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Αναστολή πτήσεων για 8 μήνες
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η :
Γιάννης Ε. Διακογιόννης

Λ ΙΣ Α Β Ο Ν ΑΤο τρωτό βήμα για την Γχτόνοιση της έντασης στην Κύπρο φαίνεται να πραγματοποιήθηκε χτες, μετά την αποδοχή από την ελληνοκυπριακή πλευρά αμερικανικής πρότασης για οκτάμηνη αναστολή πτήσεων μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το νησί.
Τ  τ γ Λ Ν Α Σ Τ Ο Λ Η  στην οπυίο I — |  συμφωνεί και η ΛΠ ήνα. όπως 

Α Α  τουλάχιστον ανέφερε ο Κ ύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Κ ασ ο υλίδης. Πα υπάρξει εφόσον βεβαίως και η τουρκική πλευρά προβεί ταυτοχρόνως σε' ανάλογη ενέργεια για τις παράνομες πτήσεις τουρκικών μαχητικώ ν προς το ψευδοκράτος του Ντενκτάς.Στόχος της α μερικανικής πλευράς είναι να βοηθήσει στην αποκλιμάκω- ση της έντασης στην Κύπρο που Οα επιτρέψει την έναρξη νέου γύρου συνομιλιώ ν Κ ληρίδη - Ντενκτάς για το Κ υπ ριακό, όπως δήλωσε η ίδια κυπριακή πηγή. Συνομιλίες που αναμένεται να αρχίσουν τους πρώτους μ ήνες του 1997.Τη δήλωση περί αναστολής των πτήσεων έκανε χθες το βράδυ προς τους Έ λλ η νες  δημοσιογράφ ους, στη Λ ισαβ ώ να. ο εκπρόσωπος Τύπου της Κ υπ ριακής Δ ημοκρατίας Γιάννης Κ αο ο υλίδη ς. ο οποίος τόνισε ότι το μορατόριουμ αυτό Οα υπάρξει μόνον εφόσον υπάρξει πρόοδος στο Κ υπριακό και εφόσον η τουρκική αλλά και η τουρκοκυπριακή πλευρά επι- δείξουν καλή θέληση.
01 ΕΠΑΦΕΣΣτην ενημέρωση που έγινε στους Έ λλ η νες  δημοσιογράφ ους από την κυπριακή κυβέρνηση, επισημάνθηκε ότι οι σχετικές συζητήσεις έγιναν χθες εδώ στη Λισαβώ να αφενός μεταξύ του κ. Λ λ . Μ ιχα ηλίδη (υπουργού

Ο Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς  με τον Ο λλανδό επίτροπο κ. Βαν ντεν ΜπρουκΕξωτερικών της Κύπρου) και του κ Τ ζο ν  ΚάΟανο (υπευθύνου Νοτιοανα τολικής Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρ τμεντ) και αφετέρου μεταξύ των κ.κ Κ . Σημίτη - Γ .Α . Παπανδρέου και Γλ Κ ληρίδη - Λ λ . Μ ιχαηλίδη. (Ο  κ. Γ Παπανδρέου επρόκειτο να συναντη Οεί σήμερα το πρωί με τον Α μερικα νό  διπλωμάτη κ.Κάβανο).Σύμφωνα πάντοτε με την ενημέρωση αυτή, η τουρκική πλευρά είχε ζη τ ή σει (πάντοτε με μεσολαβητή την αμερικανική κυβέρνηση) το μορατόριουμ αυτό να κρατήσει για ένα χρόνο (Ιανουάριος '97 - Ιανουάριος '98). II κυπριακή κυβέρνηση, όμως, αντιπρό- τεινε οι πτήσεις να σταματήσουν για 8 μήνες, ώστε να μπορεί να ελέγχεται αν υπάρχει πρόοδος στο Κυπριακό, με. δεδομένο μάλιστα ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πτήσεις ελληνικών μαχητικών από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο.
01 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣΣτο μεταξύ, και ενώ η σχετική ενημέρωση έγινε από την κυπριακή και όχι την ελληνική πλευρά, ο υπουργός Τύπου Λ ημήτρης Ρέππας. ο οποίος

βρίσκεται στη Λ ισαβώ να. σε συνέντευξή του στον Antenna της Κύπρου δήλωνε ότι «το πρόβλημα του ενιαίου αμυντικού χώρου -  με οποιονδήποτε τρόπο -  δεν μπορεί να τεθεί υπό δ ια πραγμάτευση» και τόνιζε: «II πλευρά της κυπριακής κυβέρνησης όσο και η Ε λλά δα  έχουν προτείνει την ολοκλήρωση -  Οα μου επιτρέψετε να πω -  των πρωτοβουλιών για τη δ ια σφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της η ρ εμίας με την αποστρατιωτικοποίηση του νησιού»*.«Σαν οποιαδήποτε κ ίνησ η». πρόσΟεσε. «έχει στόχο να διασφ αλίσει ένα σημερινό στάτους, χω ρίς να υπάρχει ένταση και οξύτητα στις σχέσεις στην περιοχή. Ν ομίζω  ότι δεν πρόκειται να πετύχει τον στόχο της. Γιατί στόχος μας είναι να πάψει να υπάρχει κατοχή στην Κ ύ προ».Πάντως, η κυπριακή κυβέρνηση, που αποδέχεται την αμερικανική πρωτοβουλία, υπό την προϋπόθεση πάντα να υπάρξει πρόοδος στο Κ υ πριακό. επ ισ ημ α ίνει, διά του κυβερνητικού εκπροσιόπου τους, ότι η Τουρκία  π ρέπει άμεσα να σταματήσει τις προκλήσεις.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά και η Αγκυραετοιμάζονται για νέο κύκλο συνομιλιών

>
Συναντήσεις με τους 
Βαλχάνιονς ηγέτες
Τ  Λ ΕΛ Λ I ΙΝ Ο Τ  O Y ΡΚ1Κ Λ  και το Κ ι ή ρι ακό υπήρξαν χΰ - ριο θέμα των συναντήσεων που είχε η ελληνική αντιπροσωπεία (Κ. Σημίτης. Γ. I Ιιιπανδρέου και Α. Ρέππας) με χώρες - μέλη του ΟΑΣΗ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Μάλιστα, η ελληνική πλευριί βρήκε εη δυνατότητα σ' αυτό το... χάος των σχεδόν 2Κ0 διμερών επαφών, να προβάλει τη Πέιτη της: το Οεομικό καΟι στιίις που διεπει «και καθορίζει τα καθήκοντα, ης αρμοδιότητες και τις υποχρε* ιίκιεις των πληρών και των συνδεδεμένων μελών της Αυτί - κοευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει αε καμία περίπτωση ν' αλλάξει». (Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος και η Τουρκία συνδεδεμένο).Βεβαίως, η ελληνική αντιπροσωπεία είχε κι άλλη μια ευκαιρία κατά τη χθεσινή ημέρα. Στις συναντήσεις-συζητήσεις με τον Μπερίαα (Αλβανία), τον Κονιτταντινέσκου (Ρουμανία), την Μπόνκοόα (Βουλγαρία), τον ΛΟνάρ (Ισπανία), τον Ιουτερες (Πορτογαλία), τον Κουτελέιρο (ΛΓ.Γ.). αλλά και «ττιςολιγόλεπτες επαφές με Μπρούτλαντ (Νορβηγία), Πρόντι (Ιταλία). Ρίκφιντ (Αγγλία). Σολάνα (Ν ΑΤΟ ) προώθησε: τις ελληνικές θέσεις για σταθερότητα στα Βαλκάνια και αποφΐ7ή οποιοσδήποτε έντασης ιπο Κοσσυφοπέδιο, τον σεβασμό των διεθνών ουνΟηκών και των συνόρων, αλλά και την αποδοχή από τους «μεγάλους» των θέσεων και των προβληματισμών της Αθήνας εν όψει της Διακυβερνητικής.
0  ΝΤΕΜΙΡΕΛΟ  Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, ο οποίος βριοκόταν και στην ιδρυτική Διάσκεψη του Ελσίνκι (1975) γνιορίζοντας πς βαθύτερες αντιθέσεις στον Ο Λ Σ Ε  και πς 3 απόψεις που υπάρχουν, «έπαιξε» |ΐε αυτές στη χθεσινή ομιλία του. κάνοντας μια γενική αναφορά σε θέματα «δημοκρατίας, ειρήνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Δεν μίλησε καθόλου για ία προβλήματα ασφάλειας στο Αιγαίο ή την Κύπρο και φυσικά δεν έκανε καμία νύξη για το κουρδικό πρόβλημα, αφήνοντας την εντύπωση.για έναν φυσικά που δεν γνωρίζει καλά την περιοχή, να νομίζει ότι δεν συμβαίνει τίποτα.Σήμερα, τελευταία ημέρα της Διάσκεψης της Λιοαόώ- νας, ο Πρωθυπουργός Κιίκττας Σημίτης, εκτός από έναν δεύτερο κύκλο επαφισν που Πα έχει με Ευρωπαίους ηγέτες. Οα μιλήσει ιποι*ς 54 συναδέλφους του, του Ο  Α ΣΕ . αμέσως μετά τον Γκλιγκόροφ και τον Κληρίδη και Πα εντάξει τις γνωστές Πέσεις της κυβέρνησης για τα ελλη νοτουρ- κικά, την Κύπρο και τη Διακυβερνητική, ιπα πλαίσια μιας τοποθέτησης που Οα αφορά συνολικά στη σταθερότητα και την ασφαλεία στην Ευρώπη. Συνάντηση, πάντως, με τους Τούρκους και τους Σκοπιανούς (Ντεμιρέλ, Γκλιγκό- ροφ) δεν Πα γίνει, όπως αρχικιίκ; είχε ειπωθεί και όπως κα - τηγορηματικά δήλωσε χθες ο υπουργός αναπληρωτής Η/ ξωτερικών, Γιώργος Παπανδρέου. «Το πολύ να υπάρξει μια τυπική χειραψία», είπε χαρακτηριστικά.


