
Ο υπουργός Άµυνας της Κύ-
πρου, ∆ηµήτρης Ηλιάδης, 
δήλωσε ότι βρίσκεται σε 

εξέλιξη πρωτοβουλία των Ηνω-
µένων Εθνών και των ΗΠΑ για 
τη ρύθµιση της διαφοράς Λιβά-
νου-Ισραήλ για την οριοθέτηση 

της µεταξύ τους Αποκλειστικής 
Οικονοµικής Ζώνης και πρό-
σθεσε ότι ζητήθηκε και η µεσο-
λάβηση της Κύπρου. Ο Κύπριος 
υπουργός εξέφρασε την ετοιµό-
τητα της Λευκωσίας να συµβάλει 
προς επίλυση του ζητήµατος. Για 

την Αποκλειστική Οικονοµική 
Ζώνη µεταξύ Κύπρου και Λιβά-
νου ο κ. Ηλιάδης είπε ότι «αυτή 
είναι οριοθετηµένη και, όταν θα 
συγκροτηθεί το συνολικό πλέγµα, 
θα επικυρωθεί και από τη Βουλή 
του Λιβάνου».

Ολες οι συµφωνίες που 
προέκυψαν από τις δι-
απραγµατεύσεις από το 

1968 µεταξύ των δύο πλευρών 
απορρίπτονται από τους Ελληνο-
κυπρίους, ισχυρίστηκε ο ηγέτης 
των Τ/κ, Ντερβίς Έρογλου. Σε 
δηλώσεις του το Σάββατο ο κ. 
Έρογλου είπε ότι θα πρέπει η δι-
εθνής κοινότητα να δει πραγµα-
τικά ότι η αδιάλλακτη πλευρά εί-
ναι η ε/κ. Ισχυρίστηκε ακόµα ότι 
παρόλο που στις επαφές του οι 
συνοµιλητές του αναγνωρίζουν 
την αδιαλλαξία της ε/κ πλευράς, 
εν τούτοις µετά τις συναντήσεις 
δεν κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ. 

Σε ερώτηση για τις επικείµενες 
προεδρικές εκλογές ο κ. Ερο-
γλου είπε ότι ο ίδιος θεωρεί ότι 

νικητής των εκλογών θα είναι ο 
πρόεδρος του ∆ΗΣΥ Νίκος Ανα-
στασιάδης, «αλλά ας µην ξεχνάµε 
ότι το ∆ΗΣΥ θα συνεργαστεί µε 
το ∆ΗΚΟ που είναι κόµµα εθνι-
κιστικό που απορρίπτει την εγγύ-
ηση της Τουρκίας και τους Τούρ-
κους που έχουν υπηκοότητα» του 
ψευδοκράτους. Είπε ακόµα ότι ο 
κ. Αναστασιάδης είναι άνθρω-
πος που θέλει την ειρήνη, αλλά 
µε το ∆ΗΚΟ στο πλευρό του δεν 
θα υπάρξουν εξελίξεις στο τρα-
πέζι των διαπραγµατεύσεων. 

Ο κ. Ερογλου είπε ότι υπάρχει 
χρονικό περιθώριο για τις δια-
πραγµατεύσεις και δεν θα µπο-
ρούν να συνεχιστούν για πάντα.

Ισχυρίστηκε ότι λόγω της Κυ-
πριακής Προεδρίας της ΕΕ, αλλά 

και του γεγονότος ότι ο ∆ηµήτρης 
Χριστόφιας δεν θα είναι υποψή-
φιος στις προεδρικές εκλογές οι 
διαπραγµατεύσεις δεν «θα έχουν 
θετική έκβαση». 

Αναφέρθηκε στη στρατηγική 
της τ/κ πλευράς στο Κυπριακό 
και είπε ότι η Τουρκία και οι αξι-
ωµατούχοι του ΟΗΕ αποδέχτη-
καν τη στρατηγική αυτή.

Οι επιτροπές που αποτελού-
νται από Ε/κ και Τ/κ και σχη-
µατίστηκαν για να συζητήσουν τα 
µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύ-
νης «ας συνεχίσουν το έργο τους 
µέχρι τις εκλογές και βλέπουµε 
από εκεί και πέρα», είπε και πρό-
σθεσε ότι για να συνεχιστούν οι 
διαπραγµατεύσεις πρέπει και οι 
δύο πλευρές να είναι θετικές.

Με συνέντευξη Τύπου, που 
έδωσε ο Ερχάν Αρικλί., 
ένας εκ των 11 καταζη-

τούµενων για τη δολοφονία των 
Τάσου Ισαάκ και Σολωµού Σο-
λωµού, στην Κιργιζία, προκαλεί 
τις κυπριακές Αρχές, δηλώνο-
ντας «αθώος» και κατηγορώντας 
ευθέως την Ιντερπόλ Κύπρου 
για «φιάσκο». Υπενθυµίζεται 
ότι ο Ερχάν Αρικλί συνελήφθη 
από τις αρχές της Κιργιζίας την 
περασµένη Τετάρτη, µε βάση το 
κόκκινο δελτίο που είχε εκδώ-
σει η Ιντερπόλ µετά από αίτηµα 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ο 
οποίος στη συνέχεια, αφέθηκε 
ελεύθερος. Ο Αρικλί ανέφερε 
κατά τη συνέντευξη Τύπου, που 
παραχώρησε πως είναι «έτοιµος 
να παραδοθεί» στις κυπριακές 
Αρχές και να δικαστεί, τονίζο-
ντας πως «δεν φοβάται να δικα-
στεί από Ελληνοκυπρίους». Πα-
ράλληλα, τόνισε ότι «δεν υπάρχει 
λόγος» να ζητούν την παράδοσή 
του «από άλλες χώρες» και πως 
αρκεί να προσφύγουν στις αρχές 
του ψευδοκράτους. Αν το κάνουν 
αυτό είναι «έτοιµος να παραδο-
θεί µε δική του πρωτοβουλία και 

να δικαστεί». Επιπλέον, δήλωσε 
«αθώος» και επεσήµανε ότι «δεν 
είναι εξακριβωµένο ποιος ακρι-
βώς σκότωσε τον Ισαάκ», ενώ 
ως άλλοθί του προβάλλει το επι-
χείρηµα πως ως πρόεδρος της 
φοιτητικής παράταξης που ηγείτο 
εκείνη την περίοδο (1996), είχε 
οργανώσει αντισυγκέντρωση την 
ίδια ώρα της δολοφονίας στο 
Ledra Palace. Ισχυρίστηκε, επί-
σης, ότι οι κυπριακές Αρχές «δεν 
έχουν σοβαρά στοιχεία σε βάρος 
του», τονίζοντας ότι η Ιντερπόλ 

Κύπρου «δεν έστειλε κανέναν 
φάκελο στην Ιντερπόλ της Κιρ-
γιζίας, παρά µόνο µερικές φω-
τογραφίες». Ζητήθηκε η έκδοσή 
του µε «λάθος στοιχεία», καθώς 
δεν είχε γραφτεί σωστά το όνο-
µα πατρός και η πόλη γέννησής 
του. Μάλιστα, χαρακτήρισε τους 
χειρισµούς της Κυπριακής Ιντερ-
πόλ ως «κωµωδία», λέγοντας 
πως «ήταν σαν να κορόιδευαν τις 
αρχές της ∆ικαιοσύνης της Κιργι-
ζίας και τελικά, η ∆ικαιοσύνη της 
Κιργιζίας τους απαξίωσε».
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Έτοιµη να µεσολαβήσει η Λευκωσία 
στη διαφορά Λιβάνου-Ισραήλ 

Ο Έρογλου κατηγορεί 
την ε/κ πλευρά για αδιαλλαξία

Προκαλεί τώρα τη Λευκωσία 
ο Ερχάν Αρικλί
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