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Δεν χάνει ευκαιρία ο Ραούφ 
Ντενκτάς να δηλώσει πως θα 
παρεμποδίσει με κάθε μέσο 
ιην ευροιπαϊκή ένταξη της 
Κύπρου.

•  ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

Εκθεση της ιρλανδικής προεδρίας για το Κυπριακό
Δύο ιδιοκτήτες (! ) έχει η 
Κόπρος, σύμφωνα με τον 
ηγέτη των Τουρκοκυπρίων 
Ραούφ Νιενκιάς, ο οποίος 
φανέρωσε με προκληιικό 
τρόπο, για μια ακόμη φο
ρά, τις απόψεις τοιι περί 
ελευθερίας και ανεξαρτη
σίας της Κόπρου και των 
δύο κοινοτήτων της.
Ο  κ. Ντενκτάς έκανε αυτές 

του τις δηλώσεις αϊτό την Κων- 
οταντινούπολη, καθιστώντας 
παράλληλα σαφές όπ σε περί
πτωση που η Δημοκρατία της 
Κύπρου (την οποία ο ίδιος α- 
ποκαλεί ελληνοκυπριακή πλευ
ρά) ενταχΟεί στην Ευρωπαϊκή

Ενωση, τότε θα δια
κοπούν οι διακοινοιι- 
κές συνομιλίες. «Οι 
Τουρκοκύπριοι Οα ε- 
((κτρμόουυν ιις ίδιες με
θόδους που ακολούθη
σαν εκείνοι και Οα ε 
νωθούμε με την Τουρ
κία», πρύοθεσε. « Ε ί
μαστε υποχρεωμένοι 
να παρεμποδίσουμε ιην 
ενσωμάτωση της Κύ
πρου στην Ελλάδα», 
τόνισε ο Τουρκοκύπριος ηγέ
της.

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει 
από τη Λευκωσία ο ανταπο
κριτής μας Λρης Βικέτος, ο εκ-

πρόοωποςτης ιρλανδι
κής προεδρίας Κ. Χ ί- 
σλιπ, ο οποίος βρίσκε
ται στην Κύπρο, δ ιε 
ρευνά τρόπους αποτε
λεσματικής συμβολής της 
Ε .Ε .  στην επίλυση του 
Κυπριακού.

Ο Ιρλανδός διπλωμά
της είχε συνομιλίες με 
τον Πρόεδρο Κληρίδη. 
από τον οποίο έλαβε, ό
πως είπε, ικανοποιητι

κές απαντήσεις, ενώ Οα συνα
ντηθεί και με τον Ρ. Ντενκτάς 
Μ ειά την ολοκλήρωση της επί
σκεψής του, Οα υποβάλει έκθε
ση στην ιρλανδική προεδρία.

που Οα συζητηθεί στο συμβού
λιο υπουργών πριν ιο τέλος 
του έτους.

Την (δια στιγμή, ο Βρετανός 
Εργατικός βουλευτής Τομ Κοξ 
δήλι.κτε ότι με κυβέρνηση Εργα
τικών Οα υπάρξει μια εντελώς 
διαφορετική στάση από πλευ
ράς Βρετανίας για ιο  Κυ
πριακό.

Ο κ. Κοξ είπε ό ιι θα πετρα- 
μείνει μεν στη θέση του ο ειδι
κός συντονιστής Ντ. Χάνεϊ. για
τί είναι ικανός διπλωμάτης, αλ
λά Οα αλλάξουν οι όροι της ε 
ντολής του, ώστε να συνάδουν 
με την πολιτική του Εργατικού 
Κιιμματος στο Κυπριακό

Με κυβέρ
νηση Εργα
τικών, η 
Βρετανία 
Οα ακολου
θήσει άλλη 
πολιτική 
στο Κυ
πριακό.


