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Μετά τη λήξη της συνεδρίας, ο Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος, Χρήστος Στυλιανίδης δήλω-
σε στους δηµοσιογράφους ότι ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας ενηµέρωσε τα µέλη του Εθνικού 
Συµβουλίου για τη σηµαντική επίσκεψή του 
στις ΗΠΑ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 
αλλά και για την πολύ σηµαντική συνάντηση 
του στην Ουάσιγκτον µε τον Αντιπρόεδρο των 
ΗΠΑ κ. Μπάιντεν.

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος 
έδωσε ουσιαστικά µια συνοπτική αποτίµηση/
απολογισµό µιας πολύ εντατικής και σηµαντικής 
εβδοµάδας για την Κύπρο και ειδικότερα για το 
Κυπριακό.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε εξάλ-
λου ότι µετά και από ερωτήσεις των µελών του 
Εθνικού Συµβουλίου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης 
έδωσε διευκρινίσεις για την αποδοχή εκ µέρους 
Τουρκίας και Ελλάδας των συναντήσεων µε τον 
Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο διαπραγ-
µατευτή, αντίστοιχα.

Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας διευκρίνισε και επέµεινε ότι δεν 
τέθηκε και δεν τίθεται σε καµιά περίπτωση απο-

δοχή τετραµερούς διάσκεψης, όπως εξάλλου δι-
ευκρινίστηκε και από τον Υπουργό Εξωτερικών 
της Ελλάδας, Ευάγγελο Βενιζέλο.

«Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας τόνισε εµφα-
ντικά ότι είναι αδιανόητο να συζητούµε θέµατα 
τετραµερούς από µόνοι µας όταν Κύπρος και 
Ελλάδα τα απορρίπτουν εκ προοιµίου», ανέφερε 
ο κ. Στυλιανίδης, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης επέµεινε στη βασική του πολιτική 
θέση ότι από τη στιγµή που όλοι µας αποδεχόµα-
στε πως το κλειδί της λύσης βρίσκεται στην Αγκυ-
ρα, έπρεπε πάση θυσία να βρούµε τον τρόπο 
να εµπλέξουµε την Τουρκία στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης. «Και µε αυτό τον τρόπο, δη-
λαδή τη δυνατότητα του συνοµιλητή της ελληνο-
κυπριακής πλευράς να συνοµιλεί µε το τουρκικό 
Υπουργείο Εξωτερικών, επιτυγχάνεται στην πρά-
ξη και αυτό στέλλεται και ως µήνυµα προς όλη 
τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε ο κ. Στυλιανίδης.

Ερωτηθείς αν έχουν πειστεί οι πολιτικές δυνά-
µεις, ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι δεν µπορεί ο ίδιος 
να µιλήσει εκ µέρους τους, πρόσθεσε ωστόσο ότι 
«το κλίµα, όπως διαµορφώθηκε στο τέλος ήταν 
πολύ συναινετικό. 

Μορφή χιονοστοιβάδας λαµβάνει πλέον η υπό-
θεση της επένδυσης του Ταµείου Συντάξεως της 
Cyta στη ∆ροµολαξιά, καθώς η Αστυνοµία συ-
νέλαβε σήµερα άλλα τρία πρόσωπα. Πρόκειται 
για δύο κοµµατικά στελέχη πρώτης γραµµής του 
ΑΚΕΛ, τον Βενιζέλο Ζανέτο, µέλος της Γραµµα-
τείας και υπεύθυνο των οικονοµικών, καθώς και 
τον Χρίστο Αλέκου µέλος της Γραµµατείας επίσης 
και κεντρικός οργανωτικό του κόµµατος, καθώς 
και τον Αντώνη Ιωακείµ, ιδιοκτήτη χρυσοχοεί-
ου και µέτοχο κατά 25% στην εταιρία WANDIC 
TRADING LTD που εµπλέκεται στο σκάνδαλο.

Οι τρεις συλληφθέντες αναµένεται να οδηγη-
θούν αύριο ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση δι-
ατάγµατος κράτησης.Αναβρασµός επικρατεί στην 

Εζεκία Παπαϊωάννου, ενώ στις 5 το απόγευµα ο 
Γενικός Γραµµατέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπρια-
νού, θα παραθέσει διάσκεψη Τύπου για το σκάν-
δαλο της ∆ροµολαξιάς και τη φερόµενη εµπλοκή 
σε αυτό στελεχών του κόµµατος.

Υπενθυµίζεται ότι για την ίδια υπόθεση τελούν 
ήδη υπό κράτηση οι Στάθης Κιττής, Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της CYTA, Γιάννης Σου-
ρουλάς, ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ του Οργανισµού, 
Γρηγόρης Σουρουλάς, Λειτουργός του Κτηµατολο-
γίου και Ορέστης Βασιλείου, Γενικός Γραµµατέας 
της ΕΠΟΕΤ ΟΗΟ-ΣΕΚ. Και οι τέσσερις αναµένε-
ται να οδηγηθούν αύριο στο Επαρχιακό ∆ικαστή-
ριο Λάρνακας για ανανέωση των διαταγµάτων 
κράτησής τους.

Εθνικό: «Αδιανόητο να συζητούμε 
τετραμερή από μόνοι μας»
Οι επαφές του προέδρου Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον σε συνάρτη-
ση με τις επικείμενες εξελίξεις στο Κυπριακό, ήταν στο επίκεντρο συνεδρίας του Εθνικού 
Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΑΚΕΛ για τη ∆ροµολαξιά


