
Σ ελίδα  6 ΕΘΝΟΣ, Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 1996 Ψ> ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το θρίλερ με 
ίο μοραιόριουμ

• ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΡΕΠΠΑ 
. ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΣΕΝΗ

Του Δ. Βερύκιου

Π• ΡΟ ΣΠΑ ΘΕΙΑ
να αμβλύνει τις 
εντυπώσεις, αλ- 

' λά και να σταμά
τησε ι τους εσωκομματι
κούς τριγμούς που προκα- 
λεί η αποδοχή του οκτάμη
νου μορατάρουμ αναστο
λής των πτήσεων μαχητι
κόν αεροσκαφοιν πάνω α
πό την Κύπρο, κατε'βαλε 
εκ νέου χτες ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος ο οποίος 
κατηγόρησε για «υποκρι
σία» την αντιπολίτευση.
Ο Λ. Ρέππας, παρότιυποστή
ριξε ότι δεν έχει ληςρθεί καμία 
απόφαση, επιβεβαίωσε ότι 
βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ 
Ονάσιγκτον. Λευκωσίας -  
Αθήνας και Αγκυρας συζήτη
ση για αναστολή πτήσεων πά- 
νιο από την Κύπρο καί κυρίως 
αποσαφήνισε ότι η ελληνική 
και κυπριακή πλευρά είναι έ 
τοιμη να την αποδεχτεί «εφ'ό- 
7ο ν αναληφθουν πρωτο

βουλίες οι οποίες έχουν 
ττόχο την πολτική επίλυση 
του κυπριακού προβλήμα
τος».
Οι εξηγήσεις του κυβερνητι- 
<ού εκπροσώπου ωστόσο δεν ι
κανοποίησαν ούτε την αντιπο
λίτευση αλλά ούτε και τους 
υπουργούς Αμυνας και Παιδεί
ας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
<. Αραενης, αφού αναρωτήθη- 
κε άν :« Η φωτιά έσβησε;» από 
την ‘σύγχυση* που προκλήθηκε 
από το διπλωματικό παρασκή
νιο στη Λισαβόνα υπογράμμισε 
ότι: «Πρέπει να υπάρχει διαρ- 
<ής επαγρύπνηση».
) υπουργός Παιδείας επιχεί- 
>ησε επίσης να στείλει ένα μή- 
•υμα σε όσους χειρίζονται το 

-»εμσ του μορατόριουμ ότι θα 
■ρέπει να λάβουν σοβαρά υπό- 

•οιν τους την αντίδραση του 
-Ιλληνισμού για τα όσα συνέβη- 
<αν στη Λισαβόνα. «Η σύγχυση 
ιυτη -είπε- είχε και ένα καλό, 
-.δείξε τη θέληση του Ελληνι- 
ιμού να στηρίξει τα εθνικά θέ-

'  ÏSύψ

Αριστερό: Οι 
Irr. Κυπριανού 
και Β. Λύσσα· 
ρίδης επικοί- 
νώνησαν με 
τον Κύπριο 
Πρόεδρο Γ. 
Κληρίδη.

Ο υπουργός Εθνικής 
Αμυνας Α. Τσοχστζό- 
ττουλος ήταν σε διαρ
κή τηλεφωνική επικοι
νωνία με τον υπουργό 
Παιδείας Γ. Αρσίνη 
και τον Κύπριο 
υπουργό Αμυνας Αλ. 
Ηλιόδη.

ΑΠΟ το βράδυ της περασμένης Λευτέρας που έγινε 
γνωστό στην Αθήνα το διπλωματικό) παραιτκήνιο για 
την αποδοχή του οκτάμηνου μορατόριουμ για ανα
στολή των πτήοεων πάνω από την Κύπρο υπήρξε 
συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία του Γ. Λρσένη με 
τον Α. Τσοχατζιίπουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ό
τι ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και η στρατιωτική ηγεσία 
είχε λάβει γνιίκτη της συγκεκριμένης εξέλιξης. 
Απεναντίας, ο υπουργός Αμυνας από την πρόσφατη 
επίσκεψή του στη Λευκωσία είχε νωπή στη μνήμη του 
την κατηγορηματική άρνηση του Προέδρου Κληρίδη 
σε κάθε ιδέα για αναστολή των πτήσεων πάνω από 
την Κύπρο.
Στην πρώτη τηλεφωνική τους επαφή νωρίς το βράδυ 
της περασμένης Δευτέρας οι υπουργοί Αμυνας και 
Παιδείας, αφού συνέπεσαν στην εκτίμηση ότι πρό
κειται για αρκετά σοβαρή εξέλιξη που θέτει ευθέως 
σε δοκιμασία το Δόγμα του Εναίου Αμυντικού Χώ
ρου. αποφάσισαν να επικοινωνήσουν με Λισαβόνα 
και Λευκωσία.
Ετσι ο Α. Τσοχατζόπουλος πήρε αμέσως στο τηλέ

φωνο τον Κύπριο ομόλογό του Αλ. Ηλιάδη, ο οποίος 
και εκείνος δήλα>σε άγνοια για τα όσα συνέβησαν 
στη Λισαβόνα.
Τα ίδια ακριβώς υποστήριξε ο Κύπριος υπουργός 
Αιιυνας και στον Γ. Αρσένη, ο οποίος τον πήρε αμέ
σως μετά στο τηλέφωνο.
Οι κ.κ. Τσοχατζόπουλος και Αρσένης σε νέα τηλε
φωνική τους επικοινωνία τα μεσάνυχτα της Δευτέ
ρας και αφού η επίσημη ελληνική αποστολή στη Λι
σαβόνα δεν είχε προβεί σε καμία διευκρίνιση για το

Πήραν φωτιά 
τα τηλέφωνα 

αε Αθήνα - 
Λευκωσία

επίμαχο θέμα, αποφάσισαν να ασχοληθούν το πρωί 
της επόμενης μέρας. Ωστόσο, ο Γ. Λρσένης παραμέ
νει στο γραφείο του ανήσυχος για την τύχη τον» νέου 
Δόγματος, που το θειυρεί «πολιτικό του τέκνο». Στε
νός ιτυνεργάτης του υπενθυμίζει ότι λίγες μέρες πριν 
με παρέμβαιτη του Γ. Κληρίδη ανεστάλη η επίσκεψη 
του στη Λευκωσία που είχε προγραμματιστεί για τις 
αρχές Δεκεμβρίου, και με τη δικαιολογία ότι δεν θα 
είναι ο ίδιος στο νησί για να τον υποδεχθεί μετατόπι
σε την ημερομηνία της επίσκεψης για το νέο έτος... 
Το πρωί της Τρίτης οι πρώτες αντιδράσεις εκδηλώ
θηκαν στη Λευκοκπα από τον Β. Λυσσαρίδη και τον 
Σπ. Κυπριανού, οι οποίοι, αφού πρώτα επικοινώνη
σαν με τον Γ. Αρσένη στην Αθήνα, εν ιτυνεχεία διε- 
μήνυσαν στον Γ. Κληρίδη ότι αν δεν ανασκευασθε ί το 
θέμα θα ξεσηκωθεί ο κυπριακός λαός και δεν απο
κλείεται να γίνει συλλαλητήριο κατά την επιστροφή 
τους στη Λευκωσία...

Μπροστά ιττο διογκουιιενο κλίμα αντιδράσεων αε 
Λευκωσία και Αθήνα. υπήρξε συνεννόηση μεταξύ 
του Γ. Κληρίδη και του Κων. Σημίτη, ακττε ο Κύπριος 
υπουργός Εξωτερικών Αλ. Μιχαηλίδης να δηλιόοει 
ότι δεν υπάρχει καμία ιτυμφωνία. απλιός γίνεται 
συζήτηση και ότι υπήρξε . .παρανόηση από τους δη
μοσιογράφους...
Τη «γραιιμή» αυτή αναλαμβάνει να μεταδο'χτει α
στραπιαία στους υπουργούς Αμυνας της Αθήνας και 
της Λευκωσίας ο εκπρόσωπος του Γ Κληρίδη II. 
Κούρος.
Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, ο τελών χρέη κυβερνητι

κού εκπροσώπου στην Αθήνα Γ. Νικολάου ουσιαστι
κά επιβεβαίιοσε ότι υπήρξε αποδοχή της Λευκωσίας 
με τη σύμφωνη γνυήιη της Αθήνας για οκτάμηνο μο
ρατόριουμ...
Οι δηλώσεις του Γ. Νικολάου πρυκαλούν εκ νέου 

σύγχυση στα κυβερνητικά κλιμάκια και ο Α. Τσοχα- 
τζόπουλος αποφασίζει να πάρει στο τηλέφωνο τον 
πρωθυπουργό και να ζητήσει εξηγήσεις...
Σύμφωνα με απόλυτα ακριβείς πληροφορίες, ο Κ. 
Σημίτης επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, λέγο
ντας ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση, αλλά απλιός έ
γιναν κάποιες γενικές συζητήσεις...
Οι εξηγήσεις του πρωθυπουργού δεν κρίθηκαν ικα

νοποιητικές από τον Α. Τσοχατζόπουλο. γι’ αυτό και 
αποφάσισε να κάνει δήλωση με την οποία τόνιζε ότι 
δεν θα μπορούσε να υπάρξει από την πλευρά της 
κυπριακής κυβέρνησης μια μονομερής δέσμευση στη 
βάση της κοινής πολιτικής του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρον...

ματα και το Δόγμα του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου και να αντι- 
σταθεί σε κάθε μεθόδευση ε
ναντίον του. Γιατί το Δόγμα 
έχει ξε.περάσει μια στενή στρα
τιωτική ένοια. Εχει γίνει κατα
λυτικό στοιχείο μιας σκέψης, 
μιας νέας στάσης για τη δια
μόρφωση της εθνικής στρατη
γικής του Ελληνισμού».
Από την πλευρά της αντιπολί- 
τευης κατέθεσαν χτες επίκαι
ρες ερωτήσεις από την Ν.Δ η 
Ντ. Μ.παχογιάννη και από τον 
ΣΥΝ η Μ. Λαμανάκη, οι οποί
ες αφού τονίζουν την σύγχυση 
που υπάρχει μέσα στην ίδια την 
κυβέρνηση για το θέμα του μο
ρατόριουμ. ζητούν από τον 
πρωθυπουργό και την ηγεσία 
του υπουργείου Εξωτερικών 
να αποσαφηνίσουν τη θέση της

ελληνικής κυβέρνησης.
Ο Ν. Κωνσταντόπουλος σε 
χτεσινές δηλώσεις του τονίζει 
ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί 
δημιούργησαν εικόνα τραγέ
λαφου. Ωστόσο ο ΣΥΝ τάσσε
ται υπέρ του μορατόριουμ διό
τι.
Ο Αντ. Σαμαράς κάλεσε την 
κυβέρνηση να καταλάβει ότι « 
Η απαγόρευση των πτήσεων 
πάνω από τον εναέριο χοίρο 
της Κύπρου όχι μόνο τινάζει 
στον αέρα το ενιαίο αμυντικό 
δόγμα, αλλά και συνεπάγεται 
σοβαρή εξασθένηση της α
μυντικής ικανότητας της Με
γάλο νήσου».
• ΣΤΟΝ τρόπο παρουσίασης 
του θέματος από τα ελληνικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. α-

πέδωσε -  με δηλώσεις του στο 
ΡΙΚ -  ο υπουργός Εξωτερικών 
της Κύπρου Αλ. Μιχαηλίδης τη 
(τύγχιση που δημιουργήθηκε. 
Ο κ. Μιχαηλίδης. επανέλαβε 

ότι καμιά συμφωνία δεν έγινε 
στη Λισαβόνα, και καμιά δέ
σμευση για αναστολή των πτή
σεων δεν έχει αναληφθεί από 
την κυπριακή κυβέρνηση. 
Εσπευσε. όμως, να προσθέσει 
-  ενισχύοντας τις πληροφορίες 
ότι η Λευκωσία έχει αναλάβει 
σχετική δέσμευση - ότι «ενώ 
θα διεξάγονται συνομιλίες, η 
ελληνική κυπριακή πλευρά δεν 
πρόκειται να κάνει τίποτε που 
θα δημιουργεί ένταση και θα 
βλάπτει τη διαδικασία».
Από την πλευρά του ο Ραούφ 
Ντενκτάς τάχθηκε υπέρ του 
«μορατόριουμ».

Αίτημα -  πρόκληση από την 
Τουρκία για ασκήσεις στο Αιγαίο
Η ΤΟΥΡΚΙΑ σχεδιάζει να κάνει αεροναυτικά γυμνάσια στο 
Αιγαίο εντός των έξι μιλιών την στιγμή που η Αθήνα εμφανιζόταν 
έτοιμη να αποδεχτεί το οκτάμηνο «μορατόριουμ» διακοπής των 
πτήσεων ελληνικών μαχητικών πάνω από την Κύπρο!
Στο πλαίσιο των τουρκικών αεροναυτικών και ανθυποβρυχιακών 
γυμνασίων, που ξεκινούν σήμερα και ολοκηρώνονται αύριο σε 
ολόκληρο το Αιγαίο, η Αγκυρα ζήτησε να δεσμεύσει περιοχές 
που βρίιτκονται εντός των έξι ναυτικών μιλιών σε απόσταση 
αναπνοής από τις ακτές των ελληνικών νησιών.
Οι ελληνικές αρχές αντέδροσαν ιττο προκλητικό αυτό αίτημα, 
εγκρίνοντας τη δέσμευση μόνο όσων περιοχών είναι εκτός των έξι 
ναυτικών μιλιών.
Ωστόσο, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε 
επιφυλακή για να αντιμετωπίσου τυχόν προκλήσεις των 
τουρκικών αεροναυτικών δυνάμεων στην περίπτωση που 
επιχειρήσουν να μπου»ν εντός τιυν έξι ναυτικών μιλίων.

Οι ΗΠΑ προωθούν χαλαρή ομοσπονδία για την Κύπρο
)Ι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ αποφάσισαν να 

τοωθήσουν λύση χαλαρής ομοσπον
δίας στην Κύπρο και φέρονται έτοι- 
όι να πιέσοι·ντα ενδιαφερόμενο μέ- 
•η ιτο  νησί «να προχωρήσουν σε σο
βαρούς συμβιβασμούς και να αναλύ
ουν μεγάλα "ρίσκα" -κατά την έκ- 
, ραση Αμερικανού αξιωματούχου- 
γπι» <ιιτού: που θα κληθούν να υπο- 
α »αψουν την τελική συμφωνία».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος. που 
Ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία 
του. εξέφρασε την πίστη ότι η νέα 
χρονιά «θα αποτελέσει τυ έτος λύιτης 
του Κυπριακού», αλλά εσπευσε αμέ
σως να διευκρινίσει ότι «αυτί» Οα ε- 
ξαρτηθεί κυρίως από τις διαθέσεις 
των προσώπων που θα αναμειχθουν 
στη διαδικασία», κυρίως του προέ
δρου Γλαύκου Κληρίδη και του κατο-

χικού ηγέτη. Ραούφ Ντενκτάς.
Ο αξιωματούχος «ποκάλυψε ότι η 

μόνιμη αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα 
Εθνη, πρέσβειρα Μαντλίν Ολμπράιτ. 
ο προεδρικός απεσταλμένος Ρίτσαρ- 
ντ Μπίτι και ο πρώην υφυπουργός 
Εξωτερικών. Ρίτσαρντ Χυλμπρονκ. 
επιθυμούν διαδικασία τύπου Ντέι- 
τον, αλλά εξήγησαν ότι «δεν Οα δια
κινδύνευαν κάτι τέτοιο, αν προη-

γουμένως δεν είχαν επιτύχει μείωση 
τ«>ν διαφορών και εξιίλειψη του χά 
σματος που χωρίζει τις δύο πλευρές»
Τόνισε, πάντως, ότι η αμερικανική 

πρωτοβουλία δεν θα έχει στόχο την 
αποκλιμάκωση της έντασης <ττην Κύ 
προ και το Αιγαίο, αλλα «και τη δι 
ευθέτηση του προβλήματος».
Οι Ηνωμένες Πολιτείες. ιπ*νέχισε ο

αξιωματούχος. Οα επιθυμούσαν ό
πως ο πρόεδρός Κληρίδης «αναφέρε - 
ται λιγότεροιττην έννοια του Κυπρια
κοί' Ελληνισμού» και αναμένουν ότι 
«θα καταβάλει περισσότερες προ
σπάθειες για να πεισθούν οι Τουρκο
κύπριοι ότι θα έχουν μέλλον οε μια ε
νιαία Κύποο».

Μ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ


