
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Θετικό βήμα από τ
Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Η :
Γιώργος Κουβαρσς ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ενθαρρυντικό και «καλή βάση» της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης για την εγγύηση των ελληνικοιν συνόρων χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικιίιν κ. Θόδοιρος Πάγκαλος το Συνοπτικό Σχέδιο ΑναθεωρημένωνΣυνθηκών.
ΓΟ  Σ Χ Ε Λ ΙΟ  υποβλήθηκε χθες για συζήτηση από την ιρλανδική προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Έ νω σης. που κλήθηκε να προετοιμάσει τη Διάσκεψη Κορυφής στο Δουβλίνο, το επόμενο Σαββατοκύριακο.Εν το» μεταξύ, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμφωνήσει στο μέλλον σε μορατόριουμ πτήσεων πάνω από την Κύπρο.Ο ι Τούρκοι, πάντως, κινήθηκαν εχθές με ιδιαίτερη προσοχή στο Α ιγαίο. αποφεύγοντας να πλησιάσουν τα χωρικά μας ύδατα. στα πλαίσια της αεροναυτικής άσκησης «Θαλάσσια Λύρα**.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΤρία ενθαρρυντικά στοιχεία υπάρχουν στο σχέδιο της Νέας Συνθήκης, δήλωσε ο κ. θ . Πάγκαλος. Πρώτον, γίνεται αναφορά στη «ρήτρα αλληλεγγύης»,, , δεύτερον, στην «ακέραιό-Ρήτρα αλληλεγγύης, χητα» της Ένωσης καιακεραιότητα τρίτον, στις αρχές του Κα-της Ένΐιχτης, ταστατικού Χάρτη του«υτοφνγή 6ίας Ο Π Ε . όπου ηνιιχτριλαμ-βάνονται ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, ο σεβασμός των Συνθηκών, η αποφυγή βίας και απειλή βίας κ.ά.Για την ελληνική διπλωματία, που αισιοδοξεί ότι όλες οι ελληνικές θέσεις Οα συμπεριληφΟούν στη Νέα Συνθήκη μέχρι τον Ιούνιο, όπως προβλέπεται να διαρκέσει η διαπραγμάτευση, «δεν έχει σημασία να προσδιοριοΟεί. κατά λέξη το ελληνικό αίτημα, αλλά να εκφρα- σΟούν οι έννοιες», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά δεν Πα συνεχίσει τις προσπάθειες «για σαφέστερη διατύπωση».Η ΛΟήνα πιστεύει πως γενικότερα το θετικό στοιχείο των προτάσεων της ιρλανδικής προεδρίας είναι ότι ουσιαστικά δεν κάνει αποδεκτή την τακτική του γαλλογερ- μανικού άξονα, που επεδίωκε να προχωρήσουν πρώτα τα βασικά θέματα επιλογής του και μετά να περάσουν οι διαάουλεύσεις στα επι- μέρους θέματα.Ο  κ. Πάγκαλος, άλλωστε, επισή- μανε ότι οι στόχοι εξαρτώνται από ισορροπίες πολλών στοιχείων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ελληνι

κή πλευρά έχει κάποιους «άσους στο μανίκι», έχοντας συνυπολογίσει και τα συμφέροντα άλλων χωρών. που Πα μπορούσε στη δοσμένη στιγμή να υποστηρίξει για να απο- σπάσει τα ανάλογα ανταλλάγματα στη διαπραγμάτευση.Λς σημειωθεί ότι. ως είΟισται, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των τρίτων συνδεδεμένων χωρών για την πορεία της Διακυβερνητικής, η ιρλανδική προεδρία ενημέρωσε χθες στις Βρυξέλλες τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικιίιν κ. Οϊμέν.
ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣΗ κυβέρνηση δεν αποκλείει να δεχθεί μορατόριουμ πτήσεων στην Κύπρο, σε συμφωνία πάντα με τη Λευκωσία, εφικτόν αυτό ενταχΟεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο εκτόνωσης της έντασης στη Μεγαλόνησο και βοηθήσει την επίτευξη προόδου στο Κυπριακό.Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ωστόσο, σημείωναν χθες ότι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με ελαφρότητα ούτε να γίνονται αντικείμενο μιας ανεξήγητης πολιτικής αντιπαράθεσης. Δήλωση που έχει αποδέκτες όσους μέσα στην κυβέρνηση έοπευσαν να εκ- φράσουν απόψεις για το θέμα.Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι η κυβέρνηση Οα κάνει απολύτως σαφές το πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής στο αμέσως επόμενο διάστημα.Ιδιαίτερης σημασίας για τη χάραξη της στρατηγικής στο Κυπριακό το επόμενο χρονικό διάστημα θεωρείται η κοινή σύσκεψη που Οα γίνει τη Δευτέρα στο «Πεντάγωνο». στην οποία Οα πάρουν μέρος η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών και η ηγεσία του υπουργείου Αμυνας εν όψει και της επίσκεψης, την Τρίτη, του υπουργού Αμυνας της Κύπρου κ. ΙΙλιάδη.Πάντως, χθες δημιουργήΟηκε σύγχυση από δηλώσεις τις οποίες εφέρετο ότι είχε κάνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικιίιν Γ. Πα-

πανδρέου. όπου άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει η κυβέρνηση, εκτός από αεροπορικό, και ναυτικό μορατόριουμ στην Κύπρο.Ωστόσο, ο κ. Παπανδρέου διευκρίνισε ότι δεν έχει κάνει ποτέ τέτοιες δηλώσεις, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την επιχει ρούμενη παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης.
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙΣτο μεταξύ, προσεκτική στάση, ιισον αφορά τις κινήσεις των πλοίων τους, κράτησαν χθες οι Τούρκοι στο Αιγαίο.Παρά την «ναυτική προειδοποίηση» ότι Οα εκτελέσουν άσκηση και σε περιοχή μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα δυτικά της Πιίτμου. σήμερα απέφυγαν ακόμα και να πλησιάσουν πιο κοντά από τα 6 ναυτικά μίλια.Γην ίδια στάση κράτησαν και στον εναέριο χώρο της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου της Σκύρου, όπου κι εκεί είχαν προαναγγείλει παράνομες αεροναυτικές δραστηριότητες.Αντίθετα, σε προκλητικές παραβάσεις και παραβιάσεις ποοέΟη- σαν τουρκικά μαχητικά σε^λλες περιοχές του Αιγαίου. Συνολικά. 12 αεροσκάφη F-16 και Ε-4 (Φά- ντομ) έκαναν διαδοχικές παραβίασης ή παραβάσεις μεταξύ Καστελόριζου και Ριιδου, ανατολικά της Σκύρου και μεταξύ Λέσβου, Λ ή μνου και Χίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν και ε|ΐπλοκές (εικονικές αερομαχίες).•  Στο θέμα του μορατόριουμ των πτήσεων ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών στην Κύπρο Οα ανα φερθεί τη Δευτέρα ο επίτιμος αρχηγός ΙΈ Ε Θ Λ  ναύαρχος Χρ. Λυμπέ- ρης από τους βασικούς υποστηρι- κτές του Δόγματος του Ενιαίου Α μυντικού Χώρου Ελλάδας - Κύπρου. Ο  κ. Λυμπέρης συμμετέχει σι ημερίδα του Ινστιτούτου ΛιιΟνών Σχέσεων, όπου Πα μιλήσει και ο υπουργός Αμυνας κ. Λ . Τσοχατζό- πουλος.



ΕΓΓΎΗΣΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

ους Ιρλανδούς
»

Ροζάκης: Μόνη λύση 
για τα Ίμια είναι η Χάγη

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Γιάννης Ε. Διακογισννης«ΕΧΟΥΝ γνώση οι φύλακες. Εάν οι « » μι ριχανιχές πρωτοβουλίες rivât ευνοϊκές fir τα εθνιχιί μας θέματα. 0» tic ιξετά σουμε Λιαφορετικά. θα τις απορρίψου- 
11 f ··. tin F |if έμφαση χΟΓζ στη Βουλή ο υφυπουργός Εξωτερικών Χρήοτοζ Ροξά- κης. αναψερόμενος στις εν εξελίξει αμερικανικές πρωτοβουλίες για m εθνικά μας θέματα.Υποστήριξε ότι εάν δεν ακολουθηθεί t| λογιχή του Αιχπίπηρίου της Χάγης για τα Ιμια θέση με την οποία διαφώ- νηαε έντονα η αντιπολίτευιτη tótf «εγκαταλείπουμε και την τελευταία δυνα- τότητα για ειρηνική επίλυση». Αλλιώς. πρόσΟεαε. πρέπει να πάμε or απευθείας διαπραγματεύσεις. Km η εμπειρία με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. είπι, δείχνει ότι οι Τούρκοι ιττις διαπραγμα τεύοεις Γιάζουν πολλά θέ ματα.

ΤΟ ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜΚαι έκανε λόγο για σκέψεις και όχι για πολιτική απόφαοη - για το μορατόριουμ (»την Κύπρο, ενώ για το μορατόριουμ ατο Αιγαίο τόνιοΓ με ιδιαίτερη έμφαση ότι υπάρχει μία και μοναδική κυβερνητική άποψη. αυτή που εκφράξει ο υπουργός. Θεόδιυρος Πάγκαλος.II συξήτηοη, η οποία έγινε με αφορμή οχετική επερώτηση των βουλευτών της Ν Α. κ.κ. Π Μολυθιάτη. Κ. Καραμανλή, Μ. Αιάπη, Γ1. Αουκάκου. Β. Μαγ γίνα, X. Βυζοθίτη. Λ. Καραγκούνη. Σ. Σπηλιωτόπουλου και Σ. Τσιτουρίδη, κράτηοε πολλές ώρες και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως επε·τήμαναν όλες οι πλευρές, οι οποίες και ιηηιφωνούν οε μία εκτίμηιτη: εκτείνεται η επεκτατική διάθεση της Αγκυρας οε βάρος της Ελλάδας, με συνολική αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας ιττο Αιγαίο Πέλαγος.Ο διάλογος επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της παραπομπής των Ιμιών ιττη Χάγη και στο ανοιχτό θέμα τηςοριοΟέτη σης της υφαλοκρηπίδας, για τα οποία ο αρχηγός της Ν.Λ. κ. Μ. Εβερτ. αλλά και οι βουλευτές κ.κ. Π. ΜολυΠιάτης και Κ. Καραμανλής διαφώνησαν με έντονο τρόπο για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
ΟΛΙΣΘΗΡΗ«Απεμπολούμε τα κυριαρχικά μας δι καιώματα για επέκταση των χωρικών μαςυδάτωνσε 12μιλιά»,ríπεχαρακτηρι- στικά ο κ. Μ. ΈΓιερτ. Και ο κ. Π. Μολυ- βιάτης πρόσΟεσε με έμφαση: «Αεν χρειάζεται να δίνουμε εναλλακτικές προτάσεις στους Τούρκους. Ας πάψει η χυθέρ- νηση να παροτρύνει την Τουρκία να προσφύγει στο ΛιεΟνές Δικαστήριο της Χάγης. Πρόκειται για επικίνδυνη θέση, αφού μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την παραπομπή κι άλλων θεμάτων στη

Μιλ τιόδης Έβερτ. Επικίνδυνη θέση η 
προσφυγή στο Διεθνές ΔικαστήριοΧάγη. Είναι ολισθηρή και επικίνδυνη πολιτική».Οι Πεσεις του κ. Ροξάκη, κυρίως για το θέμα της υφαλοκρηπίδας και το πιί»ς αυτή ορι αθετεί ται.αποτέλι σαν την αιτία για την οποία δυο βουλευτές του ΙΙΑΣΟΚ. οι κ.κ ί . Καψής και Σ. Βαλυ- ράχης, έφυγαν από την αίθουσα ενοχλη μένοι για όσα άκουσαν.( ) υφυπουργός Εξωτερικών, πάντως, αναφερόμενος στο ξήτημα. διαφώνησε με όσους υποστηρίξουν ότι αν πάει με ai τημα της Τουρκίας το θέμα των Ιμιών στη Χάγη, είναι σαν να αποδέχεται η Ελλάδα ότι η αιγιαλίτιδα ζώνη είναι μόνο6 και όχι 12 μιλιά. Και πρόσθεσε. για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, ότι «δεν εί νπι βέβαιο πως δεν θα επιδικασθεί στη Χάγη - με βάση το νέο Διεθνές Δίκαιο. Και αυτό γιατί η Τουρκία δεν έχε» υπογράφει τη σχετική σύμβαση του '82».Γην έντονη διαφωνία του με την προσφυγή στη Χάγη διατύπωσε και ο πρόεδρος του ΛΗΚΚΙ Λημήτρης Τσοβόλας. Και έκανε λόγο για «μυστική διπλωματία», καταθέτοντας στη Βουλή το δελτίο για τον τουρκικό Τύπο της Γραμματείας Τύπου, όπου «φαίνεται ότι οι εφημερίδες της Αγκυρας και το πρακτορείο Α νατολή ενημερώθηκαναπότηνκυβέρνη-^) σή τους για τη ουνάντηιτη Σημίτη - Ντε- μιοέλ ένα 24ωρο πριν να ενημερωθούν για το ίδιο θέμα οι Ελληνες δημοσιογράφοι».

ΧΩΡΙΣ ΘΕΣΕΙΣΕξάλλου, η βουλευτής του ΣΥΝ Μαρία Λαμανάκη διαφώνησε με τη Ν.Λ., γιατί κάνει κριτική χωρίς να έχει θέσεις. Και επέκοινε την κυβέρνηση γιατί δεν αποσαφηνίζει τις απόψεις της στα εθνικά θέματα, λέγοντας για τονκ. Ροξάκη πως είναι «αιθεροβάμωνκαι υψιπετών».Στη συξήτηση. η οποία, παρά το ενδιαφέρον της. έγινε προ κενών των περισσοτέρων εδράνων, ο κ. Π. Λουκάκος (Ν Α.) επέπληξε τονουνάδι λφό του κ. I Καρατξαφέοη. ο οποίος είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και με την οποία α- ποκαλούοε Εβραίο τον υφυπουργό Εξω- τεοι κων


