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Πρόεδρος: Καθοριστικής σημασίας η καλή 
προετοιμασία των συνομιλιών

 Τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, στην πρώτη του 
επίσκεψη υπό την επίσηµη ιδιότητά του στα Ηνωµέ-
να Εθνη, συνοδεύουν η πρώτη Κυρία, Άντρη Ανα-
στασιάδη κι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος 
Στυλιανίδης. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο υπουρ-
γός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης.

 «Στόχος και σκοπός, κατά κύριο λόγο, είναι µέσα 
από µία σειρά αρκετών επαφών και ενός βεβαρυµ-
µένου προγράµµατος, να δούµε αυτό που βαρύνει 
όλους µας, την ανάγκη να υπάρξει µία καλή προε-
τοιµασία ενόψει ενός νέου γύρου των συνοµιλιών», 
είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, τονίζοντας ότι ο 
νέος γύρος δεν µπορεί να καθοριστεί αυτή την ώρα 
χρονικά.

 «Εξαρτάται κατά µέγιστο βαθµό από την ορθή 
προετοιµασία και τη δυναµική που πρέπει να προσ-
δώσουµε σε ένα νέο διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει 
πια η προοπτική ή και µια ακτίνα φωτός ότι κάπου 
µπορεί να καταλήξουµε».

 Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως δεν 
πρόκειται χάρη του «χρονοδιαγράµµατος» που ετέθη 
για έναρξη των συνοµιλιών τον Οκτώβριο, να θυσι-
αστεί η ουσία.

 «Αυτά είναι τα µηνύµατα που έχω στείλει και 
µέσω του κ. Ντάουνερ και δια της επιστολής µου», 
ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.

 «Ότι σηµασία δεν είναι πότε ξεκινούν αλλά κάτω 
από ποιές συνθήκες ξεκινούν, ποιά είναι η διαδικα-
σία και ποιά είναι η παράµετρος µέσα στην οποία θα 
πρέπει να κινηθούµε. Όταν γίνονται δηλώσεις από 
πλευράς του Τουρκοκύπριου ηγέτη για δύο κράτη, 
αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει µία διάσταση θέσεων 

και υπάρχει µία αντίθεση µε τις Συµφωνίες Κορυ-
φής, τα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών, την 8η 
Ιουλίου του 2006. Συνεπώς, θα πρέπει όλα αυτά να 
ξεκαθαρίσουν», υπέδειξε.

 Ο πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράµµισε ότι εξί-
σου σηµαντικό είναι να γίνει κάτι έτσι ώστε να ξα-
ναστραφεί το ενδιαφέρον προς το Κυπριακό, καθώς 
το θέµα ήταν εκτός συζήτησης, τόσο στην εκλογική 
αναµέτρηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την 
ανάδειξη του Προέδρου, όσο και στις ψευδοεκλογές 
του παρανόµου καθεστώτος.

 «Χρειάζεται κάτι δραµατικό ή κάτι συγκλονιστικό 
που να ξαναεπικεντρώσει την προσοχή στο Κυπρι-
ακό. Να αποκαταστήσει στο βαθµό που µπορεί να 
αποκατασταθεί αυτήν την ώρα η εµπιστοσύνη των 
Ελληνοκυπρίων προς την Τουρκία. Αλλά και η εµπι-
στοσύνη όλων προς το διάλογο», σηµείωσε.

 Ο πρόεδρος Αναστασιάδης παραµείνει στη Νέα 
Υόρκη µέχρι το Σάββατο 28 Σεπτεµβρίου και στη 
διάρκεια της παρουσίας του, πέραν της οµιλίας του 
στη Γενική Συνέλευση την προσεχή Πέµπτη, θα µι-
λήσει στην ειδική σύνοδο υψηλού επιπέδου για τους 
στόχους της χιλιετίας και θα συναντηθεί µε αρκετούς 
οµολόγους του, καθώς και τους υπουργούς Εξωτερι-
κών της Ρωσίας και της Κίνας.

 Την Παρασκευή, θα συναντηθεί στο Λευκό Οίκο 
µε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Όπως 
είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, η συνάντηση γίνε-
ται µε πρωτοβουλία του Αµερικανού αντιπροέδρου.

Κληθείς να αναφερθεί στις προσδοκίες του από τη 
συνάντηση µε τον κ. Μπάιντεν, είπε πως θα µιλήσει 
µετά τη συνάντηση.

Στην καθοριστική σηµασία που προσδίδει στην καλή προετοιµασία του νέου γύρου των συνοµι-
λιών, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, µιλώντας στους Έλληνες 
ανταποκριτές κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συµµετάσχει στις εργασίες της 68ης 
Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τηλεφωνικές συνοµιλίες µε τη Γενική ∆ιευ-
θύντρια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 
(∆ΝΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, τον Πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο 
Ντράγκι και τον αρµόδιο Επίτροπο Οικονοµικών 
και Νοµισµατικών υποθέσεων της ΕΕ, Όλι Ρεν, 
είχε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρα-
τίας, Νίκος Αναστασιάδης, σύµφωνα µε καλά 
ενηµερωµένη πηγή, η οποία επεσήµανε πως οι 
συνοµιλίες έγιναν σε πολύ καλό κλίµα.

 Ιδιαίτερα για τη συνοµιλία µε την Κριστίν Λα-
γκάρντ, ανέφερε πως ο Γενική ∆ιευθύντρια του 
∆ΝΤ εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την 
πρόοδο που παρουσίασε η Κύπρος στην πρό-

σφατη επιθεώρηση.
 Είπε πως η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµ-

βουλίου του Ταµείου διήρκεσε ελάχιστη ώρα, 
καθώς τα µέλη του ήταν ικανοποιηµένα από την 
έκθεση προόδου.

 Η ίδια πηγή δεν θέλησε να δώσει περισσότε-
ρες πληροφορίες για το περιεχόµενο των συνο-
µιλιών του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ούτε να 
επιβεβαιώσει αν σ’ αυτές έγινε συζήτηση για τον 
∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
Πανίκο ∆ηµητριάδη. Είπε ωστόσο, πως όταν 
χρειαστεί, θα εξηγηθούν οι λόγοι για όσα ο Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας πράξει  στο πλαίσιο των 
συνταγµατικών του δικαιωµάτων.

Τηλεφωνική συνομιλία Αναστασιάδη με Λαγγκάρντ, Ντράγκι και Ρεν




