
O πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Γιαννάκης 
Ομήρου αναχώρησε χθες, 

Δευτέρα, για τη Βηρυτό, όπου 
πραγματοποιεί επίσημη επίσκε-
ψη, έπειτα από σχετική πρόσκλη-
ση του Λιβάνιου ομολόγου του 
Nabih Berri.  Ο κ. Ομήρου θα 
έχει χωριστές συναντήσεις με τον 
Πρόεδρο της Λιβανικής Εθνοσυ-
νέλευσης Nabih Berri, τον υπουρ-
γό Εξωτερικών Adnan Mansour, 

τον πρώην πρωθυπουργό του 
Λιβάνου και αρχηγό της αντιπο-
λίτευσης Fouad Siniora και τον 
πρόεδρο του Προοδευτικού Σοσι-
αλιστικού Κόμματος του Λιβάνου 
Walid Jumblatt. Θα συναντηθεί 
επίσης με τον Πατριάρχη Μα-
ρωνιτών, Καρδινάλιο Bechara 
Boutros al-Rahi, τον Αρμένιο Πα-
τριάρχη, Καθόλικο της Κιλικίας 
Aram I και τον Ελληνορθόδο-
ξο Μητροπολίτη Βηρυτού Elias 

Audi. Ο κ. Berri θα παραθέσει, 
εξάλλου, επίσημο γεύμα προς τι-
μήν του κ. Ομήρου, στο οποίο θα 
παρακαθίσουν, μεταξύ άλλων, ο 
υπουργός Εξωτερικών, ο πρόε-
δρος και τα μέλη της Επιτροπής 
Εξωτερικών και ο πρόεδρος και 
τα μέλη της Ομάδας Φιλίας Λι-
βάνου-Κύπρου στην Λιβανική 
Εθνοσυνέλευση. Ο πρόεδρος της 
Βουλής αναμένεται να επιστρέψει 
στην Κύπρο αύριο, Τετάρτη.

Mποναμά, έστω και δυο μή-
νες μετά τα Χριστούγεννα, 
ετοιμάζουν τα Ηνωμένα 

Έθνη για τον νέο Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην 
πρώτη συνάντηση που θα έχει ο 
Αλεξάντερ Ντάουνερ και η ομά-
δα του μετά τις εκλογές του Φε-
βρουαρίου με τον πρόεδρο που 
θα εκλεγεί, θα του ενεχειρίσουν 
το έγγραφο με τις συγκλίσεις και 
τις αποκλίσεις ώστε «να γνωρί-
ζει τη βάση διαπραγμάτευσης». 
Οι αξιωματούχοι του Διεθνούς 
Οργανισμού, οι οποίοι παρακο-
λουθούν από κοντά το Κυπριακό 
αλλά και τα πολιτικά τεκταινόμενα 
στο νησί, σημειώνουν πως με την 
τροπή που πήρε η προεκλογική 
εκστρατεία για τις προεδρικές 
εκλογές, θεωρούν πως εάν κατα-
τεθεί τώρα το έγγραφο συγκλίσε-
ων/αποκλίσεων θα εξουδετερω-
θεί. Θα αποτελέσει αντικείμενο 
αντιπαραθέσεων μεταξύ των υπο-
ψηφίων και το κείμενο θα τεθεί 
εκτός μάχης πριν καλά-καλά δο-
θεί στους διαπραγματευτές. Ως εκ 
τούτου, σημειώνουν, η απόφαση 
των Ηνωμένων Εθνών, είναι 
όπως το έγγραφο δοθεί στον νέο 
πρόεδρο για να γνωρίζει από πού 
θα συνεχίσει τις συνομιλίες. Άλ-
λωστε, η υποβολή στον απερχό-
μενο πρόεδρο του εγγράφου δεν 
θα έχει καμία πρακτική σημασία. 

Ο Αλεξάντερ Ντάουνερ, πά-
ντως, κατά την περιοδεία του 
στην περιοχή, άφησε να αιωρεί-
ται το θέμα με την εξέταση εναλ-
λακτικών σεναρίων ως προς τη 
μορφή της λύσης. Ο Αυστραλός 
αξιωματούχος του ΟΗΕ έθεσε το 
ζήτημα αυτό υπό μορφή προβλη-
ματισμού, υποδεικνύοντας πως 
στο σημείο που έχει φθάσει το 
Κυπριακό θα πρέπει να εξετασθεί 
και το ενδεχόμενο άλλου σενα-
ρίου, μιας άλλης μορφής λύσης, 
πέραν της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. Σύμφωνα με ξένες 
διπλωματικές πηγές, δεν υπάρ-
χει απόφαση στα Ηνωμένα Έθνη 
για να αρχίσει τώρα μια τέτοια 
βολιδοσκόπηση. Ωστόσο, όπως 
σημειώνουν ενημερωμένες πη-

γές, πέραν από την κατάθεση του 
προβληματισμού αυτού ενώπιον 
ξένων πρεσβευτών στη Λευκω-
σία, τους οποίους κάλεσε για να 
ενημερώσει για το Κυπριακό, ο 
κ. Ντάουνερ αναφέρθηκε στο συ-
γκεκριμένο ζήτημα και στη συνά-
ντηση που είχε με τον Προεδρι-
κό Επίτροπο, Γιώργο Ιακώβου. 
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 
Αλεξάντερ Ντάουνερ διερωτήθη-
κε κατά τη συνάντηση με τον κ. 
Ιακώβου κατά πόσον, ακούγοντας 
απόψεις ένθεν και ένθεν για τη 
διζωνική ομοσπονδία, θα ήταν 
ρεαλιστικό να κινηθεί η διαδικα-
σία προς μια άλλη βάση λύσης. 
Κατέγραψε, πάντως, την αντίδρα-
ση της Λευκωσίας, που από την 
πλευρά της διερωτήθηκε γιατί 
εγείρεται τέτοιο ζήτημα τώρα. 

Κατά τις συζητήσεις που είχε 
την περασμένη Δευτέρα στο Φό-
ρεϊν Όφις, οι Βρετανοί υπέδειξαν 
στον ειδικό σύμβουλο του Γενι-
κού Γραμματέα, «πως μπορεί να 
έχει δίκαιο», όμως στην παρούσα 
φάση κάνει ζημιά και του συνέ-
στησαν να παραμείνει στην ίδια 
γνωστή ρητορική. 

Ο αξιωματούχος του Διεθνούς 
Οργανισμού αναμένεται εκτός 
απροόπτου να επανέλθει στην 

περιοχή τον Ιανουάριο με στόχο 
αυτή τη φορά να συναντηθεί με 
τους υποψήφιους για την Προε-
δρία της Δημοκρατίας. Το ταξίδι 
του αυτό θα πραγματοποιηθεί 
για να συντηρήσει ουσιαστικά το 
ενδιαφέρον στο Κυπριακό αλλά 
και να στηθεί μια γέφυρα για τις 
παρεμβάσεις που θα υπάρξουν 
μετά τις προεδρικές εκλογές του 
Φεβρουαρίου. 

Το κλειδί για τα Ηνωμένα 
Έθνη είναι ποιος θα εκλεγεί τον 
Φεβρουάριο νέος πρόεδρος της 
Κύπρου και ποιες θα είναι οι 
προθέσεις του ως προς τα επό-
μενα βήματα στο Κυπριακό. Για 
όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν 
στον Διεθνή Οργανισμό σενά-
ρια για εφαρμογή, όπως τόνιζαν 
πηγές του ΟΗΕ. 

Η Άγκυρα παρουσιάζεται απο-
φασισμένη να λάβει μέτρα για 
να υπερασπιστεί τόσο τα δικά 
της «νόμιμα» δικαιώματα όσο 
και αυτά των Τουρκοκυπρίων σε 
σχέση με την εξόρυξη και αξιο-
ποίηση του θαλάσσιου πλούτου. 
Αυτό διαμηνύθηκε πρόσφατα και 
προς τον Γενικό Γραμματέα του 
ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, ο οποίος 
αναμένεται αυτήν την εβδομάδα 
στην Άγκυρα. 
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Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 
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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.
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Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Επίσημη επίσκεψη στο Λίβανο 
πραγματοποιεί ο Γιαννάκης Ομήρου

Μποναμάς στο νέο πρόεδρο 
από τα Ηνωμένα Έθνη

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Ο Αλεξάντερ 
Ντάουνερ.


