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Χωρίς πρόοδο ολοκληρώθηκαν 
οι συνοµιλίες στο Greentree

Πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό 
προανήγγειλε ο ΓΓ του ΟΗΕ

Χωρίς να επιτευχθεί η επι-
διωκόµενη πρόοδος, ούτε 
συγκεκριµένα αποτελέ-

σµατα, ολοκληρώθηκαν οι δια-
πραγµατεύσεις για το Κυπριακό 
στο Greentree. Ο πρόεδρος της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είχε 
προειδοποιήσει τα Ηνωµένα 
Εθνη για τις ελάχιστες πιθανό-
τητες επιτυχίας της συνάντησης 
του Greentree, µε δεδοµένη τη µη 

εκπλήρωση των προϋποθέσεων 
που είχαν τεθεί από γενικό γραµ-
µατέα, εξαιτίας της στάσης της 
τουρκοκυπριακής πλευράς.

Η έκθεση του γενικού γραµ-
µατέα που θα δοθεί εντός του 
Φεβρουαρίου, θα περιέχει τις 
εκτιµήσεις του για την πορεία 
των συνοµιλιών και ίσως θα 
προσδιορίζει τα επόµενα βήµατα. 
∆εν αποκλείεται να ζητά οδηγίες 

από το Σ.Α. για το πώς να προ-
χωρήσει. Το βέβαιο είναι πως 
στην πορεία προς τη σύνταξη της 
έκθεσης θα έχει διαβουλεύσεις 
µε τους Βρετανούς, τους Αµερικα-
νούς κι άλλα µόνιµα µέλη.

Σε σχέση µε τα στοιχεία που 
προσκοµίστηκαν από την τ/κ 
πλευρά, διπλωµατικές πηγές τα 
περιέγραψαν ως «ξεκοµµένα, δι-
άσπαρτα και ηµιτελή».

Σε αποτίµηση του αποτελέ-
σµατος των συνοµιλιών 
στο Greentree της Νέας 

Υόρκης προέβη ο ΓΓ των Ηνωµέ-
νων Εθνών Μπαν Κι Μουν στην 
παρουσία των ηγετών των δύο 
κοινοτήτων, ∆ηµήτρη Χριστόφια 
και Ντερβίς Έρογλου, µιλώντας 
µετά την ολοκλήρωση των συνα-
ντήσεών του µε τους δύο ηγέτες. 
Οι διήµερες διαβουλεύσεις στο 
Greentree ήταν έντονες, ωστόσο 
επιτεύχθηκε περιορισµένη πρόο-
δος, δήλωσε ο Γενικός Γραµµατέ-
ας των ΗΕ Μπαν Κι Μουν.

Ο κ. Μπαν ανακοίνωσε εξάλ-
λου την πραγµατοποίηση πολυ-
µερούς διάσκεψης περί τα τέλη 
Απριλίου µε αρχές Μαΐου. 

Ο ΓΓ στη δήλωσή του, παρου-
σία των ηγετών των δύο κοινοτή-
των, ανέφερε ότι οι δύο πλευρές 
προσήλθαν στο Greentree, έχο-
ντας τρεις προκλήσεις να διευ-
θετήσουν, που αφορούσαν την 
εκλογή της εκτελεστικής εξουσί-
ας, το περιουσιακό και την ιθα-
γένεια. Είπε ότι ζήτησε από τους 
ηγέτες να κάνουν αποφασιστικά 
βήµατα, προσθέτοντας ότι παρά 
το γεγονός ότι οι συνοµιλίες των 
δύο ηµερών ήταν εντατικές, επι-
τεύχθηκε περιορισµένη πρόοδος. 

Σηµείωσε επίσης ότι η διαδικα-
σία είναι κυπριακής ιδιοκτησίας 
και κυπριακής καθοδήγησης και 
«τα Ηνωµένα ΕΘνη δεν είναι εδώ 

για να επιβάλλουν λύσεις στις 
δύο πλευρές».  Σε ό,τι αφορά τα 
επόµενα βήµατα, ο ΓΓ σηµείωσε 
ότι οι δύο πλευρές συµφώνησαν 
να ολοκληρώσουν την ανταλλα-
γή στοιχείων στο περιουσιακό 
στις επόµενες δύο εβδοµάδες. 

«Ο Ειδικός µου Σύµβουλος 
Αλεξάντερ Ντάουνερ θα ενηµε-
ρώσει το Συµβούλιο Ασφαλείας 
σε ανεπίσηµες διαβουλεύσεις και 
εγώ θα υποβάλω στο Συµβούλιο 
έκθεση στο τέλος Φεβρουαρίου», 
είπε ο κ. Μπαν. 

Πρόσθεσε ότι «στο τέλος Μαρ-
τίου θα ζητήσω ανασκόπηση της 
προόδου από τον Ειδικό µου 
Σύµβουλο Αλεξάντερ Ντάουνερ. 
Αν η έκθεσή του είναι θετική, 
σε συνάρτηση και µε τα σχετι-
κά ψηφίσµατα του Συµβουλίου 
Ασφαλείας και έπειτα από δια-

βουλεύσεις µε τις δύο πλευρές, 
προτίθεµαι να καλέσω πολυµερή 
διάσκεψη στο τέλος Απριλίου ή 
αρχές Μαΐου». 

«Σε αυτό το στάδιο, διατηρώ-
ντας το µοµέντουµ και µόνο και 
συνεχίζοντας τις συνοµιλίες σε 
εντατικό ρυθµό, δεν αρκεί. Εχω 
καλέσει τους ηγέτες να προβούν 
σε αποφασιστικά βήµατα για να 
φτάσουµε σε συµφωνία», σηµεί-
ωσε ο κ. Μπαν. 

Στη δήλωσή του, ο κ. Μπαν 
τόνισε ότι τα ΗΕ είναι πεπεισµέ-
να πως είναι προς το συµφέρον 
όλων των Κυπρίων η επίτευξη 
διαρκούς συµφωνίας, προσθέ-
τοντας ότι ο κ. Ντάουνερ και η 
οµάδα του κάνουν ό,τι είναι δυ-
νατό για να υποβοηθήσουν την 
διαδικασία και παραµένουν σε 
ετοιµότητα για να βοηθήσουν τις 
πλευρές. 

Στην αρχή της δήλωσής του, ο 
ΓΓ αφού ευχαρίστησε τους κυρί-
ους Χριστόφια και Ερογλου για 
την αποδοχή της πρόσκλησης για 
συνοµιλίες στο Greentree, υπεν-
θύµισε ότι σε πρόσφατη επιστολή 
του στους δύο ηγέτες είχε επιση-
µάνει ότι οι συνοµιλίες έφτασαν 
στην τελική τους φάση και ότι 
οι διαβουλεύσεις στο Greentree 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτής ακριβώς της φάσης που 
οδηγεί σε πολυµερή διάσκεψη 
και τελική συµφωνία. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ

Στόχος, σύµφωνα µε τον ΓΓ των 
Ηνωµένων Εθνών, είναι η σύγκληση 
πολυµερούς διάσκεψης περί 
τα τέλη Απριλίου µε αρχές Μαϊου.




