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Συνάντηση των πρεσβευτών των πέντε μονί-
μων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στα 
κατεχόμενα επιχείρησε να οργανώσει ο Ειδι-

κός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 
στο Κυπριακό, Αλεξάντερ Ντάουνερ. Αυτή η προ-
σπάθειά του, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις και 
η σύναξη έγινε με κουτσουρεμένη συμμετοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ντάουνερ, συγκάλε-
σε συνάντηση των πρέσβεων των πέντε στην κατε-
χόμενη Λευκωσία, πλην όμως, οι πρεσβευτών της 
Ρωσίας και της Κίνας απέρριψαν την πρόσκληση, 
ενώ ο Γάλλος προσήλθε για να διαμαρτυρηθεί. 
Τελικά η συνάντηση με τους Αγγλοαμερικανούς 
έγινε στην κατοικία που διατηρεί στα κατεχόμενα, 
στην οδός Σαιξπήρου, η βρετανική πρεσβεία.

Η κίνηση σε συνδυασμό και με την πραγματο-
ποίηση χθες συναντήσεων του κ. Ντάουνερ στα 
κατεχόμενα με αξιωματούχους του ψευδοκράτους, 
προκαλεί τις αντιδράσεις της κυπριακής κυβέρνη-
σης καθώς είναι πρόδηλη η προσπάθειά του για 
εξίσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το κατο-
χικό καθεστώς. Η Λευκωσία έχει προβεί ήδη σε 
διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη σε διπλωματι-
κό επίπεδο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, το θέμα ηγέρθη 
και κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο 
υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, με 
τον Αλεξάντερ Ντάουνερ. Ο κ. Κασουλίδης ενώ θα 
μπορούσε να ακυρώσει τη συνάντηση στέλνοντας 
στον Ντάουνερ ένα σαφές μήνυμα αντίδρασης στο 
νέο του ατόπημα, επέλεξε να τον συναντήσει και 
να θέσει το ζήτημα.

Ο αξιωματούχος του Διεθνούς Οργανισμού 
προσπάθησε να ρίξει τους τόνους σημειώνοντας 
πως επιχειρεί να έχει μια συνολική εικόνα και 
πως πραγματοποιεί επαφές ενόψει νέων προσπα-
θειών στο Κυπριακό.

Το θέμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να θεωρείται λή-
ξαν. Κυρίως γιατί, παρά τα διαβήματα, ο Ντάουνερ 
συνέχισε το πρόγραμμά του. Είδε τον λεγόμενο 
υπουργό εξωτερικών του κατοχικού καθεστώτος 
καθώς, όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, και 
τον ψευδοπρωθυπουργό, Κουτσιούκ.

Ο Χουσεΐν Οζγκιουργκιούν, μετά τη συνάντηση, 
δήλωσε πως χρειάζεται  ένας «οδικός χάρτης» στις 
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό ενώ εξέφρασε 
την εκτίμηση ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις 

θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2013. Παράλληλα, 
εξέφρασε την ετοιμότητα της τ/κ πλευράς για επα-
νέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων, ενώ 
είπε ότι στο θέμα του «οδικού χάρτη» ο κ. Ντάου-
νερ δεν έκανε καμία ικανοποιητική αναφορά.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και το θέμα του 
δείπνου που θα παραθέσει ο Αλεξάντερ Ντάου-
νερ στον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον κατοχικό 
ηγέτη, Ντερβίς Έρογλου, στο τέλος Μαΐου. Για την 
εκλογή Αναστασιάδη, ο Οζγκιουργκιούν  είπε ότι 
δεν είναι αισιόδοξος, αν και αρχικά η επικράτησή 
του είχε εκληφθεί ως προτέρημα, λόγω της στάσης 
του στο σχέδιο Ανάν.

Ο Ντάουνερ θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο 
στην Κωνσταντινούπολη ενώ τη Δευτέρα θα συ-
ναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, 
Αχμέτ Νταβούτογλου, στην Άγκυρα. Την Τρίτη 
επιστρέφει στη Λευκωσία και θα έχει χωριστές 
συναντήσεις με Αναστασιάδη και Έρογλου.

Λευκωσία: Σε αυστηρό διάβημα προέβη η κυ-
βέρνηση σε σχέση με τη συνάντηση του Ειδικού 
Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για 
τον Κυπριακό, Αλεξάντερ Ντάουνερ με τον λεγό-
μενο υπουργό Εξωτερικών στα κατεχόμενα.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, Χρήστος Στυλιανίδης, αναφέρει ότι η κυ-
βέρνηση θεωρεί ότι θα πρέπει να αποκλείονται 
ενέργειες ενδεχόμενης εξίσωσης θεσμών του νο-
μίμου κράτους με εκπροσώπους της παράνομης 
αποσχιστικής οντότητας.

«Αναφορικά με τη συνάντηση του Ειδικού Σύμ-
βουλου του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό κ. Αλε-
ξάντερ Ντάουνερ με τον λεγόμενο υπουργό Εξω-
τερικών στα κατεχόμενα, η κυβέρνηση δια του 
Υπουργείου Εξωτερικών προέβη σε προληπτικό 
και εν συνεχεία σε αυστηρό διάβημα για την εν 
λόγω συνάντηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εξάλλου, αναφορικά με δημοσιεύματα στον 
Τύπο για το διορισμό διαπραγματευτή για το Κυ-
πριακό, σημειώνεται ότι ο χρόνος διορισμού του 
διαπραγματευτή για το Κυπριακό βρίσκεται στην 
απόλυτη δικαιοδοσία και ευθύνη του Προέδρου 
της Δημοκρατίας.

«Όπως ήταν και η προεκλογική δέσμευση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, ο διορισμός αυτός θα 
γίνει μετά από διαβούλευση με το Εθνικό Συμβού-
λιο», αναφέρει ο εκπρόσωπος.

Αυστηρό διάβημα της Λευκωσίας 
για τις κινήσεις του Ντάουνερ

Για την συναντηση του με 
τον ψευδοϋπουρΓο εξωτερικων


