
Ο ΣΗ Μ ΙΤΗ Σ άφησε μετέωρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το 
στη Βουλή ότι δεν γνωρίζει καμία συμφωνία Αθήνας  -

Ανώμαλη πΠέπλος μυστήριου 
σκέπασε την 
υπόθεση του

μορατόριουμ των πτήσεων 
μαχητικών αεροσκαφών 
πάνω σπό την Κύπρο, πριν 
νσ συμπληρωθεί ένα 
24ωρο σπο την αποδοχή 
στη Λισαβόνα της 
κυπριακής κυβέρνησης, με 
τη σύμφωνη γνώμη της 
ελληνικής,
τροποποπ^ίένης πρότασης 
των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, αφενός αποκπ- 
λιίφΟηκε η έλλειψη συντονισμού 
και συνεννόησης τ««ιο μεταξύ 
Αθηνών και Λευκωσίας όοο και 
μεταξύ των ιττελεχών της ίδιας 
της κυβέρνησης και αφετέρου εμ- 
Φανίιπηκαν να «τα μαζεύουν» ο 
πρωθυπουργός Κ. 1_η>ιίτης κυ
ρίως και ο πρόεδρος της Κύπρου 
Γλ. Κληρίδης.

Το τελευταίο, το οποίο έδωσε 
και την εικόνα του όλου θύματος, 
εκτιμάται ότι οφείλεται «πην 
αντίδραση τόσο του υπουργού 
ΗΠν. Αμυνας Λ. Τιιοχατζόπουληυ 
ικιο και τιιιν ηγετικών στρατιωτι
κών κλιμακίων απέναντι ιττο μο
ρατόριουμ των πτήσεων μαχητι
κών αερικτκαφών πόνοι από την 
Κόπρο.

Ο υπουργός δήλιωτε πλήρη 
άγνοια της συμφωνίας μεταξύ 
της ελληνικής και της κυπριακής 
κυβέρνηιτης και οι άλλοι αντι- 
δρυέκπτν καθώς έβλεπαν να ανα
στέλλεται (ή και να καταρρίπτε- 
ται) το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα.

τ ο  χ ρ ο ν ικ ό  
τ ο υ  μ υ σ τ η ρ ίο υ

Τα στοιχεία που συνθέτουν την 
εικόνα του μι*στηρίου είνειι τα
εξής:

Προχθές βγήκε ιττη Λισαβόνα 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της 
Κύπρου Γ. Κασουλίδης και ανα
κοίνωσε την πρόταση της κυβέρ
νησής του, εν γνώσει της ελληνι
κής κυβέρνησης.

Χθες το μεσημέρι ο εκτελών 
χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου 
στην Αθήνα I”. Νικολάου δήλωνε 
(προφανώς κατ’ εντολή του προι- 
Ουπουργού) πως «η απόφαση ε ί
ναι της κυπριακής κυβέρνησης, 
συμφωνεί η ελληνική και είναι 
ενημερωμένοι οι Ελληνες υπουρ
γοί (Τοοχατζόπουλος, ΙΙάγκα- 
λος,κι άλλοι).

Ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης 
δήλωνε αργότερα ιττη Λισαβόνα 
ότι «όλα αυτιί δεν είναι ακριβή» 
και ότι «συζητήσεις έγιναν» με 
τον κ. Κληρίδη αλλά δεν ελήφθη- 
οαν απικράσεις. Και ζητούσε επ ι
τακτικά από τους δημοσιογρά
φους να ιτταματήσουν τις ερωτή
σεις. διότι το θέμα έκλεισε!

Παράλληλα ο πρόεδρος της 
Κόπρου Γλ. Κληρίδης τροποποι
ούσε την προχθεσινή δήλωση του 
εκπροσώπου του και περιιίριζε 
οε 4 από 8 τους μήνες του »μυ
στήριου μορατόριουμ».

Ο Λ. Τσόχατζόπουλος διέψευ- 
σε τα πάντα, ουσιαστικά. ενιί» οι 
πληροφορίες έφεραν να αντιδρά 
και ο υπουργός Παιδείας Γερ. 
Αρσένης. Ηδη είχαν εκδηλωθεί 
οι αντιδράσεις ιπο ελληνικό Πε
ντάγωνο αλλά και εκ μέρους του 
Μ. Εβερτ, της Λλέκας ΙΙσπαρήγα 
και του Λ. Τσοβόλσ στην Αθήνα 
και του Β. Αυσσαρίδη στην Κύ
προ.

Ο σύμβουλος Επικοινωνίας 
της κυπριακής πρτοβη'ας II. Πο- 
σκαρίδης. μ ε  γραπτή λήλωσή 
του α ι·αφερόταν στ μορατόριουμ 
ώς το καλοκαίρι τον "97 κ ι έλεγε 
ότι Αθήνα και Λτνχωαία είχαν 
πλήρη ουντννόηση.

Είχαν προηγηΟεί στη Λισαβό
να συνπντήοη; του Κ. Σημ ίτη  με 
τον υφυπουργό Εξωτερικών των 
ΗΠΑ κ. Κόρνμπλουμ, του Γλ.

Κληρίδη με τον ειδικό του Στέιτ 
Ντιπιίρτμεντ για π) Νστιοανατο- 
λική Ευρώπη κ. Κάβανο, αλλά 
και του I ιώργηυ Παπανδρέυυ με 
τον κ. Κάβανο.

Εκτιμάτπι άτι και οι Τούρκοι 
δεν συμφώνησαν· ιπην πριίταση 
του μορατιίριουμ και οδηγήθη
καν τα πράγματα αε τροποποιή
σεις και ανασκευές Μένει πά
ντως η επίσκεψη του Κυπρίου 
προέδρου στην Αθήνα την ερχό
μενη Τρίτη, οπότε Οα ξαναιτυζη- 
τηΠεί το θέμα, αν και η κατ' αρ
χήν πολιτική απόφοιτη Λευκω- 
οίας και Αθήνας φαίνεται πως 
έχει ληιρθεί Σημειώνεται πως 
πλέον την πρωτοβουλία έχει η 
Κύπρος και συμηωνεί η ΙΆλέιόα.

Την όλη κατάιπαση. όπως εξ ε
λίχθηκε, περιέγραφαν κυβερνη
τικοί και διπλωματικοί παράγο
ντες ιττην Αθήνα, λέγοντας: «Ε ί
ναι περίεργη η ιιπορία». Εγινε 
«μπάχαλο», «είμαστε μπερδεμέ-

Κιδι κότερα:
Χθες το μεσημέρι ο εκτελών 

χρέη κυβερνητικού' εκπροοιόπου 
στην Αθήνα I. Νικολάου ρωτήθη
κε ον υπάρχει κάποιο σχόλιο για 
το μορατόριουμ, το οποίο η κυ
βέρνηση της Κύπρου απεδέχθη 
υπό ιίρους και απόντηοε:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι μια από
φαση της κυπριακής κυβέρνησης, 
η οποία, όπως γνωρίζετε, περι
λαμβάνει (ως πρόταιτη) τη διακο
πή των πτήσεων των πολεμικών 
αεροσκαφών πάνω από τη Μεγα- 
λόνηικι για ένα βραχτί διάιττημα.

υπό την προυποθειη| ύαι αυτή ιην 
κίνηση την αποδέχεται και η άλ
λη πλευρά και υπό την προόπόΙΙε- 
οη. επίσης, ότι Οα προχωρήσουν 
οι συζητήσεις για τη δρομολόγη- 
ση επίλικτης του κυπριακού προ
βλήματος

Λ ΙΙΜ Ο ΣΙΟ ΙΤΛ Φ Ο Σ: Το «»χό-
λιο της κυβέρνησης ποιο είναι:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είπα ότι είναι 
μια απόφαση της κυπριακής κυ
βέρνησης, την οποία η ελληνική 
κυβέρνησα δεν Οα μποροέκιε πα
ρά να αποδεχτεί.

Λ11Μ.: II ελληνική κυβέρνηση 
γνώριζε εκ των ηροτέριον αι»τή 
την απόφαση και μετά ιηηιφβι- 
νεί;

ΝΙΚΟΛΑΟΥ. II ελληνική κυ
βέρνηση ερωτήθηκε κι έδωσε Γη 
<η»γκατάΟεσή της. Το ενιαίο αμυ
ντικό δόγμα υπάρχει και Οα 
υπάρχει. Ισχύει στο ακέραιο και 
λειτουργεί, όπως έχουν συμφω- 
νήοει η κυπριακή και η ελληνική 
κυβέρνηση.

ΑΙΙΜ.: II ελληνική κυβέρνηση 
θεωρεί ότι το προηγούμενο τον 
αεροπορικού «μορατόριουμ» 
στην Κύπρο μπορεί να χαράξει 
μια κατεύθυνση για την επίλυση 
των προβλημάτων στο Λιγπίο;

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Οχι. δεν έχει 
καμία σχέση τα ένα με το άλλο.

ΑΙΙΜ.: Στη  συνάντηση που ε ί
χαν ο κ. Σ η μ ίτη ς  και ο κ. Κληρί
δης στη Λισαβόνα, εκεί έγινε αυ
τή η συμφωνία;

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτή είναι μια 
συζήτηση, η οποία έχει αρχίσει 
εδιό και πολύ καιρό.

ΑΙΙΜ.: Τα θέματα αυτά είχαν 
συζητηθεί μεταξύ του πρωθυ
πουργού και των αρμόδιων 
υπουργών κ.κ. ΙΙάγκαλον και 
Τσοχατζόπουλου;

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ολα τα θέματα 
συζητού’νται ιπην κυβέρνηση 
Οπως ξέρετε, στην κυβέρνηση 
υπάρχει πλήρης λειτουργία των 
οργάνων και πλατύς διάλογος.

ΑΙΙΜ.: Για το συγκεκριμένο 
θέμα είχαν συζητήσει ο κ. Πά
γκαλος και ο κ. Τσοχατζόπουλος 
με τον πρωθυπουργό;

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απάντησα Ολα 
τα θέματα συζητούνται στην κυ
βέρνηση

Σ η μ ίτ η ς : Δ ε ν  
ε ίν α ι α κ ρ ιβ ή ς

Στη Λισαβόνα ο πρωθυπουρ
γός Κ. Σημίτης δήλωνε λίγο αρ
γότερα:

«Οσον αφορά τις επαφές του 
κ. Κάβανο και τις συζητήσεις τις 
οποίες είχα με τον κ. Κληρίδη. 
θέλω να διευκρινίσω -επωδή αι
σθάνομαι πως δημιουργήθηκε η 
εντύπωση im έγιναν κάποιες δια
πραγματεύσεις εδώ, ότι συζητή
θηκαν προβλήματα, ότι πόρθη- 
καν αποφάσεις- όλα αυτά δεν εί
ναι ακριβή. Με τον κ Κληρίδη ε ί
χαμε ιττο παρελθόν ουζητήοει για 
το Κυπριακέ» και όταν συναντιό- 
μαιττε με τον κ. Κληρίδη είναι ιμυ- 
οικό κοντά στα άλλα, όπως η 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρω
παϊκή Ενοκτη ή τις εξελίξεις γενι
κά m u χιόρο. να ιτυζητάμε και την 
εξέλιξη του Κυπριακού. Λεν παύ
θηκε καμία απιίφαση. Οα σας 
παρακαλέαω να πάτε να ρωτήσε
τε τον κ. Μιχαηλίδη. Η κυπριακή 
κυβέρνηση έχει πρωτοβουλία, ο 
κ. Κασουλίδης είναι ο εχπρικιω- 
πι*ς Τύπου της κυπριακής κυβέρ
νησης. σοκττό είναι να ρωτήσετε 
την κυπριακή κυβέρνηση. Εγώ 
δεν ξέρω τι δήλωσε ο χ. Κασου
λίδης και δεν μπορώ πάνω «ττα 
θέματα αιπά που δήλοκιε να πά- 
ρω θέση μην ξέροντας τι είπε».

Λημ.: Από ποιες προϋποθέ
σεις η ελληνική κΐ'βε'ρνηση Οα 
μπορούσε να συμφωνήσει στην 
αναστολή, στη διακοπή των πτή
σεων πάνω από την Κύπρο, ποια 
είναι η θέση της κυβέρνησης;

111*12» Y ΠΟΥΡΙ Ο Ι: Κάνετε
μια υποθετική ερώτηση σι ένα 
θέμα το οποίο είναι περιεχόμενο 
μιας διαπικιγμάτευαη;. η οποία 
διεξάγεται. Λεν μπορώ να σας 
απαντήσω. Γιατί αν σας απαντή
σω δεν θα μπόρεσει η Κύπρος να

Ελληνοτουρκική συνάντηση 
επιχειρηματιών στην Αθήνα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Σημαντικοί εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα της τουρκικής οι
κονομίας θα συναντηθούν στις 9-10 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, με 
Ελληνες συναδέλφους τους. Η συνάντηση οργανώνεται από το 
Συμβούλιο Ελληνοτουρκικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας, κα
τόπιν προοκλήσεως του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών Ελλά
δος, που είχαν πρόσφατο (στις 20-22 Οκτωβρίου) επισκεφθεί 
την Κωνσταντινούπολη

Ο πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κωνσταντινού
πολης Χουσαμετίν ΚαβΙ, είπε ότι η συνάντηση οι/τή θσ είναι ιστο
ρική, λόγω της χρονικής στιγμής που θο πραγματοποιηθεί.

Παράλληλο με τους επιχειρηματίες, στη συνάντηση θα λάβουν 
μέρος ακαδημαϊκοί, συνδικαλιστές και δημοσιογράφοι.

(ΑΠΓ)

Αρβελέρ: Η Κύπρος κινδυνεύει 
να γίνει Κωνσταντινούπολη
Λ. ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν ανέκαθεν 

τραυματισμένες από την αρχή της δημιουρ
γίας της ιστορίας των δέ*ο λαών και ειιπά επέδρασε 
ιέ  όλο το βαλκανικό γίγνεσθαι. Λεν είναι τυχαίο το 
γεγονός πως ιέ  όλα τα Βαλκάνια έχουν απελευθε
ρωθεί από τους Τούρκους οι τόποι εθνογένειτης των 
λπιίιν, εκτός από την Κωνιπαντινούπολη».

Λιαό τόνισε σε δκ'ιλεξη που έδυχτε, προχθές το 
βριίδυ, η πρέσανης Ελένη Λρβελέρ-Γλύκπτζη. ιττο 
Ιδρυμα Γουλανδρή-Χορν, παρουσιάζοντας το β ι
βλίο του Κιίχττα Σταματόπουλου «II τελειπαία ανα- 
λαμπή: η Πολίτικη Ρωμιοί ηίνη <πα χρόνια 1948- 
1955». που εκδόθηκε. από τις εκδέκιεις «ΔΟ Μ Ο Σ».

«Ο ι Ρωμιοί της Πόλης σήκωσαν στις πλάτες τους 
το πεπροηιένο του Αλέπρωτου γένους. Και ιτηκιίι- 
νουν και σήμερα πολλά από το βάρος των ελληνο-

τουρκικων σχέσεων», είπε η ομιλήτρια και διατυ
πώνοντας το εριίιτημα πως υι «ακριτι ς του Γλληνι- 
σμσό» ν' αντισταθυέιν στον προσανατολισμό της λε- 
γόμενης «ριάλ παλιτίκ», που προσπαθούν να εφαρ
μόσουν ορισμένοι πολιτικοί και πανεπαπημιακοι. 
Πώς να αντιπταΟοέ·ν στις μεγάλες δυνάμεις, που 
πρ<κτπαθοι·ν στην Κωνιπαντινούπολη να εφαρμό
σουν τις δικές τους πολιτικές μακριά από κάθε έν
νοια των κανόνων του διεθνούς δικαίου: Χαρακτή
ρισε το β ιβλίο πόνημα που ρίχνει φως ατα γεγονότα 
της περιιεδου Ι94Κ-1955 ιπην Κωνιπαντινοέ’πολη. η 
οποία συνεχώς «ανατολικοποιείται» και δεν έχι ι 
χάσει μόνον τον πολυεθνικό της χαρακτήρα, αλλά 
και εκείνον της κεμαλικής περιόδου, και κάλεαε 
τους ανθρωπολόγους να κάνουν έρευνα για το θέ
μα

Μ.ΠΙΝ.



μορατόριουμ πτήσεων στην Κύπρο, για το οποίο ο Ακης δήλωσε 
Λευκωσίας, παρ' ότι η Κύπρος μιλούσε χθες γ ι’ αυτήν...

0 πρωθυπουργός Κ. Σημίτης (πλάι του ο Γ. Πσπσνδρεου), κατα την ομιλία το« στη σύνοδο των ηγετών
του ΟΑΣΕ

κάνη διιιπρι ιγμι π r ή ιε  ι
Από τη Λευκωσία ο ανταπο

κριτή; τη; «Ε·* Φ. Κωνσταντινί- 
δης μετέδωσε για το θέμα:

«Μ κυπριακή κυβέρνηση δεν 
έχει πι'ιρπ καμία απύκ/αση για 
τερματισμό των πτήσεων ελληνι- 
κιίιν πολεμικοίν αεροπλάνων πά
νω από την Κόπρο, θέμα που 
στ·νδόεται απόλυτα με την ιλταρ- 
ξη προιίδον m o Κυπριακό),

Ο πρόεδρος Κληρίδης δήλοκτε 
ιττη Λισαβόνα ότι ο τερματισμός 
τυιν πτήσεων μπορεί va εξεταιττεί 
για δοκιμοιττική περίοδο .1-4 μη- 
νιίτν εψύκίον υπιίρξη πρωτοβου- 
λία για τις βασικές /Τπ·χός του 
Κυπριακού και ΐτημειωΟεί πρικ»- 
δος οτι; διαπ(κιγματεύσεις.

Ο κ. Κληρίδης, ο οποίο; μ ι
λούσε ύστε ρα από σννάντηιπ) του 
με τον Αμερικανό «ξιωματιιιίχι· 
Κέρι Κάβανο, Λκιβεβαίίικίε ότι 
το ενδεχόμενο αυτό δεν πλήττει 
το δόγμα του ενιαίου αμυντικού 
χιίιρου αλλά αντίθετα το ενυτχύει. 
Οι πτήοει; που γίνονται. πράσΠε- 
οε. Πα (τυνεχκποόν <»n»»>c Ha «η»- 
νεχιιττοάν και τα έργα m o αερο
δρόμιο Πάφου. το δε αμυντικά 
πρόγραμμα Μα ΐτυμπληρωΟεί.

Σε ερυίπμτη κατά πύκιο υπάρ
χει αυτοδεσμευιτη για τερματι
σμό τυιν πτήαευιν ο κ. Kληpíδηc 
απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι 
δεν υπήρξε καμία τέτοια ιτυμφω- 
νία. Η έναρξη συνομιλούν. είπε, 
δεν ιτημαίνει εγκατάλειψη του 
αμι·ντικοό προγράμματος.

Ο οτίμ(\ουλος Ππικοινυινίας 
της κυπριακής πρεσβείας II. Βο- 
σκαρίδης ιττη δήλυχτή του αναφέ
ρει πως »ο κ. Κάβανο ζήτησε από 
τον πράεδρα Κληρίδη μαρατιίρι- 
ουμ πτήσεων ενός έτους. Λπαντή- 
οαμε ότι δεν μπορούν να εξομοι
ώνονται οι νόμιμες ελληνικός 
πτήοει; με τις τουρκικός«. Και 
πριισΟειτε:

«Εν πάιτη περιπτιύσπ και με 
την προϋπόθεση mi η τουρκική 
πλευρά. Μα τερματίσει τις πιιρά-

νομες πτήσεις τυιν αεροσκαφών 
τη; «πον κυπριακό ενάεριο χιύρο. 
Μα μπορούπιαμε να αντικρίσουμε 
Μετικά την αμερικανική πρόταιτη, 
με χρονικό ορίζοντα το καλοκαί
ρι του ΙΜ97. Tom o βεβαίως ιιτχϋ- 
ει. νοούμενου άτι Μα διαφανεί 
προοπτική προόδου ιττις πρικιπά- 
Μειε; που καταβάλλονται. για λϋ- 
οη του Κυπριακού· χειι υ»; ένδειξη 
ττ|ς καλή; πίιττης και τυιν ειλικρι- 
νιίιν προΟόοευιν της κυπριακή; 
κυβέρνησης.

Με το «τχεπτικό am ó και για τη 
Μέση που έχει διαμορφυιΟεί, 
υπήρξε πλήρης ιπητννόηιτη μετα
ξύ’ τυιν κυβερνήοεων Λευκυχτίας 
κ»α ΑΠηνιίιν, κειτά τη διύιρκεια 
αλλεπείλληλων επειψών στη Λι- 
σαβόνει. τι»σο μεταξύ του υπουρ
γού' Εξυιτε.ρικυίν της Κύπρου κ. 
Λλεκου Μιχαηλίδη και του αν. 
υπουργού Εξοπερικιύν τη; Ελλά
δας κ. Γ. Παπανδρόου. όσο και 
μεταξύ του προόδρου Κληρίδη 
και του πρυιΜυποΐΎού Κυ’κπα Ση- 
μίτη. Κατά ιτυνόπεια ουδέμία 
διάσταση απόψεων μεταξύ τυιν 
δύο κυβερνήσεων υφίσταται».

Α ιφ ν ιβ ιά σ τ π κ α ν  
σ τ ο  Π ε ν τ ά γ ω ν ο

Ο ιπρατιωτικός ΓΠΎτάκτη; Γ. 
Τσακίρης, γρείψει για τις εξελί
ξεις και τη ιττιίση του Πενταγώ
νου ιπην Αθήνα:

Εξ απήνης πιάιττηκε πολιτική 
και στρατίυιτική ηγεσία του 
υπουργείου Εθνικής Αμ\·νας υις 
προς τις προΟόσεις της κυπρια
κής κυβόρνησης να προχυιρήσει 
σε μορατόριουμ πτήαευιν μαχητι- 
κυ’ιν αεροσκαφών πάνω από το 
Νησί. καΟιίις και προς τις δηλυι- 
σεις που ήΜελαν την ελληνική κυ- 
βι ρνη«π| να όχει δυκίει τη ιπ·γχα- 
τάθεσή της σε αυτήν την απιίφα- 
ιτη ΧΠες από νωρίς το πρυιί ο 
υπουργός Εθνικής Αμυνας δεν 
αΐτχολήΟηκε με τίποτα άλλο παρά 
μόνο με το Πόμα αυτό. Είχε σειρά 
επαψτύν τηλειρωνικι/ιν τόσο με

στελεχη τη; κυπριακή; κυβύρνη- 
«τη; (ίσο και με «πελεχη του 
IΙΑΣΟΚ και με τον ίδιο τον πρό
εδρο της κυβέρνησης.

Καθ’ όλη την διάρκεια τυιν 
επαφών κύκλοι του υπουργού 
όλεγαν άτι έτσι όπιο; όχουν πα- 
ρουοιαστεί τα πράγματα δεν 
μπορεί να είναι αληθινά. Κρα
τούσαν ιίμυι; και κάποιες επιφυ
λάξεις λέγοντας ότι τη Μόση του ο 
κ. Τσοχατζόπουλος Πα την εκ- 
φράσει επίσημα το απόγευμα. 
Μετύι τις πράττε; επαφό; που είχε 
ο Ελληνας υπουργό; Αμυνας με 
τους Μηχαηλίδη και ΙΙλιάδη, οι 
ίδιοι κύκλοι επισήμαιναν ότι ο κ. 
Τσοχατζόπουλος δεν είναι ενη
μερωμένος για τέτοιες Πόσει; και 
προτάσεις ούτε από την κυπρια
κή κυβέρνηση ούτε και από τον 
Ελληνα πρυιΜυπουργό.

Μ όνταση κλιμακυ’ιΠηκε όταν ο 
κ Τσοχατζόπουλος πληρικρορή- 
Πηκε τη δήλυχτη του εκτελοϋντος 
ιττην Αθήνα χρόη κυβερνητικού 
εκπροσιύπου. που τον όφερε να 
γνυκιιΐει την απόφαση της κυ
πριακής κυβερνηιτη;. Αμεσος 
άφησε να όιαρρει*σει ότι δεν 
υπάρχει τότοιο Πόμα, διεψευσε 
κατηγσρηματικιί και ανακοινυ’ι- 
Πηκε ότι σχετικό; δηλιίκιεις Πα 
κιίνει ο υπουργός ιττη Βουλή. 
όπυ< και όγινε.

Με αποςιία όμυις παρακολου
θούσαν τα γεγονιίτα και οι στρα
τιωτικοί και κυρίυις οι εχ ιυπε; 
και κατεχονες Πόσης που όχουν 
άμεση σχόση με το Ενιαίο Αμυ
ντικό Λόγμα και τους εξοπλι
σμού';. Οι αντιδράσεις κάποιυιν 
από αϊτούς ήταν αρκετά όντονες 
Ελεγαν χαρακτηριστικά ιίτι «δεν 
είναι δυνατόν να κτίξει μια χιίιρα 
την «ήιυνύι της ιπη β«ίση του Ε ν ι
αίου Αμυντικού' Δόγματος, να 
προγραμματίζει τους ιξοπλι- 
ομούς της. να π^κιχυιραει σε πα
ραγγελίες που κιίτΐιΐ απιι άλλη πε - 
ρίπτιικτη δεν Πα χρειαζόταν, και 
ξαφνικά μονομερ«ί< η Κύπρος να

αποχιυρεί οικιυαπικιί από το νόο 
διίγμιι a tp jv o vra ; ξεκρόμαιττη 
την Ελλιίδτι»

Επάτης οι ίδ ιο ι κύκλοι όλεγαν 
ότι είναι απαράδεκτο μερικός 
ήμερες πριν, που ο κ Τσοχατζό- 
πονλυς ήταν στην Κύπρο να τον 
Λιαβεβιαυίνουν άτι Λεν υπάρχει 
Ηεμα μιφχιτιφιιουμ πτήσευιν και 
χΜες οι ίδιοι να το πιχιτείνουν και 
αίνιζαν ότι η αλλαγή ιπάιτης της 
Κυπρου φνανεται και απιί ενα άλ
λο στοιχείο Οτι μέχρι και πριν 
απιι μια εβδομάδα αποκαλοικκιν 
τα ελληνικά μαχητικά «δικά μας 
αεοοσκάφπι«. ενώ χΜες στις ανα
κοινώσεις μιλούικιν για ελληνικά 
ΐυιχητικά».

Α ν τ ίδ ρ α σ η  Α κ π  
κα ι σ τ η  Β ο υ Α ή

Αλλύι και στη Βουλή μίλησε 
ανοιχτά για τη διαφοροποίηση 
του ο Λ Τσοχατζοπουλος.

()  κοινο|ίουλι η ικ ο ς  «η·\πύικτης 
II. /.αγυριανίτης. ι γράψε:

“ Κστηγορηματικος. τουλι'ιχι- 
στον σε ο.τι αηοοα τον εαυτό του. 
εμηανιστηκε ο υπουργός Αμυνας 
χΜες στη Βουλή. διαΐ|·εύ·δο\'τας το 
μορατιίριουμ

Απαχπυιντας ιττην αρχηγό της 
ιιξυιΐματικής αντιπολίτευσης Μ. 
Εβερτ επικαλούμενος και δηλιό- 
σεις του Κύ'πριου προόδρου και 
του Ελληνα πρωθυπουργού ιτη- 
μείυκτε ότι δεν υπήρξε τότοια 
πριτταιτη και επομόνιυς δεν Πα 
μπορούκιε να υπύιρξει και απά- 
φαιτη.

Κι am ó  γιατί είναι γνυκττό πυις 
η Ελλάδα και η Κύ·προς επιμό- 
νοι»ν στον ενιαίο αμυντικό χοίρο.

Ο κ. Τσοχατζόπουλος ιη·μπλή- 
ροΜίε μτ’ιλκττα. για να διίκτει με
γαλύτερη όμιραιτη στη διαβεβαί- 
υκπ| του. ιίτι την ερχόμενη Τρίτη 
Πα βρίσκεται στην Ελλάδα υ 
υπουργός Αμυνας της Κύπρου 
υίστε να ληψΟούν αποφάσεις για 
εξοπλιιττικύι εττιιττήματα που Μα 
ενυτχύσουν την εήιυνα της Μεγα- 
λονήιτου. Π ιίντυς λίγο νυιρίτερα 
προσερχάμενο; ιττη Βουλή ο κ. 
Τσοχατζόπουλος. όταν του επι- 
σημιίνΟηκαν σι δηλιίκιεις που ε ί
χε κάνει το μειτημόρι ο εκτελιίιν 
χρόη κυβερνητικού· εκπροσώπου, 
απάντησε: «Τέτοιο Πόμα δεν 
υπάρχει, δ ιότι για μια απιίφκυτη η 
οποία δεν ελήφίΐη και γιει μια 
πριίταιτη που δεν όγινε, δεν μπο- 
ρούσε ούτε να εχ«ι εροιτηΠεί ού*τε 
να εχιιΐ ιπ’ζητήσει. Επομόνιιις 
ιτχετικά με αυτό; τις τοποΟετή- 
σεις ρυιτήιττε τοι·ς ίδιους. Νομίζιιι 
είναι σαφές. Το επιβεβαίωσε και 
ο Κύ’πριος πριίεδρος και ο π^κ.ι- 
Ουπουργάς. Ρωτηιπε τους ίδ ι
ους·’ .

Την αντίφαση πάντως επισή- 
μανε και μέσα στο Κοινοβούλιο ο 
κ. Εβερτ που πάντως δήλωσε ότι 
π ιιηεύει τον κ. Τσοχατζόπουλο.

Λίγα λεπτύι αργότερα m o Πό
μα παρενόβη και η (Ιούλητής του 
ΣΥΝ Μ. Λαμανσκη υποστηρίξο- 
ντας ότι υπάρχει Πόμα κυβερτητι- 
κής γ^κιμμής. Συμπλήρυκιε μιιλι- 
ιττα οτι οι αλληλ(κπ»γχ(_Μΐι*άμενες 
κυβερνητικός Μόυεις προκαλούν 
Πυμηδία. Εχφχκΐζοντας πιίντίιΐς 
την προσωπική της άποψη, τόνισε 
άτι αν υπήρχε όντως μι»ρατι>ρι- 
ουμ, ίσως να αποφορτιζόταν το 
κλίμα στην περιοχή.

Αντιδρά η Κύπρος σε συνάντηση Ρίφκιντ ·  Ντενκτάς
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Του ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Σ οβαρό Πόμα δημιουργείται με την επ ικ εί
μενη επίσκειβη ιττην Κύπρο του Βρετανού 

υπουργού' Εξωτερικιίτν Μάλκολμ Ρ ίφ κιντ, ο 
οποίος, όπως δήλωσε ο ίδιος. Πα όχει ιπη·ά- 
ντηση τόικ) με τον πςκίεδρο Κληρίδη όσο και 
με τον Ραούφ Ντενκτάς. Τρεις αρχηγοί κομ
μάτων. ο πριίεδρος του ΔΗ Κ Ο  Σπνρος Κυ
πριανού. ο γ.γ. του ΛΚΕΛ Λημήτρης Χριστο- 
φτάς και ο πρόεδρος της ΕΛΕΚ Βάσος Λυσ- 
σαρίδης αντιδ^νιυν σε ιπ*νάντηιτη του Ρίφκιντ

με τον Ντενκτάς ιττα κατεχόμενα. γιατί μια 
τότοια ενόργεια Πα όδινε την ε\τιίποκτη της 
αναβάθμισης του Τουρκοκύπριου και του 
ψευδοκράτους του.Και ο πριίεδρος των Ενω- 
μόνων Λημοκρστιίιν Γιώργος Βασιλείου τπό- 
κρινε το Βρετανό υπουργό για τις πριίαφατες 
δηλιίκιεις του. αναφορικά με το Κυπριακό. 
Τον επόκρινε. επίσης, για την πρόθεσή του να 
συναντήσει στα κατεχόμενα τον Ντενκτάς. 
Ωστόσο, διαφωνεί με τη Πόση νπ εγερΠεί m o 
παρόν στάδιο. Οόμα βρετανικιόν βιίοεων. Δεν 
είναι δτινατόν. πρόοθεοε. να έχουμε δύ»ο μό-

τωπα. ένα με τους Τούρκους και όνα με τοι*ς 
Αγγλους.Λνεύθτ»νες, χαρακτήριοε τις πρό
σφατες δηλιίκιεις Ρίφκιντ για την πορεία της 
Κύπρου προς ένταξη ιττην Ει·ρωπαϊκή Ενω
ση. ο ιπ'ντηρητικός βούλησής Τζον Μάρσιαλ, 
πρτκτθέτιτντας i'm Πα ζητήοει έκτακτη ιτυζήτη- 
ση στη Βουλή τυιν Κοινοτήτων, για να ακου
στοί^ απόψεις βουλεταισν για το Πέμα.

Είπε επίσης ότι ιίταν ο κ. Ρίιρκιντ συναντή
σει τον Ντενκτάς. π^ιόπει να διει*κρινή«τπ ότι 
η συνόντηιτη Λεν ιτημαίνει κατ’ ουδόνα τρόπο 
αναγνιίιρυτη τοτι ψευδοκράτους.


