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Δυσφορία Πάγκαλου
To μορατόριουμ προκαλεί ένταση στην κυβέρνηση
ΤΗΣ ΑΝΝΥΓ ΠΟΛΗΜΑΤΑ

Η σύγχυση γέφω από το θέμα 
του κυπριακού μορατόριουμ 
και η παντελής έλλειψ η σ υ 

ντ ο ν ισ μ ο ύ  μεταξύ Α θη νώ ν - Λ ε υ 
κω σία ς σ υ νεχ ίσ τη κε  και χθες, ε 
μπλουτισμένη μάλιστα με νέα στοι
χεία, τα οποία προέκυψαν μετά από 
δη λ ώ σ εις  του Π ρ οέδρ ου  Κ λη ρ ίδη  
κατά την άφιξή του από τη Λ ισαβό
να στο αεροδρόμιο  της Λάρνακας. 
Λ ίσ Ο ησ η επίσης ιιροκάλεσε η έ κ 
φ ρα σ η  δυσφ ορίας για τους χ ε ιρ ι
σμούς περί το μορατόριουμ από τον 
υπ ουργό  Εξω τερ ικώ ν θ . Πάγκαλο 
κατά την άτυπη σ ύσ κεψ η  στο Μ έ 
γαρο Μ αξίμου. Εκε ίνο  που μένει να 
α π οδειχθ ε ί είναι εάν η δυσφ ορία  
Πάγκαλου Οα συγχρονιοθεί με ανά
λογη δυσφορία του υπουργού Λμυ- 
νας κ. Τσοχατζόπουλυυ για το ίδιο 
θέμα.

Χθες ο Κύπριος Πρόεδρος Γλ. Κλη- 
ρ ίδης μίλησε για «διακοπή της συζή
τησης» γύρω από το μορατόριουμ μέ- 
χρις ότου ικανοποιηθεί η προϋπόθεση 
τιου ο ίδιος έθεσε στον κ Κάβανο, «να 
δεσμευΟεί ρητά η Τ ουρκία  ότι θα α- 
πόσχει από οποιαδήποτε στρατιωτική 
δράση στο νησί» την επίμαχη περίοδο.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η τουρκική α
ντιπροσωπεία ήγειρε στις συνομιλίες 
της με τον Κ έρ ι Κάβανο θέμα «δυνα
τότητας μονομερούς άρσης του μορα
τόριουμ, σε συνδυασμό με τα ελληνο
κυπριακά εξοπλιστικά προγράμματα».

Η  τουρκική αυτή αξίωση δεν συμιιε- 
ριλαμβάνεται ωστόσο στις δημόσιες 
δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου 
των Εξωτερικών, σύμφωνα με τις ο 
ποίες «η απάντηση της Αγκυρας σιιιν 
αμερικανική πρόταση ήταν θετική».

Ενώ  όμως ο Πρόεδρος Κ ληρίδης  υι
οθετούσε χθες «σκληρή γλώσσα» και 
μιλούσε για διακοπή της συζήτησης, 
τονίζοντας μάλιστα ότι «έχει κοινοποι
ήσει γραπτώς τις θέσεις του στην ελ
ληνική κυβέρνηση», η Αθήνα διά του 
κυβερνητικού εκπροσώπου Λημ . Ρέπ-

πα και του αναπληρωτή υπουργού Εξω 
τερικών Γ. ΓΙαπανδρέου με δηλιίτσεις 
του στο Λονδίνο- διαβεβαίωνε ότι δεν 
έχει ληφθεί απόφαση και «το θέμα πα
ραμένει ανοικτό» στο πλαίσιο της συ
νολικής προσέγγισης για την πολιτική 
λύση του προβλήματος -σύμφωνα με 
τη θέση που είχαν διαιυιιώοει μόλις 
προχθές η Λ ευκω σ ία  και η Λθήνα .

Σε ό.τι αφορά τις ελληνικές ενδοκυ- 
βερνητικές διαφοροποιήσεις, αυτές α 
ναμένειαι (;) να ξεκαθαρίσουν αμέσως 
μετά το Ευρωπαϊκέ» Σ υ μ β ο ύλ ιο  του 
Λ ουβλ ίνου , κατά τη διάρκεια σύσκε
ψης τιου θα πραγματοποιηθεί υτιό την 
προεδρία του πρωθυπουργού και με τη 
συμμετοχή των κ.κ. Π ά γκα λο υ , Ρο- 
ζάκη και Κ ρα νιδ ιώ τη .

I I  σύσκεψη αυτή κατά την οποία Οα 
συζητηθεί και το υπόμνημα Ροζάκη- έ
χει στόχο την οριστικοποίηση των θέ
σεων της Ελλάδας επί όλων των πτυ
χών του κυπριακού προβλήματος εν ό- 
ψει της εκδήλοτσης της αμερικανικής 
πρωτοβουλίας στις αρχές του χρόνου, 
αλλά και τπς άφιξης του Προέδρου Κ λ η 
ρίδη στην Λ θή να  για τον... αναγκαίο 
συντονισμό των κινήσεων μεταξύ των 
δυο προττευουσών.

Χθες υπήρξε μια πρώτη ανταλλαγή α
πόψεων υπό την ίδια σύνθεση στο Μ έ 
γαρο Μ α ξίμ ο υ , μετά τη λήξη της σύ
σκεψης για την προετοιμασία της Συ 
νόδου Κορυφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουρ
γός Εξωτερικοτν θ ε ό δ . Π άγκα λος ε- 
ξέφρασε την έντονη δυσφορία του για 
τους χειρισμούς τιου έγιναν γύρω από 
το θέμα του μορατόριουμ και για την 
πλήρη έλλειψη συντονισμού ανάμεσα 
στις δυο πρωτεύουσες.

Οι διαφωνίες του θ ε ό δ . Π άγκαλου 
-σύμφωνα τιάντα με τις ίδιες πηγές- εί 
ναι «επί της ουσίας» και όχι μόνο επί 
της διαδικασίας και δεν αφορούν μόνο 
το θέμα του μορατόριουμ.

Ο  θ ε ό δ . Π ά γκα λο ς  φέρεται δυσα 
ρεστημένος και με το «ανοικτό πνεύ
μα» της πρόσφατης συνέντευξης του 
Γ. Π απ ανδρέου στην τουρκική εφ η 

μερίδα «Χ ο υ ρ ιέτ»  και ειδικόιερα με 
τη θέση που διαιήπωοε ο κ. ΙΙαιιαν- 
δρέου, δηλαδή ότι πρέπει να επιδιώ
ξουμε τη λύση του Κυπριακού για να 
συνεχιστεί απρόσκοπτα η πορεία ιιις 
Κιπιρου προς ιην Κ .Ε ., θέση με την ο 
ιιοία δεν συμφω νεί ο υπουργός τ#.»ν 
Εξωτερικών

Την ίδια ώρα ο Π ρόεδρος Κληρίδης 
διαβεβαίωνε αιιό ιη Λάρνακα έ»ιι συμ 
φωνεί αιιολυτως με ιις θέσεις ιου υ
πουργού Εξωιερικών για ιο μοραιόρι 
συμ. όπως τις διατύπωσε και με ιην ι 
πιοιολή του σιις 22 II οιον Αμερικανό 
ομόλογό του Ουόρεν Κρίστοφερ. συμ 
φωνα με τις οποίες «θα πρέπει να πιι 
κεντρωθούμε στην ουσία και όχι σ ι ι 
ιιιμέρους θέματα».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο 
υπουργός Εξωτερικών είχε εξαρχής σο 
βαρές επιφυλάξεις απέναντι ο ιην αμε 
ρικονική πρόταση, σε αντίθεση με την 
κυπριακή πολιτική ηγεσία (τον Π ρόε
δρο Κληρίδη και τον υιιουργό ίων Εξω
τερικών Λ λέκο  Μ ιχ α η λ ίδ η ), που ιην 
αντιμετώπιζαν με ορισμένες ιροιιολο
γίες βεβαίως θειικά.

Οι χθεσινές εξελίξεις επιβεβαιώνουν 
αφενός τον πλήρη αποσυνιονισμό α
νάμεσα στην Λθιϊνα και τη Λ ευκο χ ι ία. 
αλλά και τη διάθεση μιας εκάστης να 
αναληφθεί η πολιτική ευθυνιι το»ν κι 
νήοεων από την άλλη πλευρά.

Ο  Κύπριος Πρόεδρος, υπαναχωρώ 
ντας από προηγούμενες θέσεις του. εμ 
φανίστηκε χθες σε σκληρότερη γραμ 
μή από την Λθιϊνα, μετά τις ανιιδρό 
σεις που προκλήθηκαν γύρω από το θέ
μα του μορατόριουμ, φοβούμενος εν
δεχομένως ότι δεν έχει την απαιτοή 
μενη στήριξη για να προχωρήσει. Οι 
α ιτ ιά σ ε ις  εξ αντικειμένου βαρύνουν 
τον ίδιο.

Οι ευθύνες ωσιόσο βαρύνουν εξίσου 
την ελληνική πλευρά, καθώς οι ιιαρα 
λυιικές διαφοροποιήσεις ο ιο  εοω ιε 
ρικό της κυβέρνησης έχουν ως αιιοιέ 
λεσμα την έλλειψη ενιαίας ιιολιιικής 
και τη συνεχή ροή αντιφατικών μηνυ 
μάτων στη Λευκω σία .



για χειρισμούς Σημίτη
-  Οι δηλώσεις Κληρίδη θολώνουν το τοπίο

Αδιάψευστος μάρτυρας ο φωτογραφικός φακός. Αποθανάτισε χθες δυ
σκολίες στις σχίσεις δύο φίλων από τα παλιά, των κ. Πάγκαλου και Κρα- 
νιδιώτη. Αιτία το περίφημο μορατόριουμ.

τ ο ν  ΓΤ ΡΑ Τ Η  ΤΡΙΛΙΚΗ

Ο κυβερνητ ικό ς  ε κ 
πρόσωπος Δημή- 
τρ η ς  Ρέπ π α ς έ- 

οπευσε χθες να διαιβει»- 
σ ε ι το ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  πα
ραίτησης του υπουργοί» 
Παιδείας Γεράσιμου Λρσέ- 
νη , με κα τη γο ρη μ α τικό  
μάλιστα τρόπο.

«Λεν ιπιάρχπ τέτοιο θέμα. 
Οι μ ι  καιά διάνοια»*, t i m  χα 
|χικτηριστικά ο πιουργός Τό
που. ιιροοΟέτονιας όμως σι- 
βυλλικά:

«Και όιαν μιλάω για διά 
vorn, εννοώ και τη διάνοια 
του κ Λρσένη»*

I I  διάφεικτη ήιαν εν τιολ- 
λοίς αναμενόμενη. Οι πλη
ροφορίες όμυκ; της «I!» επι
μένουν ότι ο υτιουργός Πιιι- 
δείας -και μί5χρι lifuSiivcx; υ
πουργός Εθνικής Αμι»νας- εί
ναι σττιχ|κισισμένι>ς να τμτά- 
οει στα άκρα, αν η κυβέρ
νηση αποφασίσει να ενδώ- 
οει στις αμερικανικός πιέσεις 
για επιβολή αεροπορικού μο- 
ρυτόριουμ στην Κόπρο.

Στενοί συνεργάτες του Tifx.V 
ιιν υπσυργσιι Αμυνας διαβε
βαίωναν χθες την «Ε»> ότι ο 
Γερά σ ιμ ο ς  Λ ρ σ ένη ς  δεν 
χρησιμοποιεί την απειλή όχι 
για λόγοι*ς εσωκομματικοί^;, 
αλλά γιαιί τηστεύει -όπο>ς του- 
λάχιστον λένε- στην ανάγκη 
διατήρησης και περαιτέρω 
Π(κνί>Οησης της εφαρμογής 
του Ενιαίου Αμυντικού Χώ 
ρου.

I I  κυβέρνηση διέι|»ει»οε ε
πίσης ότι ο κ. Λρσένης είχε 
τηλεφωνική πιικοινωνία με 
τον πρωθυπουργό Κώστα 
Σημίτη  στη Λισαβόνα 

Υμήρξαν όμως -ουμ(|κονα 
τιάντα με ασφαλείς τιηγές-

τηλεφωνικές επικοινωνίες 
με τον υπουργό Αμυνας Λκη 
Τσοχατζόπουλο όσο και με 
στελέχη της κυπριακής κυ
βέρνησης.

•  Το θέμα επιβολής αε
ροπορικού μορατόριουμ 
στην Κόπρο δημιούργησε 
μια ευκαιριακή συμμαχία 
τριών υπουργών της κυ 
βέρνησης. οι οποίοι, ο κα
θένας για τους δικούς του 
λόγους, βρήκαν την ε υ 
καιρία να αντιπαρατεθοιίν 
στον π ρω θυπ ουργό και 
στις πρω τοβουλίες που 
παίρνει στη χάραξη της ε 
ξωτερικής πολιτικής.

•  Ο  Κώστας Σημίτης, δι
αισθανόμενος την απειλή 
κυβερνητικής κρίσης, έ 
χοντας αττέναντί του τρία πρίο- 
ιοκλασάτα κυβερνητικά στε
λέχη εν μέοω  σοβαρών α- 
Υροτικοτν κινητοποιήσεω ν.

προτίμησε να ακολουθή
σει την οδό της υπαναχώ
ρησης. Λιπό βέβαια δεν ση
μαίνει ότι η σι»νέχεκι ιπο Κυ- 
τιριακό δεν Οα επαναφέρει το 
θέμα του μορατόριουμ, και 
μάλιστα σύντομα, άμα και τη 
εκδηλώσει της αμερικανικής 
τΐ{>ωτοβουλίας.

•  Το εραντημα είναι ποι
ες Οα είναι τότε οι αντι
δράσεις τω ν υπ ουργώ ν 
Αμυνας. Εξω τερικώ ν και 
Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
οι κ.κ. Τσόχατζόπουλος και 
Πάγκαλος έχουν δημιουρ
γήσει ένα αρκετά σταθερό έ 
δαφος συνεργασίας και συ
νομιλιών. και δεν αποκλείε
ται να κρατήσουν κοινή στά
ση στοι*ς χειρισμούς για το 
Κυπ ριακό και τα Ελληνο 
τουρκικά.

Ο  Γερ. Λρσένης ετιιδιυικει

να ενκιχθεί περισσότερο ε 
νεργάοε αιπήτηνάιπιη και 
ευκαιριακή συμμαχία. χωρίς 
όμως μέχρι σιιγμής να δια- 
φαίνεται πιθανό ένα ιέτοιο 
ενδεχόμενο

Ετσι, η συνέχεια της πο
ρείας αντιπαράθεσής του 
με την κυβερνητική πολι
τική. τουλάχιστον ως προς 
το Κυπριακό και τα Ελλη
νοτουρκικά. αναμένεται 
να είναι μοναχική.

Ο υπουργός Παιδείας Οα 
επανεκτιμήσει τα δεδομένα, 
θα κρατήσει το χαρτί της 
παραίτησης στο «μανίκι»» 
και Οα ττράζει αναλόγτι»ς. Ενας 
σημαντικός παράγοντας πά
ντως που Οα καθορίσει τη μελ
λοντική στάση του Γ. Λρσέ- 
νη. σύμφωνα με πληροφο
ρίες, θα είναι και οι εξελί
ξεις στο εσωτερικό της ΝΑ 
μέσα στο επόμενο διάστημα.


