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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Αμερικανοί Γερουσιαστές 

επικρίνουν την έκθεση Μπους για το Κυπριακό 

Τη βαθιά ανησυχία τους τόσο για τον 
τόνο όσο και για το περιεχόμενο της 
διμηνιαίας έκθεσης για το Κυπριακό του 
Προέδρου των ΗΠΑ προς το Κογκρέσο 
εξέφρασαν έντεκα Αμερικανοί γεροu·· 
σιαστές σε επιστολή τους προς τον 
Πρόεδρο Μπους. 

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι 
παρουσιάζοντας τις δήθεν εκλογές στα 
κατεχόμενα σαν μια ενέργεια μέσα σε 

ένα νόμιμο πολιτικό καθεστώς και το 
αποτέλεσμα σαν αντιπροσωπευτικό 
των προσδοκιών των Τουρκοκυπρίων, η 
έκθεση δημιουργεί την ατυχή εντύπωση 
ότι οι ΗΠΑ έχουν κατά κάποιο τρόπο 
μεταβάλει την πολιτική τους όσον 
αφορά την παράνομη τουρκική κατοχή 
της βόρειας Κ.ύπρου. 

Και συνεχίζει: "Είναι δύσκολο να αντι
ληφθούμε γιατί ακριβώς μετά την 
κατάρρευση των συνομιλιών που οφεί·· 
λεται στην αδιαλλαξία του κ. Ντενκτάς, 
επιλέγετε να εφράσετε υποστήρίξη 
προς τη θέση του κ. Ντενκτάς, ενώ 
παραβλέπετε ολότελα πολύ γνωστές 
πληροφορίες για παρατυπίες στις εκλο
γές. Παραλείπετε επίσης να αναφερ
θείτε σπ1 σημαντική δύναμη των κομμά· 
των της αντιπολίτευσης. 

Όχι μόνο δεν κάνει αναφορά η 
έκθεση στη συμμετοχή σης εκλογές 
60,000 παρανόμων εποiκων από την 
Τοιιρκiα και στο ψυχολογικό αντi· 

κτuπο rrou εfχε η παρουσία 36,000 
Τούρκων στραηωτ$ν, αλλά ούτε και 
κάνει την παραμικρή νύξη στο γεγο
νός όη η εκστρατεία τοιι κ. Ντενκτάς 
6ασfστηκε σε απόψεις και σε θέσεις 
αντiθεη:ς με τη δική σας πολύ σιιχνά 
διακηρυγμένη θέση ότι το στάτους 
κβο στην Κύπρο είναι απαράδεκτο. 

Όοον αφορά την εκτίμηση στην 
έκθεση για την αποτυχία των συνομι
λιών σημειώνεται στην επιστολή ότι 
δεν αναφέρεται πουθενά ότι με την 
εμμονή του σε όρους που αλλάζουν 
ουσιαστικά το εννοιολογικό πλαίστο 
που είχε συμφωνηθεί, ο Ντενκτάς ευθύ
νεται για την αττοτuχί.α των συνομιλιών. 
ΑντίΘε·rα η έκθεση δίνει την εντύπωση 
ότι ενέργειες νεαρών Ελληνοκυπρίων, 
κατά κάποιο τρόπο έθεσαν σε κίνδυνο 
τις 

Καταλήγοντας οι γερουσιαστές 
καλούν τον Πρόεδρο Μπους να πάρει 
τα αναγκαία μέτρα ωστε να διευκρινίσει 
τη θέση του ούτε η σημερινή κατά
σταση ούτε η διχοτόμηση μπορούν να 
θεωρηθούν αποδεκτή λύση του Κuπρια
κο(J προβλήματος. 

Την επιστολή υπογράψουν οι γεροu
σίαστές μέλη της Επιτροπής 
κών: Πρtσλερ, Σαρμπόνης, Σιμόν, 
Αμάντο, Μικούλκι, Μπελ, Μπlτεν, 
Κpό.νστον, Κέvετι και Κέρι. 


