
ο δεύτερος ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ τη συμφωνία, την οποίο υπερασπίζονται Κρανιδιώτης, Γ. Παπανδρέου

φρένο οιο μοραιόριουμ

Ακης Τσσχοτζόπουλος κοι Γεροσιμος Αρσένης αντιδρούν για το 
μορατόριουμ

ΚΚΕ, ΣΥΝ αντιδρούν στους 
κυβερνητικούς χειρισμούς
Μια ακόμη ευκαιρία για να επανσλάβουν τη θέση 

τους περί αποκλιμάκωσης της έντασης στην Κύπρο, 
αλΑά και να επικρίνουν την κυβέρνηση για τους χειρι
σμούς της στο Κυπριακό, είχαν η Αλέκα Πσπαρήγα και 
ο Ν. Κωνσταντόπουλος στις συναντήσεις που έγιναν 
διαδοχικά με το γ.γ. του ΑΚΕΛ Δ. Χριστόφια. Η γ.γ. του 
ΚΚΕ τόνισε ότι κριτήριο για το κόμμα της είναι να βρε
θεί λύση δίκαιη και βιώσιμη, στο πνεύμα των αποφά
σεων του ΟΗΕ, και να εξασφαλιστεί η ενιαία κυριαρχία 
στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας. Αναφορικά με τις τε
λευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα των πτήσεων ελ
ληνικών τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών πάνω 
από το νησί, επσνέλσβε τηύ αντίθεση του ΚΚΕ στο ενι
αίο αμυντικό δόγμα "όχι μόνο γιατί δεν είναι αποτελε
σματικό και δεν διασφαλίζει το νησί, αλλά και γιατί στο 
κάτω κάτω έδινε τη δυνατότητα σ' αυτούς που θέλουν 
ν' αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σαν ένα πρόβλημα ελ
ληνοτουρκικό. έτσι να το βλέπουν».

• Για το ίδιο θέμα οι Χριστόφιας - Κωνσταντόπου
λος, στη συζήτηση που είχαν μίλησαν για παλινωδίες 
της κυβέρνησης με αρνητικές συνέπειες στη διαπραγ
ματευτική θέση της κυπριακής κυβέρνησης. Τονίστη
κε, επίσης, η ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης στο 
νησί, επαναπροσέγγισης των δύο κοινοτήτων και 
έναρξης διαλόγου για δίκαιη λύση του προβλήματος.

κοινό έδ<εφος για έναρξη διά
λογον |tr την τονρχοχντριαν.ή 
,τλενρά

••ΓΙιίπεΟο) ότι θα πρέπει να 
γίνει προσπάθεια. <ίκπε να εί
ναι εφικτό, θ α  πρέπει ν' αρ
χίσουμε κάποια στιγμή διάλο

γο. Εύχομαι, δηλαδή, ότι η ελ
ληνοκυπριακή και η τουρκο- 
ν.νπριακή κοινότητα θα ξεκι
νήσουν ένα διάλογο και ότι 0α 
βρεθεί κάποιο κοινό έδαφος, 
πάνω στο οποίο να οικοδομή- 
Πεί αϊτός ο διάλογος».

Κληρίδης: Οι Τούρκοι πίστευαν 
ότι μπορούν να χτυπήσουν
Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ

Του ανταποκριτή μας 
ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

0 πρόεδρος Κληρίδης 
δήλωσε ότι από τη 
στιγμή που η Τουρκία 

μπορούσε ανά πάσα στιγμή 
να αναλάβει αεροπορική 
δράση, εάν εμείς 
προβαίναμε σε 
εξοπλισμούς, τότε δεν 
μπορούσε να υπάρξει 
οποιαδήποτε συμφωνία για 
μορατόριουμ στις πτήσεις 
ελληνικών και τουρκικών 
μαχητικών αεροπλάνων 
πάνω από την Κύπρο. Εάν 
είχαμε ενδώσει και είχαμε 
αποδεχθεί, πρόαΟεοε, ότι η 
Τουρκία είχε το δικαίωμα 
να πλήξει την Κύπρο, όταν 
αιπή αποφ ασίσει να 
εξοπλίζεται, τότε πρέπει να 
παιχτούμε να λειτουργοί'με 
ως κράτος.
Οι Τούρκοι, πρόσθεσε, 
είχαν ερμηνεύσει ότι η 
Συνθήκη Εγγυήσεως τους 
επέτρεπε να αναλάβουν 
δράση. Αυτό, είπε, δεν 
είναι έτσι, τονίζοντας ότι 
αυτό αποτελεί παραβίαση 
των αρχών του 
Καταιπατικού Χάρτη του 
ΟΗΕ και επομένως δεν 
είναι αποδεκτά από την 
πλευρά μας. Διέψευσε 
επίσης ότι με τις 
προχθεσινές δηλώσεις του

άφησε αιχμές εναντίον του 
Γεράσιμου Λρσένη, 
τονίζοντας άτι με τις 
δηλώσεις του ο  κ. Λρσένης 
συμφωνεί απολύπως με τους 
χειρισμούς της κυπριακής 
κυβέρνησης στο θέμα του 
μορατόριουμ.
Σε παρατήρηση κατά πόσο 
η ελληνοκυπριακή πλευρά 
ενδέχεται να θεωρηθεί 
αδιάλλακτη στο θέμα του 
μορατόριουμ, ο κ. Κληρίδης 
απάντησε ότι «δεν νομίζω 
ότι λογικοί άνθρωποι θα 
έκριναν έτσι τη στάση μας».

ΧαμόΥΕηα 
για οημπράντ
Η κυπριακή κυβέρνηση

εξέιρρασε την ικανοποίησή 
της για το διορισμό της κ. 
Μαντλίν Ολμπράιτ ως νέου 
υπουργοιί Εξωτερικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Γιαννάκης Κασουλίδης, 
που κλήθηκε να σχολιάσει 
το διορισμό της κ. 
Ολμπράιτ. δήλωσε: Κατ' 
άρχεις θα πρέπει να 
εκφράσουμε τα 
συγχαρητήριε! μεις για το 
διορισμό κειι ταυτόχρονα 
να εκφρείσουμε κειι την 
ικανοποίησή μας, γιατί η κ. 
Ολμπράιτ είναι πρόσωπο 
που έχει συνδεθεί με το 
Κυπριακέ» και γνωρίζει το 
θέμα. Σε ερώτηση αν οι 
Αμερικανοί προετοιμάζουν 
διείσκεφη τύπου Ντέιτον 
και αν η κυπριεική 
κυβέρνηση είναι 
διατεθειμένη να αποδεχθεί 
τέτοιει διαδικασία, ο κ. 
Κασουλίδης δήλωσε ότι δεν 
πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή 
υπείρχει ειμερικανική 
πολιτική πρόθεση να 
υπάρξει Ντέιτον, 
τουλείχκττον προτού 
διαφκινεί προσέγγιση των 
θέσεων των πλευρών με την 
εξεύρεση κοινού εδείφους. 
Εάν γίνει -πρόετθεετε- ειυτό, 
τιίτε θα γίνει απευθείας 
ιτυνάντηση του προέδρου 
Κληρίδη με τον Ρασύφ 
Ντενκτάς.

Καλό το ιρλανδικό κείμενο, 
εμείς θέλουμε καλύτερο

Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ

Του Π ΠΑΝΤΕΛΗ

Θ ετικό χειρακτηρισε το κείμενο της ιρλαν
δικής προεδρίεις γιει τις ελληνικές θέσεις 

ιττην αναθειόρηση της Συνθήκης του Μεία- 
ιττριχτ κειι ειδικότερα για την προσταιτία των 
ετυνόρων, ο υπουργός Εξωτερικών θ . ΓΙάγκα- 
λος. που σΐ'μμετείχε εττο χθεσινέ» Συμβούλιο 
Υπουργών Εξωτερικεόν στις Βρυξέλλες. 
Μπορεί, είπε, να αποτελέσει μια καλή «βάιτη 
εκκίνησης» ιττις διαπραγματεύσεις της ανα- 
θειόρησης. Ο κ. ΓΊάγκειλος υποεπήριξε: Στο 
σχέδιο της προεδρίας περιλειμβείνονται οι 
τρεις έννοιες που ενδιαφέρουν την Ελλάδα: 
Η ακερειιεπητα. η αλληλεγγύη και ο σεβα
σμός των βασικών αρχεϋν του ΟΗΕ. Οι έννοι
ες ειυτές καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ελ
ληνικές θέσεις για την εφαρμογή του Διε
θνούς Δικειίου, την απειλή βίας, όπως xat τις 
διευθετήσεις στα διεθνή όργανα.

Ο κ. Πάγκαλος διευκρίνισε: θα  θέλαμε μια 
πιο σαφή διεττύπυκτη και Οει συνεχίσουμε τις 
προσπειΟειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. 
Το γεγονός. όμυ>ς, ότι στο σχέδιο ειυτό περι
λαμβάνεται σε σχόλιο της προεδρίας η ελλη
νική θέση για τη διασφάλιση της εδαφικής 
ακερειιότητας και του απαραβίαστου των 
εξωτερικών συνόρων της Κοινότητεις, αποτε- 
λεί ένα πρεκτθετο στοιχείο. θετικό γιει τις πα
ραπέρα διειπρειγματεύσεις. Ουσιαστικά τώρα

αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις κειι δεν θέλου
με να πρυδικείσουμε το μέλλον. Επιδιώκουμε, 
πόντιος, ένα κειλι'περο κείμενο, που μπορεί να 
ικανοποιεί σαφέστερα τα ελληνικά αιτήματα.

Επιφυλάξεις για 
ηουγκοβηαβία ςι

Για τα συμπερείσμειτο του Συμβουλίου σχε- 
τικεί με την πριόην Γιουγκοσλαβία ο κ. Πά
γκαλος είπε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία διατύ
πωσαν επιφυλάξεις, με αποτέλεσμα στην τε
λική διειτυπυκτη του κειμένου να εκφράζεται 
η ανησυχία της Ενωμένης Ευρώπης για την 
κατάστικτη στη χώρα αιπή ειλλά και το ενδια
φέρον της για εποικοδομητικές σχέσεις. Υπο- 
εττήριξε ότι δεν πρέπει να ισχύουν δύο μέτρει 
και δύο σταθμά για την αντιμετυτπιση της κει- 
τάιτταιτης ιττη Σερβία και θα πρέπει η Ενωμέ
νη Ευρώπη να αποφυγει δύο πειγίδες: Να μην 
υποδεικνύει ποιεί θει πρέπει να είναι η πολιτι- 
κή ηγεσία αυτής της χώρας και να μη θίγουν 
καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσοί’ν σε νέ
ες περιπέτειες.

Για την κειτάιπαση στο Ζπίρ και τη Ρουεί- 
ντει ο κ. ΓΙείγκαλος δήλυκτε ότι η Ελλειδει δια- 
Π'πεικτε επιφυλάξεις για οποιαδήπεττε στρει- 
τιειττική επέμβαση, και ανέφερε ότι στην απο
στολή υγειονομικής μονάδας θα μετέχουν και 
Ελληνες.γιεετροί από την οργάνυκτη «Γιατροί 
χωρίς ετύνορα».

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΚΤΌΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η
Η ιδέα της 
διαβαλκανικής 
συνεργασίας πρέπει να 
προχωρήσει όχι μόνο 
στο επίπεδο των 
κυβερνήσεων, αλλά και 
των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων. Γύρω από 
τον άξονα αυτό 
κινήθηκαν οι εισηγήσεις 
κατά τη δεύτερη ημέρα 
των εργασιών του 
συμποσίου με θέμα «ΕΑ. 
Βενιζέλος και Αλ. 
Παπαναστασίου» που 
οργανώνει το 
Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων -όπου όλοι οι 
ομιλητές φάνηκαν να 
συμφωνούν στην ανάγκη 
μισς διαβαλκανικής 
συνεννόησης. «Τα 
Βαλκάνια και η 
βαλκανική συνεργασία 
είναι μονόδρομος» είπε 
κατηγορηματικά ο 
καθηγητής Νπμιτάρ 
Εντσεφ
προειδοποιώντας «πως 
αλλιώς δεν θα 
προκριθούμε στην 
Ευρώπη». Στο ίδιο 
πνεύμα και ο διευθυντής 
του Ρουμανικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων 
Νεάγκου Ουντρόγιου: 
«Οραματίζομαι να ζω σε 
μία περιοχή που όλοι θα 
είναι πιο κοντά» -και σε 
αυτή τη διαδικασία 
επισήμσνε το ρόλο του 
δημοσιογράφου, στον 
οποίο ανατίθεται «να 
θέσει το λιθαράκι για το 
κτίσιμο της βαλκανικής 
πόλης της ειρήνης».

★  Με ομιλία του
προέδρου του ΣΥΝ 

Νίκου
Κωνσταντόπουλου θα 
αρχίσουν σήμερα το 
πρωί οι εργασίες της 
Διήμερης Συνάντησης 
Γυναικών της Αριστερός 
στα Βαλκάνια, που 
πραγματοποιείται στο 
περίπτερο 8 της 
Διεθνούς Εκθεσης 
Θεσσαλονίκης. Τη 
συνάντηση θα χαιρετίσει 
μεταξύ άλλων ο 
υπουργός Πολιτισμού 
Ευάγγελος Βενιζέλος. 
Μετέχουν εκπρόσωποι 
από 30 κόμματα και 
οργανώσεις όλων των 
χωρών της Βαλκανικής, 
καθώς και οι βουλευτές 
του ΣΥΝ Μαρία 
Δσμανάκη, Νίτσα Λουλέ 
και Στέλλα Αλφίέρη. Η 
εκδήλωση που 
οργανώνεται από το 
τμήμα γυναικών 
Θεσσαλονίκης του ΣΥΝ 
θα λήξει το μεσημέρι της 
Κυριακής.


