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Ο πρώτος ζητάει να ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ το θέμα στην κυβέρνηση και

Ακης - Ηάκης
I

Κάτι θέλει νβ ηει ο Κρβνιδιώτης στον Πάγκαλο, αλλά οντός κάνει σαν να μη θέλει να ακούσει. Δεν 
απέχει της πραγματικότητας το -μήνυμα- της φ«τσγροψίος

υνετίζσνται w αντιομόαεις στο χώρο 
**Κ «υβέρττιοτις ρα το μορατόριουμ στον εναέριο ρ*ρο της Κύπρου και πλέον η κυβέρνηση όηλάνα εττ»σήμ«ς ότι σταμάτησαν ο« συζητήσεις μετοζυ της κυπριακής και της αμερικανικής κυβέρνησης για το θέμα αυτό, ενώ μόλις προ τριών ημερών είχε σνακοπποθεΐ ότι συνεχίζονται.II πρόταση για το μορατόριουμ *·γι συζητηθεί δηλώνεται- ως στοιχείο της αναμενόμενης από tic Μ Π Λ  πρωτοβουλίας για τη Κυπριακό γενικότερα.Χθες. η υπουργός ΠΟν Αμυνας Λ Γσοχατζόπουλος. η οποίος π'χτ αντιδράσει αμέσως μόλις είχε γίνει γνυκΓτό τη θέμα και είχε επιτεθεί ιηον κυβερνητικό εκράσωπο της Κύπρου. ζήτησε να ΐτυζητηΟιί τι* θέμα m a κυβερνητικά ό ργανα. θήτη η οποία μπορεί να ενληφΠεί mi αντιπαραπΟεταί χαι οτον πρωθυπουργό Κ ΣημίτηΓην ίδια (ήρα, ο υπουργός Παιδείας Γερ. Λρσένης δια- μήνυσε στην κυβέρνηιτη. σύμ- «|<*ινα με πληροφορίες. ότι δεν lia Λεχθεί κανένα μορατόριουμ χι έχανε υπαινιγμούς, ακόμη χαι για παραίτησή του αν προχυιρουοε προς την κα- τεύθι·νση της αποδοχής τουΟ  ευρωβουλετσής τον Π Λ Σ Ο Κ  και πρώην υπουργός Εξωτερικών I'. Κρανιδιώτης. αντίθετα, κρότησε θετική στάση απέναντι στο διάλογο με την άλλη πλευρά.Σημεκίινονμε την προχθεσινή αντίδραση τον υπουργοί* Εξιυτερικιόν θ . Πάγκαλου, ενιίι ο υψυπουργ<>ς Χ ρ. Ροζά- κης έλεγε χθες πως πρόκειται μόνο για πρόταση.θ α  ξ ικ α θ α ρ ίσ ι ι  ο  Γ π μ Κ π ςΩιττόσο. πληροφορίες φέ- ροι*ν τον πρωθυπουργό Κ. Σημίτη να προβαίνει σε δήλυκτη επί του Οέμιπος, με την πρυΤτη ευκαιρία, με σκοπό να ξεκα-

Παρίσει τα πράγματα.Ο  κυβερνητικός εκπρόσωπος Δ. Ρέππας δήλυκτε χθες:«Εχει σταματήσει αυτός ο διάλογος για το θέμα αυτό, όπως δήλωσε άλλωστε και ο πρόεδρος κ. Κληρίδης, κάνοντας μια εκτεταμε'νη αναφο- ρά. απαντιήντας σε σχετικές ερυττήσεις."Πρέπει να σας πιο «ντι έγινε αιπάς (ΐ διάλογος. Το συζητήσαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες το συγκεκριμένο θέμα. Η συζήτηση αι*τή έχει όμως διακοπεί. Λεν υπάρχει οποιαδήποτε «τυνέχεια. ούτε μπορεί να υπάρζει <υ*νέχεια για το <π*γχεκριμένο θέμα, επειδή αχριβιός δεν είναι δυνατόν να

δεχτούμε κάτω από αι*τές τις συνθήκες, διακοπή των πτήσε- ων τττην Κύπρο».Ο  υπουργείς Π Ον. Αμυνας Λ . Τσοχατζόπουλος ρωτήθηκε χθες για δηλυκτεις του αναπληρωτή υπουργοί* Εξωτερι- κιάν Γ. Παπανδρέου <ττο Λ ο ν δίνο για το μορατιίριουμ και απάντησε:— «Λεν έχυ> να κάνω κανένα σχολιασμό για το τι λέει ο καθένας. Ο,τι είχα να πω. το είπα προχθές (ιττη Βουλή). Κι από κει και πέρα υπάρχει η επάτημη κυβερνητική ευθύνη και τοποθέτηση, η οποία θα εκφραιπεί μέσα από τα αρμόδια συλλογικά όργανα.Ο  Γ. Κρανιδιώτης, σε συνέ

ντευξή του m o ραδιοσταθμό «Φλας» δήλυχτε:«Λυτή η πρόταιτη συνδέεται και με μια σειρά από άλλα θέματα. όπως είναι ο (ττρατιωτι- κός διάλογος μεταξύ της κυπριακής Εθνοφρουράς και των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων. ιτυνδέεται επάτης με μια διαδικασία για θέματα απαγκίστρωσης, για το πόσο Οα υποχωρήσουν κάπτυα φν- λάκια.Αυτή η πρόταιτη εξετάζεται και Λεν έχει ακόμη γίνει είτε αποδεκτή είτε δεν έχει απορ- ριφθεί. Πιστεύω ιίτι <ίλο am ó το θέμα του στρατιωτικού διαλόγου, του μορατόριουμ, της απαγκίστρωσης, δεν πρέπει να το δούμε απομονωμε'νο. Θα πρέπει να το συνδέσουμε με κάποια ευρύτερη αντίληψη του Κυπριακού. Δηλαδή, πρέπει να (τυνδεθεί με την πορεία εξεύρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, με την πορεία του διαλόγου.Το αμυντικό δόγμα υποτίθεται στοχεύει στην εξεύρεση μιας δίκαιης λι'κτης να ενισχύσει τη διαπραγματευτική μας θέση.Γι' amó Οα πρέπει να συνδεθεί με τη διαδικασία ε π Λ ύ σης του Κυπριακού. Μην είναι απομονωμένο το μορατόριουμ.»Θα μπορούσε, για παράδειγμα. κάποιος ν’ αρχίσει μια <τυζήτη*τη στο ' στρατιωτικά επίπεδο εφ’ όσον εξευρεθεί


