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όργανα το μορατόριουμ O m ro u pyó c Αμυνας 
Α. Τσοχστξοπαύλας  

υ π ο σ τη ρ ίζε ι ό π  
υπά ρχει κυ β ερ νη τι

κή  Θέση η οποία πρέ
πει ό μ ω ς να επιβε

βαιωθεί.

ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑ 
ΑΠΟΑΡΣΕΝΗ

Του Σττ. ΣουρμεΑίδη

Σ ΤΑ αρμόδια κυ
βερνητικά όργα
να. στο ΚΥΣΕΑ 
και στο υπουργικό 

Συμβούλιο. Οα φέρει το 
θέμα της αποδοχής ή όχι 
του «μορατόριουμ» πτή
σεων πάνιι) από την Κύ
προ. ο υπουργός Αμυνας 
Λ κης Τ σ οχ τα ζόπ ο υ λ ο ς  
για να διευκρινιστεί πλή- 
ριυς το θε'μα.
Ο κ. Τσοχατζόπουλος υπο
στηρίζει πόντιος ότι «υπάρχει 
κυβερνητική θέση» η οποία 
πρέπει να επιβεβαιωθεί από
την κυβέρνηιτη 
Στο θε'μα επανήλθε και ο Γε

ράσιμος Λρσένης, ο οποίος 
σύμφωνα με το στενό περιβάλ
λον τον. δεν πρόκειται να απο
δεχθεί συμφωνία για «μορατό
ριουμ». γιατί κάτι τέτοιο σημαί
νει τον «θάνατο» του Ενιαίου 
Αμυντικού Δόγματος.

Αν υπάρξει ιτνμφωνία. ο ση
μερινή υπουργός Παιδείας Οα 
αντί δράσει έντονα, χωρίς να α
ποκλείει ακόμα και την παραί- 
τηιτή του από την κυβέρνηση. 
Διει*κρινίζεται μάλιστα από το 
περιβάλλον τον <m δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή ούτε η θέση 
για μορατόριουμ 8 μηνών, για
τί και δεν ξέρουμε τι Οα γίνει σ’ 
αυτό το διάστημα και δεν γνω
ρίζουμε αν Οα ζητηθεί μετά η ε- 
πέκταιτή του.
Ο κυβερνητική εκπρόσωπος 

Λ. Ρέππας είπε χθές ότι θέμα 
μορατόριουμ πλέον δεν τίθε
ται. γιατί διεκόπησαν οι συνο
μιλίες μέσοι των Αμερικανών, 
όπως είπε και ο Πρόεδρος 
Κληρίδης.
Ο Πρόεδρος της Κύπρου τόνι

σε και χθές ότι δεν Οα μπορού
σε να αποδεχθεί μια τέτοια 
συμφωνία που ισοδύναμεί «με 
παύση λειτουργίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας».
Με τη σειρά τοτ» και ο αναπλη

ρωτής υπουργός Εξωτερικών 
Γ. ΓΙαπανδρέαυ δήλιυσε χθές ό 
τι το θέμα συζητήθηκε με τους 
Αμερικανούς, αλλά δεν υπήρ
ξε καμμιά συμφωνία για «μο
ρατόριουμ».
Από το Μέγαρο Μαξίμου. πά

ντως. διευκρινίζουν πως ιττο α
μέσως επόμενο διάστημα Οα α- 
ποσαφηνισθούν πλήρως οι κι- 
νήσεις τη; κυβέρνησης. ενώ 
υπενθυμίζουν πιος τόσο ιπη Λι
σαβόνα. Γκιο και στις προγρομ- 
ματικές δηλιίκτεις υπήρξε σαφή 
αναφορά του Κ. Σημίτη για το 
θέμα.

Α ριστερά . Χρ. Ρ ο ζ ά κ η ς : Π ρ ο σ φ υ γή  στη  Χ ά γη  για υφ α λοκρηπίδα. Δεξιά:
Κ. Κα ρα μ α νλής. Α νπ ψ α τικό τη τσ  σ τη ν  εξω τερ ική  π ολιτική . Μ. Δαμσνά- 

κ η : Οχι στο εξοπλισττκο πρόγραμ μα.

Στη γραμμή ΠάγκαΑου 
ο Ροζάκης στη ΒουΑή

ΣΤΗ γραμμή του υπουργού Εξωτερι
κών θ . Πάγκαλου κινήθηκε χθες ο 
υφυπουργός Χρ. Ροζάκης, ο οποίος 
μιλώντας <ττη Βουλή, πρικτπάθησε να 
διασκεδάσει τις εντυπιόσεις που έ- 
χουν δημιουργηθεί από τις διαφορετι
κές δηλιίκτεις του πολιτικού προϊστα
μένου του. αλλά και άλλων κυβερνητι
κών ιττελεχιίιν σε θέματα εξωτερικής 
πολιτικής.

Ο κ. Ροζάκης απάντησε χθες στη 
Βουλή σε επερωτηση των βουλευτιόν 
της Ν.Δ. Κ. Καραμανλή, Π. Λουκά- 
κου, Σ. Τσιτουρίδη και Χρ. Βυζοβίτη 
που αφορούσε ακριβώς στο θέμα 
α ϊτό  των αντικρουόμενων απόψεων 
των κυβερνητικίιΑ' ιττελεχιίιν.

«Απλά σκέφας»
Ο υφυπουργός είπε ότι «η εξαιρετι

κά σαφής και καθαρή γραμμή που έ
χει διαμορφωθεί τους τελετπαίσυς μή
νες στην εξωτερική πολιτική τηρείται 
απαρέγκλιτα»».
Οτι «τις θέσεις της κυβέρνησης εκ

φράζει ο υπουργός Εξωτερικών και 
πως οι διάφορες απόψεις που εκφρά
ζονται όπως η δική του. για επέκταση 
του μορατόριουμ, αποτελούν απλές 
σκέψεις που δεν ιτυνκττούν πολιτική».

Ο κ. Ροζάκης επέμεινε ότι η πριν 
σφυγή ιττο Δικαστήριο της Χάγης για 
το θέμα της υφαλοκρηπίδας αποτελεί 
τη μόνη ειρηνική και συμφέρουσαγια 
την Ελλάδα λύιτη καθώς, όπως είπε, 
«οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία 
υπό τις παρούσες στ*ν(}ήχες αποκλείο
νται».

Στην παρατήρηση του αρχηγού της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Μ. 
Εβερτγια τον κίνδυνο ν ’απεμπολήσει 
η χώρα μας το δικαίωμα επέκτασης 
των χωρικών της υδάτων ιτιά 12 μίλια. 
στην περίπτοκτη παραπομπής του θέ
ματος της υφαλοκρηπίδας ιπη Χάγη, 
ο κ. Ροζάκης δι αβεβαίωσε τη Βουλή ό
τι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος:

«Σε κανένα σημείο του Αιγαίου πε- 
λάγους δεν μπορεί να πάρουμε υφα
λοκρηπίδα στα 6 μιλιά που θα μας ε
μποδίσει την επέκταιτη στα 12» είπε.

Αναφερόμενος γενικά στις διεθνείς 
πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται για 
την επίλυση του Κυπριακού και των

Ελληνοτουρκικών διαφορών, ο 
υφυπουργός Εξωτερικών επανέλαβε 
πως «είναι άλλο θέμα η εκδήλωση 
πρωτοβουλιιίιν κι άλλο η αποδοχή του 
περιοχομένου τους από μέρους μας.

Οιαδήποτε πρόταση που θα κρί
νουμε ότι συμπίπτει με τα συμφέροντα 
της χιόρας μας, την εξετάζουμε, τόνισε 
ο κ. Ροζάκης.

Για το θέμα που έχει δημιουργηθεί 
με το αεροπορικό μορατόριουμ στην 
Κύπρο είπε:
«Προτάσειςγίνονται. Δεν έχουμε ό

μως καταλήξει πουθενά. Κι ο κ. Κα- 
σουλίδης μίλησε για πρόταση κι όχι 
για υιοθετημένη πολιτική. Και δεν θα

μπορούσε να υπάρχει απόφαση όταν 
μάλιστα δεν ξέρουμε αν υιοθετείται 
αυτή η πρόπαΐτη και από την τουρκική
πλευρά».

Ο πρυΥτος επερωτών βουλευτής της 
Ν.Δ. Κ. Καραμανλής επέκρινε την 
κυβέρνηση για «αντιφατικότητα, α
συνέπεια. αναξιοπιστία και ανακο
λουθία στην εξωτερική πολιτική, με 
ιτυνέπεια να τσάμι στίζεται καίρια η 
εικόνα της χιόρας μας» και τόνισε την 
ανάγκη «τυντονισμσύ αλλά και παρέμ- 
βαση του πρωθυπουργού που δείχνει 
«να παρακολουθεί ως ανήμπορος, α
μήχανος. παθητικός θεατής τις αλλη- 
λοσνγκρουόμενες δηλώσεις των

υπουργώντου» όπως είπε χαρακτηρι
στικά. Ο πρέσβης II. Μολυβιάτης. μι- 
λιόντας ως κοινοβουλευτικός εκπρό
σωπος της Ν.Δ. έκανε λόγο για εοω- 
κυβερνητικές διαηιυνίες και εξέηχκί
σε το φόβο πως «πολύ σύντομα τα r 
Ονικά μας θέματα θα υπικττού*ν καίσιο 
πλήγμα».

Η Μαρία Λαμανάκη αναφέρθηκε 
στις διαφορετικές απόψεις που εκ
φράζονται σ' όλο το  πολιτικό ηάομα. 
κάλεοε την κυβέρνηση ν' απικιαιμηνί- 
σει τις θέσεις της και εξέφρασε την α- 
ντίθειτή της ιττο εξοπλιστικά πρό
γραμμα ποί'. όπως είπε. μας αποκλεί
ει από τη σύγκλιση.

Ανησυχία
Ο πρόεδρος του ΛΗΚΚΙ Λ. Τοοβό- 

λας εξέφρασε ανηιτυχία για την «με
γάλη κινητικότητα που παρουσιάζε
ται για όλα τα εθνικά μας θέματα» και 
κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι α
πέκρυψε την πρώτη μέραιπη Λισαβό
να τις συναντήσεις που είχε με τους κ. 
Ντενκτάς και Γκλιγκόρωφ.

Η όλη ιτυζήτηση διεξήχθη σε κλίμα 
μετριοπάθειας και καλής διάθεσης, 
γεγονός που επικροτήθηκε απ' όλες 
τις πλευρές.
Οι βουλειπές της Ν.Δ., μάλιστα, και 

ιδιαίτερα ο Π. Λουκάκος. κατέστη- 
σαν σαφές ότι διαχωρίζουν τη θέση 
τους από την εριότηιτη του ιτννάδελ- 
φού τους Γ. Καρατζαφέρη, που αφο
ρούσε στο όνομα του υφυπουργού και 
την εβραϊκή καταγωγή του.

Μοναδικό σημείο... σιωπηρής έντα- 
ιτης η αποχιόρηση από την αίθουσα 
των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γ'. Καψή 
και Σ. Βαλυράκη, την ώρα που ο 
υφυπουργός Εξωτερικών αναφερό
ταν στο θέμα της πρ<κτφι*γής στη Χά
γη για την υφαλοκρηπίδα.
Ουδείς στην αίθουσα εξέλαβε την έ

ξοδο των δύο βουλευτών από την αί
θουσα ως αποχιόρηση. Αργότερα 
κυκλοφόρησε πως ο κ. Καψής είπε 
στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο 
του Γ1ΛΣΟΚ Κ. Σφυρίου <5τι «φεύγει, 
γιατί δεν συμφωνεί μ' αυτή την ιίποψη 
περί προσφιλής».

Γ. Μ ΠΑΛΗ

Διαβήματα από Λευκωσία για τον εκβιασμό της Αγκυράς
Αν και η Λει»κωσία εκτιμά πως οι Αμερικανοί δεν πρό
κειται να επαναφέρουν την πρόταση τους για μορατό
ριουμ στις πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών στην Κύ
προ, η κυπριακή κυβέρνηση, όπως προκύπτει από χθε
σινές δηλοκτεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γ. Κα- 
σουλίδη, Οα προχωρήσει σε προληπτικά διπλωματικά 
διαβήματα, καταγγελλοντας την τουρκική απειλή που 
μεταφέρθηκε έμμεσα από τον Κέρι Κι’ιβανο στι; δια- 
βουλεύσειςτης Λισαβόνας, ότι η Αγκυρα έχει δήθεν το 
δικαίωμα να παρεμβαίνει στρατιωτικά, όποτε αυτή 
κρίνει, εξαιτίας των εξοπλισμών της Εθνικής 
Φρουράς.

Λυτός «κριβιός ο τουρκικός εκβιασμός, που υιοθετή
θηκε σκανδαλωδώς και από τους Αμερικανούς του α
ποδέχθηκαν ιτύνδειτη του με το μορατόριουμ <ττις 
υπερπτήσεις. ήταν και η αιτία του ναυαγίου των σχετι

κών διαβουλεύσεων που έγιναν, όπως αποκάλυψε και 
ο πρόεδρος Κληρίδης.

Ο Κύπριος πρόεδρος επανέλαβε και χθες ότι δεν ή
ταν δυνατό να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία για μο- 
ρατόριουμ από τη ιττιγμή που η Τουρκία αξίωσε να δι
καιούται ν ’ αναλαμβάνει στρατιωτική δράση αν η 
κυπριακή κυβέρνηιτη προέβαινε σε εξοπλισμού·; του; 
οποίους δεν δέχεται.
Αν. πρόσθεσε, είχαμε ενδιόσει και είχαμε αποδεχθεί 

ότι η Τουρκία «:χει το δικαίωμα να πλήττει την Κύπρο 
όταν αποφασίσει να εξοπλίζεται, έπρεπε να πάψουμε 
να λειτουργούμε ως κράτος.
Οι Τούρκοι, είπε. θεωρούν ότι η Συνθήκη Εγγυήσεως 

τους επιτρέπει να επεμβαίνουν στην Κύπρο, κάτι που 
συνιστά παραβίαση των αρχών του Καταστατικού

Χάρτη και επομένως δεν είναι αποδεκτά από την 
πλευρά μας.
• Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Ακη Τσόχα- 

τζόπουλου. άτι «ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπο: 
έδωσε λανθασμένη εικόνα για τις συνομιλίες στη Λι 
σαβάνα για το μορατόριουμ», ο Γιαννάκης Κασουλι 
δης τόνισε χθες άτι θα δράσει ως ασπίδα ιίκετε να μην 
επιτρέψει να πληγούν οι σχέσεις Αθηνών Λευνω 
σίας.

Ο κ. Κασουλίδης είπε άτι δεν τον απασχολεί και δι ν 
σχολιάζει τη δήλωση Γσοχατζάπουλου, τονίζοντας ά τι 
«εκείνο που έχει σημασία είναι η διαφύλαξη των σχε 
σε ων Λενκοκτίας -  Αθήνας»».

Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ


