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Αρσένης, Πάγκαλος, Τσοχατζόπουλος ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ στη 
η ΑΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΑ Αθήνας-Λευκωσίας τραυμάτισε την υπ

Δοο γραμμές για

Του ΠΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Η τουρκική άσκηση δεν 
πέρασε σε ελληνικά νερά

Χωρίς π ρόβ λημ α  ολοκλη ρώ νετα ι σ ή μ ερ α  η τουρκική  
δ ιακλα& ική ό σ κη σ η  π ου  δ ιεξάγεται στο δ ιεθνή  ύδατα του 
Α ιγα ίου . Παρά το γεγονός ό π  το το υρ κ ικό  υ πο υρ γε ίο  Αμυνας 
εξέδω σε ΝΟΤΑΜ γιο την ά σ κη σ η , π ο υ  χα ρα κτηρ ίσ τηκε α πό  
το ελληνικό  υ πο υρ γε ίο  ως α πα ρ ά δεκτη , τα το υρκικά  πλο ίο  
δεν μ π ή κα ν  στα ελληνικά  χω ρ ικά  ύδστα κα ι οι π α ρ α β ιά σ ε ις  
των το υρ κ ικώ ν  α ερ ο σ κα φ ώ ν  ήταν λίγες. Σύμφ ω να  με 
π ληρ ο φ ορ ίες , το υ πο υρ γε ίο  Α μυ να ς  της Το υρκ ίο ς  ζήτησε να 
κλε ίσ ε ι γιο την ά σ κη σ η  περ ιοχ ές  κσ ι μέσα  σε ελλη νικά  νερό. 
Η ΝΟΤΑΜ αυτή α π ερ ρ ίφ β η  α π ό  το ελλη ν ικό  Πεντάγω νο και 
ενη μερ ώ θ η κα ν  κσι ο ι α ρμόδ ιες  υ π η ρ ε σ ίε ς  του ΝΑΤΟ.

Συγκροτημένες
εμποτίζονται η Αθήνα 
κι η Λευκωσία 

οπέ νάνι ι οττρτ υπόθεση 
μορατόριουμ τ«*ν τττήσεειν 
μσχτγπκων αεροσκαφών 
στον εναόρνο χώρο της 
Κύπρου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι 
αντιδράσεις αψενός <ττσνς χειρι
σμούς κι αφετέρου στην ουσία 
του μέτρου

Στην Κύπρο, όπου επέστρεψε 
ο Γλ- Κληρίδης. εμφανίστηκε με 
τη θέση ότι προϋπόθεση για το 
μορατόριουμ είναι να σταματή
σει η Τσιρκία τη στρατιωτική α
πειλή της στο νησί. Και στην Αθή
να, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Δ Ρέππας δήλωσε:

• Η κυβέρνηση αναμένει πρω
τοβουλία: Εφόσον εκδηλωθεί, 
και στο πλαίσιο αυτή; και προ- 
χειμένσν να δείξουμε ότι θέλου
με με καλή πίστη να υπάρχει κα
τάλληλο πολιτικό κλίμα, ώστε να 
ευοδωθούν οι προσπάθειές της 
και να υπάρξει λύση για το Κυ
πριακό, μπορσύιιε τέτοιου είδους 
θέματα να τα αντιμετωπίσουμε 
Ηταν τόσο σαφές αυτό που είπα
χβ'ς*

Ωστόσο, κυβερνητικοί παρά
γοντες. σναφερόμενοι στην απο
δοχή εκ μέρους της Τουρκίας και 
του Ρ. Ντενκτάς της πρότασης 
για το μορατόριουμ, τόνιζαν, 
διερμηνεύοντας τη σαφή ποντι
κή διάθεση της Αθήνας:

Πρακτικά, δεν χάνουμε τίπο
τα, αφού δεν είναι προγραμματι
σμένα γυμνάσια ώς τον Αύγου
στο Μήπως θα έπρεπε να σχε- 
φθσύμε άτι θα έχουμε μεγάλα δι
πλωματικά και πολιτικά Οφέλη 
αν δεχόμασταν μια τέτοια κίνηση 
και συμφωνούσαμε, ώστε να φα
νεί και η κειλή μας πίστη και να 
διευκολυνθούν οι πρυποβσυλίες 
για λύση, επιτέλους, στο Κυπρια
κό.

Οι ασκήσεις «Νικηφόρος» και 
•Τοξότης» θα γίνουν κανονικά 
μετά τον Αύγουστο Και δεν έχει 
καμία σχέση το ενιαίο αμυντικό 
δόγμα. Η Τουρκία κι ο Ντενκτάς 
το δέχθηκαν για να δημιουργή
σουν καλή εντύπωση, πρόσθετον

Δύο τΑαικ
Ωστόσο, στους κόλπους της κυ

βέρνησης εκδηλώνονται δύο τά
σεις. Η μια θεωρεί άτι με τους 
χειρισμούς που έγιναν και τις πα- 
ίανωδίες που εκδηλώθηκαν μετα
ξύ της Λισαβόνας και της Αθή
νας. την Τρίτη, εμφανιστήκαμε 
αρνητικοί και σημείωσαν πόντο

οι Τούρκοι.
Η άλλη εμμένει στο «δόγμα» 

με βιτρίνα τον ενιαίο αμυντικό 
χώρο. Στην τάση αυτή φέρονται 
να συμπλέουν ατύπως οι Α. Τσο- 
χατζόπουλος και Γερ. Αρσένης 
και μαζί ο θ. Πάγκαλος, ενώ πα
ράλληλα (και ανεξάρτητα) φέρε
ται να έχει ανάλογη συμπεριφο
ρά και ομάδα βουλευτών, η ο
ποία συνδυάζει την «καθαρότη
τα» της εθνικής γραμμής στο 
Σκοπιανά και στο Κυπριακό.

Ο θ. Πάγκαλος φέρεται να έ
θιξε το θέμα του μορατόριουμ, 
κατά τη χθεσινή σύσκεψη υπό 
τον πρωθυπουργό για τη διακυ
βερνητική. και να παρατήρησε 
κάτι σχετικό με λανθασμένους 
χειρισμούς, οι οποίοι ανέδειξαν 
άλλα πράγματα στη Λισαβόνα, 
άλλα στην Αθήνα και άλλα στη 
Λευκωσία.

Το θέμα δεν συζητήθηκε και 
λεγεται άτι ο Κ. Σημίτης ανέφερε 
πο>ς θα συζητηθεί μετά τις 15 Δε
κεμβρίου. μετά το τέλος της συ
νόδου κορυφή: της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.

Εκτιμάται πάντως πως η πρώ
τη κυβερνητική σύσκεψη, μετά 
την επιστροφή τον πρωθυπουρ
γού από τη Λισαβόνα, απέφυγε 
να θίξει το θέμα.

Τη Δευτέρα αναμένεται να γί
νει στο Πεντάγωνο η κοινή σύ
σκεψη των ηγεσιών των υπουρ
γείων Εξωτερικών και Εθν Αμυ
νας. θα  είναι η δεύτερη σύσκεψη 
της διυπουργικής αυτής επιτρο
πής υπό τους θ. Πάγκαλο και Α 
Τσοχατζόπσυλο σε ένα μήνα. 
Και φαίνεται πως όχι μόνο ο δεύ
τερος. αλλά και ο πρώτος δεν 
βλέπουν με καλό μάτι την υπόθε
ση μορατόριουμ. Αλλωστε, είναι 
γνωστή η επιστολή Πάγκαλου 
στις 22 Νοεμβρίου προς τον Γ. 
Κρίστοφερ για τη σχετική αμερι
κανική πρόταση, επιστολή με την 
οποία διατύπωνε όρους για την 
αποδοχή της

Ο Ρ ίΠ ΓΚ Κ
Ο Δ. Ρέππας διέψευσε χθες 

κατηγορηματικά ότι υπάρχει θέ
μα παραίτησης του Γερ. Αρσένη, 
ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το 
θέμα του μορατόριουμ.

Ωστόσο, και ο Γερ. Αρσένης 
αλλά και οι θ  Πάγκαλος και Α. 
Τσοχατζόπουλος είχαν αποδοκι- 
μάσει ανοιχτά, προ ολίγων ημε
ρών. την ιδέα του υφυπουργού 
Χρ Ροζάκη για παράταση του 
μορατόριουμ ασκήσεων μεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας στο Α ι
γαίο.

Ο Δ. Ρέππας αναφερόμενος

στην αμερικανική πρόταση είπε 
(επαναλαμβάνοντας ότι το μορα
τόριουμ είναι στοιχείο της μελλο
ντικής πρωτοβουλίας):

«Η απάντηση της ελληνικής 
και κυπριακής πλευράς βρίσκε
ται σε άμεση συνάρτηση με την 
αξία, την ειλικρίνεια, την ουσία 
που θα έχει η όποια πρωτοβου
λία εκδηλωθεί από την πλευρά 
των ΗΠΑ. προχειμένσυ, επιτέ
λους. να υπάρξει λύση στο κυ
πριακά πρόβλημα»
•Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή 
προς τον πρωθυπουργό για το θέ · 
μα αυτό κατέθεσε ο Γ Σσνφλιάς 
και επισημαίνει:

«Φαίνεται άτι δεν υπάρχει 
στοιχειώδης συντονισμός της κυ
βέρνησης στα θέματα εξωτερι
κής πολιτικής και η κυβέρνηση 
κινείται συρόμενη στη στρατηγι
κή της καθοδικής κλιμάκωσης 
των εθνικών μας συμφερόντων. 
Η Νέα Δημοκρατία στα εθνικά 
ζητήματα επιδιώκει την εθνική 
συνεννόηση Δεν θα συναινέσει 
όμως σε όρους προαποφασισμέ
νους σε θέσεις στρατηγικής υπο
χώρησης».

Ο χριστόφιας
Στην Αθήνα βρίσκεται ο γεν. 

γραμματέας του ΑΚΕΛ Δ. Χρι-

στόφίας. Συναντήθηκε διαδοχικά 
με τον πρωθυπουργό Κ. Σημίτη 
και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ 
Κ. Σχανδαλίδη και σε δηλώσεις 
του εξήρε τη συνεργασία ΑΚΕΛ 
- ΠΑΣΟΚ στο Κυπριακό. Είναι 
γνωστό ότι έχει ταχθεί υπέρ του 
•μορατόριουμ»
•Υπέρ τάχθηκε και ο πρώην 
πρόεδρος της Κύπρου Γ. Βασι
λείου. ενώ εναντίον ο Β. Λύσσα- 
ρίδης
•Το Μέτωπο Λογικής κατά του 
Εθνικισμού κατηγορεί την κυ
βέρνηση άτι η στολμία της απέ
τρεψε την υλοποίηση της πρότα
σης για απαγόρευση των πτήσε
ων.
•Το ΜΑ-ΚΚΕ θεωρεί ότι με α
ποδοχή της πρότασης ανοίγει ο 
δρόμος για οριστική διχοτόμηση.

Για τα μΙΚια
Στις προχθεσινές δηλώσεις 

ταυ εκπροσώπου του Στέιτ Ντι- 
πάρτμεντ Ν. Μπέρνς για τα 6 μί- 
λια εναέριου και θαλάσσιου χώ
ρου της Ελλάδας αναφέρθηκαν 
τα κόμματα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. 
Πρ. Παυλόπουλος τις χαρακτήρι
σε απαράδεκτες.

Εντονες αντιδράσεις για το ί
διο θέμα υπήρξαν χθες και από 
τους προέδρους του ΔΗΚΚ1 και 
της Πολιτικής Ανοιξης.
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διατήρηση του δόγματος, ενώ άλλα στελέχη θεωρούν ότι 
όθεση των πτήσεων. Κάνουν πίσω στα λόγια Ελλάδα και Κύπρος

ίο μορατόριουμ
Κληρίδης: Σύμπτωση 
με Αθήνα. Ούτε 
συμφωνία κυρίων, 
ούτε γαϊδάρων...

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Του ανταποκριτή μας 
ΦΑΝΟΥ ΚΟΝΓΓΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ο πρόεδρος Κληρίδης. 
πσν επέστρεψε το 
βράδυ από την πορ

τογαλική πρωτεύουσα, δή
λωσε ότι η ελληνική και η 
κυπριακή κυβέρνηση συνερ- 
γάστηκαν στενά στη Λισσα- 
βιόνα και είχαν απόλυτη σύ
μπτωση απόψε ων, όσον 
αφορά την αμερικανική 
πρόταση για μορατόριουμ 
ιττις πτήσεις ελληνικών και 
τουρκικών μαχητικιάν αερο
πλάνων πάνω από την Κύ- 
προ.

Η Λευκωσία, πρόσθεσε. 
ιτυμψιυνεί απόλυτα με το πε
ριεχόμενο της επιστολής που 
ο κ. Θ. Πάγκαλος έχει απο- 
στείλει στην Ουάσιγκτον.

Οι σ υ ζ η τ ή σ ιις  
μ ε  το ν  Κ ά β α νο

Το θέμα αιπό. πρόσθεσε. 
«τυζητήίΗικε στη Λισσαβώνα 
με τον Κέρι Κάβανο σε τρία 
στάδια. Στο πριίιτο στάδιο 
έγινε Γη*νάντηση με τον 
υπουργό Εξωτερικών Αλ. 
Μιχαηλίδη και τσν κυβερνη- 
τικό εκπρόσοιπο Γ. Κασου- 
λίδη. ιττο δεύτερο παρευρι- 
ιτκόταν και ο ίδιος. Στο τρίτο 
στάδιο δεν παρέστη ο κ. 
Κληρίδης. αλλά απέιττειλε 
επιστολή στον κ. Κάβανο. 
στην οποία διατύπωνε τις 
θέσεις της κυπριακής κυβέρ
νησης.

Στην επιστολή του τόνιζε 
<πι εάν η Τουρκία δεν ξεκα
θαρίσει τη θέση της και δεν 
δώσει κρυστάλλινες ικανο
ποιητικέ; εξηγήσεις, η κυ
πριακή κυβέρνηση δεν πρό
κειται να συνεχίσει το διάλο
γο για το θέμα των πτήσεων.

Η Τουρκία αποδέχεται 
κατ' αρχάς το μορατόριουμ 
για τις πτήσεις αλλά θέλει να 
διατηρεί το δικαίωμα οποτε
δήποτε το κρίνει αναγκαίο 
να επέμβει στρατιωτικά 
ιττην Κύπρο. Τη θέση α\*τή 
απορρίπτουν η Αθήνα και η 
Λευκιυσία.

Κληθείς να σχολιάσει 
πληροφορίες ότι στη Λισσα- 
βώνα υπήρξε «ιτυμφωνία κυ
ρίων» για το θέμα των πτή
σεων. ο κ. Κληρίδης φανερά 
εξοργισμένος απάντησε: 
Δεν υπήρξε ούτε συμφωνία 
κυρίων, ούτε συμφωνία γαϊ
δάρων. Καμία συμφωνία δεν 
υπήρξε. Στο γραπτό κείμε
νο. πρόσθεσε. που διαβίβα
σα στον κ. Κάβανο τονίζω 
κατηγορηματικά ότι δεν 
προτίθεμαι να συνεχίσω τον 
διάλογο για τις πτήσεις, αν η 
Τουρκία επιμένει να ισχυρί
ζεται ότι έχει δικαίωμα να 
επεμβαίνει στρατιωτικά 
στην Κύπρο.

Το κείμενο που διαβίβασε 
στον Κάβανο. είπε, δεν 0α 
δοθεί στη δημοσιότητα, αλ

λά θα δοθεί στους αρχηγούς 
των κομμάτων.

Ο σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό ς  
6 ιά Β ογος

Εκτός από το θέμα των 
πτήσεων, ο Κάβανο έθεσε 
στη Λισσαβώνα και το θέμα 
ταυ ιπρατιωτικού διαλόγου, 
είπε ο κ. Κληρίδης και του 
δόθηκε η απάντηση ότι αιπό 
που κάνει η Τουρκία δεν 
βοηθά οιττε τον στρατιωτικό 
δκιλογο.

Κληθείς να σχολιάσει 
πληροφορίες, ότι ο Ντεν- 
κ.τάς δέχτηκε το μορατόρι
ουμ για τις πτήσεις, ο κ. Κλη
ρίδης απάντησε ότι ο Ντεν- 
κτάς κάνει ό.τι τον λέει η 
Τουρκία.

Απαντώντας σε άλλη ερώ
τηση, ο κ. Κληρίδης είπε ότι 
δεν μπήκαμε στη μάχη των 
εντυπιΛσεων. αλλά στην ου
σία του Κυπριακού και δη
λώνει κατηγορηματιά ότι σε 
καμία περίπτωση δεν πρό
κειται να δεχθούμε έλεγχο 
του εξοπλισμού μας από την 
Τουρκία. Το θέμα του ενιαί
οι' αμυντικού χοίρου, είπε, 
δεν πρόκειται να επηρεα
στεί με κανένα τρόπο.

Σχολιάζοντας εκτιμήσει;

ότι στη Λισσαβώνα δεν 
υπήρξε κοινή στάση Αθηνοίν 
και Λευκωσίας, ο κ. Κληρί
δης απάντησε ότι ο ίδιος 
εξεπλάγη όταν άκουσε αυ
τούς τους ισχυρισμούς. Στη 
Λισσαβιόνα, είπε, είχαμε 
απόλιαη σι*νεργασία και 
συμφωνία και δεν υπήρξε 
καμία απολύτως διαφωνία.

Δήλωσε επίσης ότι οι ελ
ληνοκυπριακή πλευρά 
απορρίπτει λύση χαλαρής 
ομοσπονδίας ή συνομοσπον- 
δίας και επιμένει σε ομο
σπονδιακή λύση με ενιαίο 
κράτος.

θα  μεταβεί στην Αθήνα 
σύντομα για συνομιλίες με 
τον κ. Σημίτη και στη σι»νέ- 
χεια θα μεταβεί στην Αθήνα 
και το Εθνικό Συμβούλιο.

θ α  επανεξεταστεί ακόμα 
από ελληνοκυπριακής πλευ
ράς το θέμα της συνάντησης 
του Βρετανού' υπουργού 
Εξωτερικών Μάλκολμ Ρίφ- 
κιντ με τον Ντενκτάς στα κα- 
τεχόμενα.

Μ π ε ρ ν ς : Ε χουμε  
σ υ ν ε χ ή  ε π α φ ή

Ο εκπρόσωπος του αμερι
κανικού υπουργείου Εξωτε- 
ρικιόν Νίκολας Μπερνς δή

λωσε στο Κυπριακό Πρα
κτορείο Ειδήσεων ότι οι 
ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχή 
επαφή με τις κυβερνήσει:: 
Κύπρου, Ελλάδας και Τουρ
κίας, καθώς και με τις δύο 
κοινότητες στην Κύπρο, 
αναφορικά με το θέμα των 
πτήσεων. Είπε ότι το θέμα 
περιλαμβανόταν σε σειρά 
μέτρων που συζήτησε στη 
Λισσαβώνα ο Κέρι Κάβανο 
με την κυπριακή, την ελληνι
κή και την τουρκική αντι
προσωπεία και το οποία, 
πρόσθεσε. στοχεύουν στη 
μείωση των πολιτικών εντά
σεων. Ο Αμερικανός εκπρό
σωπος επανέλαβε την αμερι
κανική θέση ότι τα μέτρα 
αιτά θα είναι χρήσιμα για τη 
δημιουργία ατμόσφαιρας 
που να επιτρέψει πρόοδο 
για συνολική λύση του Κυ
πριακού.

Απέφυγε, όμως, να ανα
φέρει περισσότερες λεπτο
μέρειες, δηλώνοντας ότι οι 
ΗΠΑ προτιμούν στο παρόν 
ιτταδιο να διατηρήσουν δια
κριτικότητα στις επαφές 
τους με στόχο τη διαφύλαξη 
της όλης προσπάθειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες 
θα προωθησουν λύση χαλα

ρής ομοσπονδίας στην Κύ
προ. δήλωσε Αμερικανός 
αξιωματούιχος στην Ουάσι- 
γκτον, ο οποίος κάλεσε τις 
δύο πλευρές να προχωρή
σουν σε σοβαρούς συμβιβα
σμούς.

Σύμφωνα με τον ανταπο
κριτή του ΡΙΚ, ο Αμερικα
νός αξιωματσύχος εξέφρασε 
την εκτίμηση ότι το 1997 
Ιστορεί να αποτελέσει έτος 
λύσης του Κυπριακού και 
πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί 
επίσημοι που ασχολούνται 
με το Κυπριακό ευνοούν 
διαδικασία τύπου Ντέιτον, 
αλλά διευκρίνισε ότι δεν 
πρόκειται να προχωρήσουν 
σε τέτοια πρωτοβουλία πριν 
από τη σμίκρυνση του χά
σματος μεταξύ των δύο 
πλευριόν. για να μην τριυθεί 
το κύρος των Ηνωμένων Πο
λιτειών από πιθανή αποτυ- 
χία.

Ο Αμερικανός αξιωμσ- 
τού*χος αναφέρθηκε και στο 
θέμα ένταξης της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
υποστηρίζοντας ότι η Ευρώ
πη δεν αποδέχεται ένταξη 
της μοιρασμένης Κύπρου.

Αναφερόμενος στη στάση 
της ελληνοκυπριακής πλευ
ράς, ο Αμερικανός επίσημος 
δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επι
θυμούσαν όπως ο πρόεδρος 
Κληρίδης αναφέρεται λιγό
τερο στον κυπριακό Ελληνι
σμό και καταβάλλει προ
σπάθειες ώστε να πειστούν 
οι Τουρκοκύπριοι ότι έχουν 
μέλλον στην Κύπρο. Είπε, 
επίσης ότι η εσωτερική κα- 
τάιπαση στην Τουρκία δεν 
βοηθά την αμερικανική 
πρωτοβουλία.


