
∆ΗΚΟ ΚΑΙ ∆ΗΣΥ προχω-
ρούν µε ταχύτητα τις µε-
ταξύ τους διεργασίες προς 

ολοκλήρωση του κεφαλαίου της 
οικονοµίας. Οι συναντήσεις, σύµ-
φωνα µε όλες τις ενδείξεις, θα 
συνεχιστούν χωρίς τον Νικόλα 
Παπαδόπουλο, αλλά µε θέσεις 
του επί των καυτών οικονοµικών 
ζητηµάτων. Ο δηκοϊκός αντιπρό-
εδρος απέφυγε την όποια επικοι-
νωνία µε το κόµµα του προκειµέ-
νου να αποσαφηνιστεί κατά πόσο 
θα ετίθετο επικεφαλής της οµάδας 
για τις διαβουλεύσεις µε τη συνα-
γερµική οµάδα, της οποίας ηγεί-
ται ο αναπληρωτής πρόεδρος του 
κόµµατος Αβέρωφ Νεοφύτου. Η 
πρώτη συνάντηση ήταν προγραµ-
µατισµένη για χθες το απόγευµα 
και θα ακολουθήσει σήµερα δεύ-
τερη µε στόχο την κατάληξη σε 
συγκλίσεις. Ο δηκοϊκός αντιπρό-
εδρος έχει διαµηνύσει προς πολ-
λούς αποδέχτες εντός του κόµµα-
τος, αλλά και προς την Πινδάρου, 
πως ότι ήταν να προσφέρει στην 
προσπάθεια προς συνεργασία 

των δύο χώρων, το έπραξε, τώρα 
θα πρέπει να εισακούσει το εσω-
κοµµατικό του ακροατήριο. Ιδι-
αίτερα στέκεται στην αποτροπή 
επανασυγκόλλησης των σχέσεων 
µε το ΑΚΕΛ και τη στάση του σε 
οικονοµικά θέµατα. 

Στον ίδιο τον Νικόλα Παπαδό-
πουλο παραπέµπει ο πρόεδρος 
του ∆ΗΚΟ για εξηγήσεις ως προς 
τις δύο απουσίες του από τις συνα-
ντήσεις µε τον Νίκο Αναστασιάδη 
και τον ∆ηµοκρατικό Συναγερµό, 
υπογραµµίζοντας πως η απόφαση 
για τον διάλογο λήφθηκε µε οµο-
φωνία των ηγετικών στελεχών, 
µεταξύ των οποίων και ο αντι-
πρόεδρος του κόµµατος. Ο Μά-
ριος Καρογιάν, σε συνέντευξη του 
στην εφηµερίδα «Φιλελεύθερος» 
τόνισε ότι τώρα είναι η ώρα της 
Κύπρου και όχι των κοµµάτων. 
Υπεραµύνθηκε των κοµµατικών 
επιλογών και σηµείωσε πως είναι 
η ώρα της µεγάλης ευθύνης, της 
συλλογικής αλλά και της ατοµικής 
των πολιτικών αλλά και των πολι-
τών. Απέρριψε τα περί πολιτικού 

χαµαιλεοντισµού και προσαρµο-
γής του κόµµατός του προκειµέ-
νου να επανέλθει στην εξουσία 
και σηµείωσε πως η κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης στην οποία 
περιήλθε ο τόπος επιβάλλει συ-
ναίνεση, συλλογική δράση και δι-
αχείριση. Απευθυνόµενος στους 
δηκοϊκούς, ο Μάριος Καρογιάν 
επισήµανε πως η πολιτική ζωή 
χρειάζεται νέο πνεύµα, νέα κουλ-
τούρα συνεργασιών στη βάση 
αρχών, αµοιβαίου σεβασµού και 
προγραµµατικών συγκλίσεων. 
Απέρριψε ακόµη ότι το κόµµα 
του προχωρεί προς τις προεδρι-
κές τριχοτοµηµένο, εκφράζοντας 
την πεποίθηση πως οι δηκοϊκοί 
µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης θα 
στηρίξουν την επιλογή που θα 
γίνει από την Κεντρική Επιτρο-
πή του κόµµατος. Η αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων των διερ-
γασιών που γίνονται για τη συ-
γκρότηση ενός κοινά αποδεχτού 
προγράµµατος διακυβέρνησης θα 
γίνει στην Κεντρική Επιτροπή του 
∆ΗΚΟ µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου.

Ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ και 
υποψήφιος πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, Νίκος Ανα-

στασιάδης χαρακτήρισε ψευδές 
και κακόβουλο το δηµοσίευµα της 
τουρκικής εφηµερίδας «Χουριέτ» 
που υποστηρίζει ότι παρουσιάζει 
θέσεις που ο ίδιος ανέπτυξε στην 
επικεφαλής επαφής της οµάδας 
του Ευρωκοινοβουλίου µε την 
Τουρκία.

Ο Νίκος Αναστασιάδης ανα-
φέρθηκε σε δηµοσίευµα σκοπιµο-
τήτων του τουρκικού Τύπου, δει-
κνύοντας ότι είναι γνωστό ότι οι 
Τούρκοι υπηρετούν τους στόχους 

τους και πλήττουν όσους τους 
ανησυχούν. Τόνισε ότι ποτέ και 
µε κανένα τρόπο δεν θα δεχθεί 
τίποτα που να µην είναι συλλο-
γική απόφαση και απόφαση του 
Εθνικού Συµβουλίου. Πρόσθεσε 
ότι καλεί όσους αβασάνιστα υιο-
θέτησαν τις απαράδεκτες, ψευδείς 
και κακόβουλες θέσεις στη «Χου-
ριέτ» να αναλογιστούν πως δεν 
κερδίζουν εάν υιοθετούν τουρκι-
κές θέσεις, αλλά παραβλάπτουν 
την ενότητα.

Οι δηλώσεις του κ. Αναστασιά-
δη έγιναν στο Γέρι µετά το µνηµό-
συνο ηρώων της ΕΟΚΑ.
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∆ΗΣΥ και ∆ΗΚΟ προχωρούν 
χωρίς τον Νικόλα Παπαδόπουλο

Ο Νίκος Αναστασιάδης απορρίπτει 
δηµοσίευµα της «Χουριέτ»

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

«ΨΕΥ∆ΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ»

Στον ίδιο τον Νικόλα Παπαδόπουλο παραπέµπει ο πρόεδρος του ∆ΗΚΟ για εξηγήσεις ως προς τις δύο απουσίες του 
από τις συναντήσεις µε τον Νίκο Αναστασιάδη και τον ∆ΗΣΥ.


