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Η διαφωνία με τον Κοτζιά ήταν για τη δήλωση του διευκρινίζουν στον ΔΗΣΥ

Μέτωπο ΔΗΣΥ ΔΗΚΟ για τον Έλληνα ΥΠΕΞ

Νέο μέτωπο με τον ΔΗΣΥ για το θέμα Κοτζιά επιχείρησε

να ανοίξει χθες το ΔΗΚΟ καλώντας τον ΔΗΣΥ να
αν ανταποκρινόταν ή όχι στην πραγματικότητα
το χθεσινό δημοσίευμα του Π για όσα ελέχθησαν
στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ σε σχέση με τον κ Κοτζιά
τοποθετηθεί

την περασμένη Δευτέρα
Το ΔΗΚΟ μίλησε για αήθη εμφανή και υπόγεια
προσπάθεια να επιρριφθεί η ευθύνη για την αποτυχία
της πενταμερούς διάσκεψης της Γενεύης στην ελληνική
κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Νίκο Κοτζιά
κάτι που όπως υποστήριξε πλήττει την προσπάθεια
της Ελλάδας για κατάργηση των εγγυήσεων και την
πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων Το
γεγονός ότι αυτή η επίθεση γίνεται συντονισμένα και
οργανωμένα από συγκεκριμένες εφημερίδες οι οποίες
στηρίζουν την κυβέρνηση και τον Δημοκρατικό
προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία
Πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος που
έχει θέσει δημόσια η ίδια η κυβέρνηση να αποκαλυφθούν
δηλαδή οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας
όταν οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες επιδίδονται
καθημερινά σε ένα blame game εναντίον της
Ελλάδας δίνοντας έτσι κάλυψη και συγχωροχάρτι
στην Τουρκία διερωτήθηκε το ΔΗΚΟ
0 ΔΗΣΥ δεν σήκωσε απλώς το γάνη επέστρεψε τα πυ¬

ρά Το κυβερνών κόμμα απάντησε ότι τις θέσεις του
ΔΗΣΥ πς εκφράζει ο πρόεδρος του και ότι για το θέμα
ασφάλειας και εγγυήσεων οι θέσεις του Δημοκρατικού

φύτου καταφέρθηκε εναντίον του Και τότε ο Αβέρωφ
Νεοφύτου μετέφερε αυτοπροσώπως στον κ Κοτζιά την
άποψη που εξέφρασε και στο Εθνικό Συμβούλιο προφανώς
για να λύσει την παρεξήγηση Αυτή είναι η όλη
ιστορία ούτε λογομαχίες ούτε λεκτικές αντιπαραθέσεις
ούτε διάσταση απόψεων τόνισε και διερωτήθηκε

Συναγερμού είναι ξεκάθαρες και επί της ουσίας οι
θέσεις Κύπρου και Ελλάδας είναι ταυτόσημες Αυτό
άλλωστε επεσήμανε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου και με δημόσιες δηλώσεις του το Σάββατο

Ιανουαρίου υπενθύμισε ο ΔΗΣΥ Προχωρώντας ένα
βήμα mo πέρα ανέδειξε ότι οι μόνοι πολιτικοί αρχηγοί
που σε δημόσια εκδήλωση και που με δημόσιες
δηλώσεις τους καταφέρθηκαν κατά του Ελληνα υπουργού
Εξωτερικών κ Κοτζιά
αφορμής της θεατρικής
παράστασης Αντιγόνη»-«ναι από τα κόμματα του

π εξυπηρετεί η συνέχιση της συζήτησης

14

λεγόμενου

κέντρου συμΓΓφίλαμβανομένου του προέδρου

του ΔΗΚΟ

Συναγερμό

Επιβεβαίωσε ο Γεωργίου

0 ΔΗΣΥ δεν θέλησε να αναφερθεί στην απάντηση
του στα όσα ελέχθησαν στο ΠΓτου κόμματος για τη
διαφωνία που προέκυψε με τον Ελληνα ΥΠΕΞ το έπραξε
όμως ο αντιπρόεδρος του κόμματος Γιώργος Γεωργίου
μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του PIK
Εν ολίγοις ο κ Γεωργίου επιβεβαίωσε όσα γράψαμε
χθες για την ενημέρωση Αβέρωφ Νεοφύτου προς το
Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ για το παρασκήνιο της δια¬

φωνίας του με τον κ Κοτζιά 0 κ Γεωργίου υπενθύμισε
ότι ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ είχε κάνει γνωστή δημόσια
τη διαφωνία του και στη συνέντευξη Τύπου που
παρέθεσε με την επιστροφή του από τη Γενεύη 0 εκ
των αντιπροέδρων του ΔΗΣΥ εξήγησε ότι στην τετράωρη
συνεδρίαση του ΠΓ ελέχθησαν τα πάντα για το τι έγινε
στη Γενεύη στη μεγαλυτερή τους λεπτομέρεια Οπως
είπε επικαλούμενος αυτήν την ενημέρωση ο Αβέρωφ
Νεοφύτου διαφώνησε με χειρισμό του υπουργού
της Ελλάδας ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου
στη Γενεύη Είχε πεί ότι η επιλογή Κοτζιά να προαναγγείλει
το αποτέλεσμα της διάσκεψης θα έπρεπε να
αποφευχθεί Φαίνεται παρατήρησε ότι κάποιο μέλος
του Εθνικού Συμβουλίου ενημέρωσε κατάλληλα κατά
την έκφρασή του τον κ Κοτζιά ότι ο Αβέρωφ Νεο¬
Εξωτερικών

Προχωρώντας

ένα βήμα πιο πέρα ο αξιωματούχος του ΔΗΣΥ
επιτέθηκε στα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου
καλώντας τα να αναλογιστούν το κατά πόσο με
τις συμπεριφορές και τις πράξεις τους έχουν ζημιώσει
την εθνική μας υπόθεση ως μέλη εθνικών αποστολών
Σημειωτέον ότι και άλλα κόμματα του λεγόμενου
χώρου επανήλθαν χθες στο θέμα Κοτζιά με
την ΕΔΕΚ να αναδεικνύει ότι οι ενέργειες του Ελληνα
ΥΠΕΞ που λειτούργησαν ως τροχοπέδη στις προσπάθειες
των γνωστών κύκλων φαίνεται πως προκάλεσαν
τόση ενόχληση ώστε κάποιοι αποφάσισαν να ρίξουν
λάσπη και ευθύνες απέναντι σε έναν πολιτικό που
ενδιάμεσου

υπερασπίστηκε

πλήρως τις θέσεις της ελληνοκυπριακής
πλευράς Οι Οικολόγοι κατήγγειλαν ότι σκοτεινοί κύκλοι
τον
Κοτζιά έβαλαν τώρα στο στόχαστρο τη
μετά
Ρωσία 0 Γιώργος Περδίκης με επιστολή ζήτησε μάλιστα

συνάντηση με τον Ελληνα ΥΠΕΞ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΡΜΠΑ

