
O Ειδικός Σύµβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ 
για την Κύπρο Αλεξάντερ Ντάουνερ 
δήλωσε ότι δεν έχει καµία πληρο-

φόρηση σε σχέση µε τα όσα αναφέρονται 
στον τουρκικό Τύπο για άνοιγµα της περί-
κλειστης πόλης της Αµµοχώστου, τον Ιού-
λιο. Όπως ανέφερε ο κ. Ντάουνερ, δεν έχει 
ενηµέρωση για το θέµα ούτε από την τ/κ 
πλευρά, αλλά ούτε από την Άγκυρα, προ-
σθέτοντας ότι κατά τη συνάντηση που είχε 
στις Βρυξέλλες την περασµένη εβδοµάδα µε 
τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Ντα-
βούτογλου δεν έθεσε καν το θέµα. Πρόσθε-
σε ότι γνωρίζει πως ο Τ/κ ηγέτης Ντερβίς 
Έρογλου προέβη σε κάποια σχόλια για το 
θέµα, «αλλά κανείς δεν συζήτησε το θέµα 
αυτό µαζί µου». 

Σε δηλώσεις µετά από συνάντηση που 
είχε στο Προεδρικό Μέγαρο µε τον πρόε-
δρο της ∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρη Χριστόφια, 
ο κ. Ντάουνερ επανέλαβε ότι στο τέλος της 
εβδοµάδας θα ετοιµάσει την έκθεσή του 
προς τον ΓΓ του ΟΗΕ µε τον οποίο θα την 
συζητήσει εκτενέστερα, όταν θα βρίσκεται 
στην Νέα Υόρκη στις 19 Απριλίου. Πρό-
σθεσε ότι µετά ο ΓΓ του ΟΗΕ θα συζητήσει 
µε τους δύο ηγέτες για τα επόµενα βήµατα. 

Στη συνάντηση µε τον πρόεδρο Χριστό-
φια, είπε, συζήτησαν για τις διαπραγµατεύ-
σεις για το Κυπριακό, καθώς και για κάποια 
θέµατα που ο ίδιος συζητά µε την τουρκική 
πλευρά. 

Ο κ. Ντάουνερ είπε ότι ενηµέρωσε τον 

πρόεδρο Χριστόφια για τις συναντήσεις που 
είχε στις Βρυξέλλες µε τους υπουργούς Εξω-
τερικών της Ελλάδας, της Βρετανίας, αλλά 

ιδιαίτερα µε τον Τούρκο υπουργό Εξωτερι-
κών κ. Νταβούτογλου. 

Ερωτηθείς εάν αποφάσισε να εισηγηθεί 

τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το 
Κυπριακό, ο κ. Ντάουνερ επανέλαβε ότι ο 
ΓΓ του ΟΗΕ καθόρισε τις βάσεις για το εν-
δεχόµενο αυτό, λέγοντας ότι «η θέση µας 
δεν άλλαξε». Εξήγησε ότι αυτό εξαρτάται και 
από τις διαπραγµατεύσεις για το Κυπριακό. 

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, είπε, στη συνάντηση του 
Greentree 2 ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, 
λέγοντας ότι ο ίδιος θα ετοιµάσει την έκθε-
σή του και θα συζητήσουν για τα επόµενα 
βήµατα. «Η θέση του ΓΓ του ΟΗΕ σε σχέση 
µε τη διεθνή διάσκεψη δεν έχει αλλάξει πο-
σώς», συνέχισε. 

Σε ερώτηση κατά πόσον θεωρεί ότι και 
µετά τις επαφές που είχε στις Βρυξέλλες, η 
έκθεσή του προς τον ΓΓ του ΟΗΕ θα είναι 
πιο θετική ή πιο αρνητική, ο κ. Ντάουνερ 
είπε ότι υπάρχει η προοπτική η έκθεσή του 
να κλίνει προς το θετικό. Εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του από τις επαφές που είχε στις 
Βρυξέλλες, χαρακτηρίζοντάς τις εποικοδο-
µητικές. 

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον έλαβε 
κάποιο µήνυµα από τον Τούρκο ΥΠΕΞ σχε-
τικά µε τις διαπραγµατεύσεις, είπε ότι έλαβε 
αρκετά µηνύµατα από τον κ. Νταβουτογλου, 
«και ένα από τα οποία ήταν να διαβιβάσω 
τις καλύτερές του ευχές στον κ. Χριστόφια». 

Ο κ. Ντάουνερ ανέφερε ότι δεν θα υπει-
σέλθει σε λεπτοµέρειες για τη συνάντησή 
του µε τον κ. Νταβούτογλου, λέγοντας ότι 
δεν µπορεί να µιλά εκ µέρους του Τούρκου 
υπουργού.
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Σ υνάντηση δύο ωρών είχαν οι ηγεσί-
ες του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού και 
του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος στα κε-

ντρικά γραφεία του ∆ΗΚΟ. Σε δηλώσεις, 
ο πρόεδρος του ∆ΗΚΟ, Μάριος Καρογιάν 
ανέφερε ότι είναι η πρώτη συνάντηση µετά 
την παραχώρηση του χρίσµατος του Νίκου 
Αναστασιάδη, ως υποψηφίου για την προε-
δρία της ∆ηµοκρατίας.

Θα ήταν πιο παραγωγική η συζήτηση αν 
είχε γίνει δεκτή η θέση του ∆ΗΚΟ για υπο-
ψήφιο κοινής αποδοχής ή αν δεν είχε προ-
ηγηθεί η απόφαση του ∆ηµοκρατικού Συνα-
γερµού για τις προεδρικές εκλογές, ανέφερε 
ο κ. Καρογιάν. Πρόσθεσε ότι το ∆ΗΚΟ θα 
καταθέσει τις δικές του προτάσεις τις επόµε-
νες ηµέρες και θα κινηθεί χωρίς αποκλει-
σµούς. Επιδίωξη είναι να συµπληρωθούν 
το συντοµότερο δυνατόν οι επαφές και οι 

διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές. «Με 
τον ∆ΗΣΥ υπάρχουν θέµατα που συµφω-
νούµε, αλλά και θέµατα που διαφωνούµε. 
Ο διάλογος είναι όµως η πιο σωστή διαδι-
κασία», επεσήµανε ο πρόεδρος του ∆ΗΚΟ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
∆ΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, είπε ότι δεν 
βλέπει που θα µπορούσε να διαφωνήσει µε 
όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ∆ΗΚΟ. Μι-
λώντας για τον φίλο του, Μάριο Καρογιάν, 
ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ είπε ότι συζητήθηκε 
το περίγραµµα των προτάσεων του ∆ηµο-
κρατικού Συναγερµού για το Κυπριακό, για 
τον εκσυγχρονισµό του κράτους, την οικο-
νοµία και την ανάπτυξη. «Υγιής συνεργα-
σίες είναι αυτές που εδράζονται στις κοινές 
προγραµµατικές θέσεις», ανέφερε ο κ. Ανα-
στασιάδης, προσθέτοντας ότι ο διάλογος θα 
συνεχιστεί.
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Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε 
στα κεντρικά γραφεία του ∆ΗΚΟ.

Στιγµιότυπο από τη συνάντηση 
Χριστόφια-Ντάουνερ.




