Συµφωνία 8ης Ιουλίου 2006
∆ήλωση του Βοηθού Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Ibrahim Gambari
µετά τη συνάντηση µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο
και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Μεχµέτ Αλί Ταλάτ
"Ύστερα από µια ειλικρινή και πολύ εποικοδοµητική συζήτηση συµφωνήσαµε τα
ακόλουθα:
∆έσµη Αρχών
1. ∆έσµευση για την επανένωση της Κύπρου µε βάση µια διζωνική, δικοινοτική
οµοσπονδία και πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσµατα του
Συµβουλίου Ασφαλείας.
2. Αναγνώριση του γεγονότος ότι το στάτους κβο είναι απαράδεκτο και η
παράτασή του θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους Τουρκοκύπριους και τους
Ελληνοκύπριους.
3. ∆έσµευση στη θέση ότι µια συνολική διευθέτηση είναι επιθυµητή, καθώς και
εφικτή, και δεν θα πρέπει να καθυστερήσει περαιτέρω.
4. Συµφωνία για άµεση έναρξη διαδικασίας, η οποία θα διαλαµβάνει δικοινοτική
συζήτηση θεµάτων που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή του λαού και,
ταυτόχρονα, εκείνων που αφορούν ουσιαστικά θέµατα, και τα δύο εκ των οποίων
θα συµβάλουν σε µια συνολική διευθέτηση.
5. ∆έσµευση να διασφαλιστεί ότι θα επικρατήσει 'κατάλληλη ατµόσφαιρα' για να
είναι η διαδικασία αυτή επιτυχής. Συναφώς, µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης
είναι ουσιαστικά, τόσο για βελτίωση της ατµόσφαιρας όσο και για βελτίωση της
ζωής όλων των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων. Επίσης, σε αυτό το
πλαίσιο, πρέπει να τεθεί τέρµα στο ούτω καλούµενο 'παιχνίδι επίρριψης
ευθυνών'.
Απόφαση των δύο ηγετών
Οι Τεχνικές Επιτροπές για θέµατα που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή του
λαού θα αρχίσουν το έργο τους µέχρι το τέλος Ιουλίου, νοουµένου ότι, κατά τον
ίδιο χρόνο, οι δύο ηγέτες θα έχουν, επίσης, ανταλλάξει κατάλογο θεµάτων ουσίας
και νοουµένου ότι τo περιεχόµενό του θα εξεταστεί από δικοινοτικές οµάδες
εργασίας αποτελούµενες από εµπειρογνώµονες και θα οριστικοποιηθούν από
τους ηγέτες.
Οι δύο ηγέτες θα συναντώνται περαιτέρω, από καιρού εις καιρό, όποτε κρίνεται
χρήσιµο, για να δίνουν καθοδήγηση στις δικοινοτικές οµάδες εργασίας
αποτελούµενες από εµπειρογνώµονες για να αξιολογούν την εργασία των
Τεχνικών Επιτροπών".

