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Την επιθυμία για ένταξη μιας ενιαίας Κύπρου στην Ε.Ε., εξέφρασε χθες στη Λευκωσία ο 
αρμόδιος επίτροπος Γκίντερ Φερχόιγκεν.Λευκωσία: ικανοποίηση από τη στάση της Ε.Ε.

Του Κώ σ τ α  Γε ν ν α ρ ηΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ιδιαίτερα ικανοποιημένη είναι η Λευκωσία από τη στάση Tns Ε.Ε. στην τουρκική αξίωση για αναγνώριση του ψευδοκρά- 
tous και για χωριστέε διαπραγματεύσειε με τον Ντενκτάε για την ένταξη των κατεχομέ- νων στην Ενωση.Ο επίτροποε για τη διεύρυνση, Γκίντερ Φερχόιγκεν, ο onoios άρχι- _ _ _ _ _  σε επίσκεψη στην Κύπρο, επανέλαβε με δηλώσειε κατά την άφιξή του ότι δεν υπάρχει περίπτωση αναγνώ- ρισηε του ψευδοκράτος, ή χωριστών διαπραγματεύσεων μαζί του. Οι διαπραγ- ματεύσειε, είπε, γίνονται με την Κυπριακή Δημοκρατία, για λογαρια σμό ολόκληρηε τηε Κύπρου. Ο κοινοτικόε ε πίτροποε εξέφρασε τη λύπη του για το γεγο· vos ότι λόγω Tns κατάστασηε που επικρατεί στο νησί, ônois είπε, ο πρόεδροε Κληρίδς δεν εκλέγεται και από tous Τουρκοκυπρίο υ .Αλλά πρόσδεσε επιθυμία μαε είναι η ένταξη μιαε cviaias Κύπρου και εξέφρασε την ευχή να εξευρεθεί λύση μέχρι την ένταξη.

Οι ανησυχίες των κομμάτωνΟ υπουργόε Εξωτερικών Iuàw ns Κασου- Xi6ns απέρριψε tis ανησυχίεε που εκφράζονται από πολιτικά κόμματα στη Λευκωσία, για το ενδεχόμενο να ζητηθεί από την Ε.Ε. να επανανοίξουν ορισμένα κεφάλαια Tns εναρμόνισή με το κεκτημένο που έχουν ήδη συμφωνηθεί, εάν οι Τουρκοκύπριοι ανταπο- κριθούν στην πρόσκληση για συμμετοχή στην κυπριακή διαπραγματευτική ομάδα. Και τούτο γιατί σε μια τέτοια περίπτωση η τουρκική πλευρά θα έχει εγκαταλείψει θέ- σει$ που αποτελούσαν το εμπόδιο στην επίτευξη Xùons στο Κυπριακό. nàvtus ο κ. Φερχόιγκεν έχει πρόθεση κατά τη συνόντη-

Ό  κ. Φερχόιγκεν επανέ
λαβε ότι δεν υπάρχει 
περίπτωση αναγνώρι

σης του ψευδοκράτους.

σή του με τον Ραούφ Ντενκτόε να τον εγ- θαρρύνει να ανταποκριθεί θετικά, xupis να υπάρχουν τέτοιεε πιθανότητεί, ιδιαίτερα καθώΐ ο ·Ντενκτά3 βρίσκεται στο μέσο εκ- στρατείαε για την επανεκλογή του στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, με συνθήματα άκρο^ σοβινιστικά.Πάντωε, είναι npoipavâs από tis δημόσιεε δηλώσειε και tis παρασκηνιακέΐ τοποθετή- _ _ _ _ _  "σείε αξιωματούχων Tns Ε.Ε. ότι επιδίωξη των Βρυξελλών είναι να προσπαθήσει να «γεφυρώσει» tis θέσειε των δύο πλευρών. Να επιδιώξει δηλαδή μια διάθεση συμμετοχή3 των Τουρκοκυπρίων crus δια-............................  δικασίεε, μέσα από u s ο-noics να σημειωθεί κάποιο «screening» των κάτεχομένων, κυρίωε Tns νομοθεσίαε που ισχύει εκεί. Με την ελπίδα ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα δημουργηθούν τέτοιεε δεσμεύσει και crus δύο πλευρέε, ώστε να αισθάνονται υποχρεωμένεε να παραμένουν στη διαδικασία του ΟΗΕ για την προώθηση Xùons του πολιτικού προβλήματο3.Ωστόσο, διαβλέποντα5 κάποια πιθανά ενδεχόμενα σε ό,τι αφορά tis προσθέσει Tns Eupunauais Ενωση5 ή τουλάχιστον ορισμένων αξιωματούχων Tns, η Λευκωσία φρόντισε προληπτικά να ενημερώσει u s Βρυξέλλε$ για u s ôucés Tns απόψεΐ5 us npos το ncos θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα sereening xupis να προκαλοΰνται προβλήματα.Και τα προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και που αφορούν το θέμα xns επιδιωκόμενς αναγνώρισς από μέ- 
pous των Τούρκων, είναι πολλά, onus υπέδειξε πηγή του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών, με κύριο εκείνο του κινδύνου ανα- 
Yviipicms cvôs παράνομου μηχανισμού πα- ραγωγήε δικαίου στα κατεχόμενα. Tcyovôs που θα σημαίνει και ουσιαστικά πολιτική αναγνώριση.


