

Παναγόπουλο και τον εκπρόσωπο 

Τύπου, Πόνο Μπεγλίτη, ο κ. 

Παπανδρέου κωδικοποίησε τη γραμ

μή πλεύσης της ελληνικής πλευράς. 

Πρώτον, τόνιζε πως όσο περισσότε

ρο συνάδει με τις ευρωπαίκές λει" 

τουργίες και αξίες και το κοινοτικό 

κεκτημένο η λύση του Κυπριακοu 

τόσο το καλύτερο για την Κύπρο, για 

τους Ε/κ και τους Τ/κ, αλλά για την 

ίδια την Ευρώπη, η οποία θέλει εντός 

της μια χώρα που να είναι λειτουργι

κή.«Καθώςη Ευρώπη προχωρά όλο 

και περισσότερο αυτό δεν μπορεί 

παρά να αξιολογηθεί, δηλαδή, αυτά 

τα νέα βήματα της Ευρώπης να αξιο

λογηθούν και να αξιοποιηθούν για 

την εξέταση του σχεδίου Ανάν και 

την απαραίτητη διαμόρφωση, αλλαγή 

προς το ευρωπαικότερο», πρόσθεσε 

ο κ. Παπανδρέου. 

Δεύτερον, αναφέρθηκε σε νέα δεδο

μένα και επανέλαβε πως το σχέδιο 

Ανάν αποτελεί τη βάση για διαπραγ" 

ματεύσεις. "Για μας θα είναι μια νέα 

πραγματικότητα, για όλους μας. Να 

αλλάξουμε προς το καλύτερο, όλες 

οι πλευρές, να ξεφύγουμε όλοι μας 

από προκαταλήψεις και αυτό σημαί

νει και να κάνουμε και αλλαγές και 

δεν είναι πάντα εύκολο. Νομίζω 

όμως ότι διαμορφώνεται ένα πεδίο, 

ένα πλαίσιο διαφορετικό που μας επι

τρέπει να τις κάνουμε αυτές τις 

αλλαγές με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο», υπέδειξε ο Έλληνας ΥΠΕΞ. 

Τρίτον, απέφυγε να σχολιάσει την 

αντιφατικότητα που φαίνεται να 

υπάρχει στις δηλώσεις του Ντενκτάς 




