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Σύσκεψ η γ ια  το Κ υπριακό 
την Π έμπτη στο Μ αξίμου

Αντιδράσεις στη δήλω ση Ρ ίφ κ ιντ
■ Δυσμενέστατο εξέλιξη χαρακτήρισε χθες ο Πρόε

δρος της κυπριακής Βουλής Επύρος Κυπριανού ΐπ  συ
νάντηση του Βρετανού υπουργού των Εξαττερικών Μ. - '
Ρίφκιντ -ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο στα μέσα 
Δεκεμβρίου- με τον Ραούφ Ντενκτής στο κατεχόμενο 
τμήμα της νήσου, λέγοντας όη προσδίδει κόποιας μορ
φής αναγνώριση στο παρόνομο τουρκοκυπριακό καθε
στώς και ενισχύει τη λογική για λύση συνομοσπονδίας 
στο Κυπριακό. Ο κ. Κυπριανού κάλεσε την κυπριακή 
κυβέρνηση να ενεργήσει διό της διπλωματικής οδού, ώ
στε να αποτραπεί αιπή η μετόβαση, η οποία -σύμφωνα 
με παλαιότερη δήλωση του κ. Κασουλίδη- εντόσσεται 
στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για την ε
ξεύρεση λύσης στο Κυπριακό. 0  κ· Κληρίδης

Η... αποσαφήνιση των ελληνι
κών θέσεων επί όλων των πτυ
χών του Κυπριακού, αλλά και η 
παρατηρούμενη το τελευταίο διά
στημα έλλειψη συντονισμού με 
τη Λευκωσία θα σττστελέσουν το 
αντικείμενο της σύσκεψης που 
συγκαλείται μεθαύριο Πέμπτη 
στο Μέγαρο Μαξίμου. ιστό την 
προεδρία του πρωθυπουργού  
και με τη συμμετοχή των κ.κ. 
Πάγκαλου, Παπσνδρέου, Ροξά- 
κη και Κρανιδιώτπ.
Την ίδια ημέρα θα βρίσκεται -κατά 
πάσα πιθανότητα στην Αθήνα και 
ο Πρόεδρος της Κιπιριακής Δημο
κρατίας Γλαύκος Κ ληρίδης. ο ο 
ποίος θα συζητήσει με τον Κώστα 
Σημίτη το υπόμνημα με το σύνολο 
των κυπριακών θέσεων, προτάσε
ων. εναλλακτικών σεναρίων, αλλά 
και των «ορίων ασφαλείας*· της κυ
πριακής πλευράς, πέραν των οποί
ων «δεν γίνεται συζήτηση*·, και θα 
ζητήσει την υποστήριξη του Ελλη 
να πρωθυπουργού. Σύμφωνα με δ ι
πλωματικές πηγές, η σύσκεψη για 
το Κυπριακό κρίθηκε αναγκαία, λό
γω των... διαφορετικών προσεγγί
σεων που παρατηρούνται τελειταία 
ανάμεσα στις δύο πρω τεύουσες 
(«Εξουσία** 29.11.96), αλλά και 
των διαφορετικών απόψεω ν που 
διατυπώνονται στους κόλπους της 
ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. «Η ει
κόνα αυτή··, επισημαίνουν οι ίδιες 
πηγές, «δημιουργεί ορισμένα ερω 
τηματικά στις ξένες πρωτεύουσες 
που εμπλέκονται με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο στις διερευνητικές ε 
παφές για την επίλυση του π ρ ο 
βλήματος. με αποτέλεσμα να σπο- 
δυναμώνεται η διαπραγματειτική 
ισχύς της ελληνοκυπριακής πλευ

ράς» Η πρώτη δημόσια διάφορο 
ποίηση ήταν όταν ο πρώην υπουρ
γός Εθνικής Αμυνας Γεράσιμος 
Λρσένης. μιλώντας προ δεκαπεν
θημέρου σε εκδήλωση του Π ανε
π ιστημ ίου Αθηνών, είχε εκφρά- 
οει την κατηγορηματική του αντί
θεση στο ενδεχόμενο απευθείας 
στρατιωτικού διαλόγου στην Κύ
προ. προκαλώντας την αντίδραση 
του Κύπριου κυβερνητικού εκτιρο 
σώπου Γιαννάκη Κασουλίδη. ο ο 
ποίος δήλοκτε ότι όταν είχε τεθεί το 
θέμα, η Λευκωσία είχε αποδεχθεί 
την πρόταση κατόπιν συνεννόησης 
με την Αθήνα.

Πριν από μια εβδομάδα, οε συνέ
δριο που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα για την ενταξιακή πορεία 
της Κ ύπρου στην Ε.Ε.. ο θ ε ό δ . 
Π άγκαλος είχε επικεντρώσει την 
ομιλία του στην προσπάθεια έντα
ξης της Κύπρου στην Ενωση έστω 
και χωρίς λύση του κιητριακού προ
βλήματος. ενώ ο Κύπριος υπουργός 
των Εξωτερικών είχε ιττογραμμί- 
οει ότι η περίοδος μέχρι την έναρ
ξη των διαπραγματεύσεων είναι η 
πλέον κατάλληλη για την επίλυση 
του προβλήματος. Πέραν της δια
φορετικής προσέγγισης των δύο υ
πουργών των Εξωτερικών επί του 
ενιαξιακού θέματος, οι οποίες κα
τά μία ερμηνεία- θα μπορούσαν να 
εντάσσονται και σε μία ενιαία δια

πραγματειτική τακτική, πηγές που 
είναι οε θέση να το γνωρίζουν επι
σημαίνουν' ότι η Αθήνα εκφράζει 
επιφυλάξεις και για πολλά οπό τα 
στρσηωηκού χαρακτήρα μέτρα (γιο 
παράδειγμα, επέκταση της συμ
φωνίας απαγκίστρωσης και μορα
τόριουμ πτήσεων πάνω ατιό την Κύ
προ). που βρίσκονται αιπή τη οτιγ 
μή στο τραπέζι, στο πλαίσιο του εκ 
του σύνεγγυς διαλόγου mió την α ι
γίδα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την αττο-

κλιμάκωση της έντασης στο νησί. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι εν
στάσεις προέρχονται από στρατιω- 
πκούς. αλλά και πολιπκούς κύκλους 
στην Αθήνα, οι οποίοι μιλούν για 
«αιιοδυνάμί.κιη*· του δόγματος ίου 
Ε νιαίου Α μυντικού Χ ώρου και 
για δημιουργία «ενός προηγούμε
νου** στην Κύπρο, το οποίο -όπως 
επισημαίνουν- πιθανόν να επιχει- 
ρηθεί να μεταφερθεί αργότερα, προ 
σαρμοσμένο κατάλληλα, και στο Λι-

γα ίο. Ο φόβος αϊτός της έμμεσης 
ή άμεσης σύνδεσης των εξελίξεων 
στην Κύπρο με τις ελληνοτουρκι
κές διαφορές στο Α ιγαίο φαίνεται 
ότι βρίσκεται πίσω ατιό τη γενικό
τερη επιφύλαξη τιις Α θήνας απέ
ναντι και στην εκδήλυχτη αμερικα
νικού ενδιαφέροντος, παρά τις ε 
πίσημες διαβεβαιώσεις (οπνέ-ντει>ξη 
Τ. Νάιλς. «Καθημερινή»* 1.12.96) 
ότι δεν ιητάρχουν σκέψεις για λύ- 
ση-ττακέτο.


