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Απειλούν 
με μπλόκο 
οι Τούρκοι 
στη ΔΕΕ
ΕΤΟΙΜΟΙ είναι να
εφαρμόσουν την α
πειλή τους, ο* Τούρ
κοι, μπλοκάρωνπας 
όλες τις διαδικασίες 
του ΝΑΤΟ, αν η 
Τουρκία δεν γίνει α
ποδεκτή στην Δυτι
κοευρωπαϊκή Ενω
ση ως πλήρες μέλος. 
Η Αγκυρα έχει εκ

δηλώσει την επι
θυμία να έχει απο
φασιστικό ρόλο στις 
επιχειρήσεις της 
ΔΕΕ, οι οποίες 
ουσιαστικά θα στη
ρίζονται στις δυνά
μεις του ΝΑΤΟ, από 
την ώρα μάλιστα 
που και τα 10 μόνιμα 
μέλη της ΔΕΕ είναι 
και μέλη του ΝΑΤΟ. 
Ηδη, το κλίμα αυτό 

μεταφέρεται και 
στην Κοινο
βουλευτική Συνέ
λευση της ΔΕΕ, η ο
ποία άρχισε τις ερ
γασίες της χθες στο 
Παρίσι.
Οι Τούρκοι δηλώ

νουν ότι θα επιδιώ
ξουν με όλους τους 
τρόπους να συμμε- 
τάσχουν στις επιχει
ρήσεις της ΔΕΕ, ενώ 
συγχρόνως σε διά
φορες εκθέσεις Γ άλ
λων και Γερμανών 
προτείνσνται διάφο
ροι τρόποι για την ε
πίλυση των ελληνο
τουρκικών διαφο
ρών έτσι ώστε να 
μην αντιμετωπίζει 
προβλήματα οΰτε η 
ΔΕΕ ούτε και το 
ΝΑΤΟ.

Ο στόχος
Ουσιαστικά όλες οι 

προτάσεις προβλέ
πουν απευθείας ή 
έμμεσο διάλογο με-- 
ταξύ Αθήνας και 
Αγκυρας.
Αυτό είναι και το 

βασικό θέμα που α
πασχολεί τους
Ελληνες βουλευτές 
που εκπροσωπούν 
τη χώρα μας στην 
Κ οινοβου λευτικ ή  
Συνέλευση της
ΔΕΕ.
Ο βουλευτής του 

ΠΑΣΟΚ Λ. Βερυβά- 
κης εξελέζη χθες α
ντιπρόεδρος του 
Προεδρείου της Σο
σιαλιστικής Ομά
δας.
Ο βουλευτής της 

ΝΔ Β. Μαγγίνας ε- 
ξελέγη αντιπρόε
δρος του Προεδρεί
ου των Χριστιανο
δημοκρατών και των 
Ευρωπαίων Δημο
κρατών, ενώ ο επί
σης βουλευτής της 
ΝΔ Μ. Λιάπης εξε- 
λέγη πρόεδρος της 
Επιτροπής Κανονι
σμού της Συνέ
λευσης.

Οκτάμηνο μορατόριουμ 
δέχεται η Λευκωσία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ο ΟΚΤΑΜΗΝΗ α- 
να στολή των Γττή- 
σεων μαχητικών 
αεροσκαφών π ά 

νω από την Κόπρο α ποδέ
χεται η Λευκωσία, με τη 
σύμφωνη γνώμη της Αθή
νας, μετά τις ασφυκτικές 
πιέσεις των Η ΠΑ να στα
ματήσουν να πετάνε ελλη
νικά και τουρκικά μαχητι
κά πάνω από τη Μεγαλόνη- 
σο.
Η κυπριακή πλευρά διαμή- 

νυσε στην Ουάσιγκτον ότι εί
ναι έτοιμη να αναστείλει τις 
πτήσεις των ελληνικών μαχη
τικών στο FIR Λευκωσίας από 
τον ερχόμενο Ιανουάριο έως 
και τον Αύγουστο του '97 με τη 
βασική προϋπόθεση να υπάρ
ξει πρόοδος στις προσπάθειες 
για πολιτική επίλυση του 
Κυπριακοί·.
Η πρόταση της κυπριακής 

κυβέρνηση; για οκτάμηνο «μο
ρατόριουμ» στις πτήσεις μαχητι
κών αεροσκαφών στο FIR 
Λευκωσία; διατυπώθηκε χθες 
και επισήμως από τον υπουργό 
Εξωτερικών Α. Μιχαηλίδη στον 
προϊστάμενο του Στέιτ Ντιπάρ- 
τμεντ για  ας υποθέσεις των χω
ρών της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης Κ. Κάβανο, με τον ο
ποίο συναντήθηκε στο περιθώ
ριο της Διάσκεψης του ΟΑΣΕ 
στη Λισαβόνα.

Για την αποδοχή του οκτάμη
νου «μορατόριουμ» από την 
κυπριακή κυβέρνηση, έγιναν 
χθες στη πορτογαλική πρωτεύ
ουσα δυο συναντήσεις του Κ. 
Σημίτη με τον Γ. Κληρίδη, κα
θώς και του Γ. Παπανδρέου με 
τον Αλ. Μιχαηλίδη.
Ο ι αμερικανικε'ς π ιέσεις για 

διακοπή των πτήσεων μαχητι
κών αεροσκαφών πάνω από την 
Κύπρο ξεκίνησαν τον περασμέ
νο Ιούλιο με την επίσκεψη της 
μονίμου αντιπροσώπου των 
ΗΠΑ στα Η νωμένα Εθνη Μ. 
Ολμπράιτ στο τρίγωνο Αθήνας -  
Αγκυρας -  \ευκωσίας.
Τότε, τόσο η ελληνική όσο και η 

κυπριακή πλευρά είχαν απορρί- 
ψε ι το αμε ρικανικό αίτημα, τονί
ζοντας ότι οι πτήσεις των ελληνι
κών μαχητικών στο FIR Λευκω
σίας είναι νόμιμες, αφού γίνο
νται με τη άδεια  των αρμόδιων 
κυπριακών αρχών που έχουν 
την ευθύνη του εναέριου χώρον 
της περιοχή; βάσει των κανόνων 
του ICO, ενώ τα τουρκικά μαχη-

Η κδραίωση
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τα  θέματα που 
κυριάρχησαν 
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Τετ-α-τετ Σημίτη με Μηερίσα -  
Κωνσταντινέσκου για Βαλκάνια

Η ΝΕΑ όιαμορφούμενη κατάσταση στη Βαλκα
νική με επίκεντρο το Κοσσυφοπέδιο, αλλά και η 
δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ 
των Βαλκανικών χωρών για  την εδραίωση της 
ειρήνης και την οικονομική ανάπτυξη της περιο
χής. ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν κατά τις 
χτεσινές επαφές του Ελληνα πρωθυπουργού με 
τους προέδρους της Αλβανίας Σ. Μπερίσα και 
της Ρουμανίας Κωνσταντινέσκου στο περιθιό- 
ριο της Διάσκεψης του ΟΑΣΕ στη Λισαβόνα.

Κατά την συνάντηση του Κ. Σημίτη με τον Σ. 
Μπερίσα συζητήθηκε το πρόβλημα των λαθρο
μεταναστών υπό το πρίσμα πιθανών δυσμενών 
εξελίξειυν στο Κοσσυφοπέδιο. Επίσης ο πρω 
θυπουργός έθεσε στον Αλβανό πρόεδρο το θέ
μα των ελληνικών σχολείων στη Βόρειο Ηπειρο 
και εν συνεχεία συζήτησαν τρόπους για  οικονο
μική συνεργασία.

Μετά την συνάντηση ο πρωθυπουργός εξέ- 
φρασε την πίστη του ότι στο άμεσο μέλλον θα α 
ναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι ελληνοαλ- 
βανικές σχέσεις. Εκτός από τους προέδρους της 
Αλβανίας και της Ρουμανίας ο Κ. Σημίτης είχε 
συνομιλίες με τον Ισπανό ομόλογό του και τον

Επίτροπο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρω
παϊκής Ενωσης Χανς Βαν Ντερ Μπρουκ. Επί
σης έχει ζητήσει να συναντηθεί με τον Ελληνα 
πρωθυπουργό και ο Ιταλός ομόλογός του.

Εν τω μεταξύ και χτες ο υπουργός Τύπου, από 
την πλευρά του, επιχείρησε να υποβαθμίσει το 
ενδεχόμενο μιας πιθανής συνάντησης του κ. Ση
μίτη με τους κ.κ. Ντεμιρέλ και Γκλιγκόροφ, λέ
γοντας ότι: « Κι αν συμβεί θα είναι μία απλή χε ι
ραψία». Τελικά ο πρωθυπουργός δεν μπόρεσε 
να συναντηθεί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο 
Αλ. Γκορ, ο οποίος παρέμεινε στην Σύνοδο μό
νο για  τρεις ώρες.

Κατά τις χτεσινές εργασίες της Συνόδου ανα
δείχτηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις ΗΠΑ 
και Ρωσίας, όσο αφορά την αρχιτεκτονική της α- 
σφάλειας αλλά και την επέκταση τσυ ΝΑΤΟ, ό
που αντιδρά η Ριοσία.

Ο ι ΗΠΑ θεωρούν ότι οι αντιδράσεις της Ρω
σίας πιθανότατα θα καμφθούν όταν τον ερχόμε
νο Ιανουάριο θα συζητηθεί το αίτημα της Μό
σχας για δημιουργία νέων εξαιρουμένων ζωνών 
στη Συνθήκη για  την μείωση των Συμβατικών 
Οπλων (Ο.Ρ.Ε.).

Του Δ. Β ερυκ ιουαπό τη Λισαβόνα
τικά εισέρχονται στην Κύπρο 
χωρίς άδεια, παραβιάζοντας έ
τσι το FIR Λευκωσίας.
Ωστόσο, οι αμερικανικές π ιέ

σεις συνεχίστηκαν όλο το καλο
καίρι και ενταθηκαν κατά την 
προεκλογική περίοδο και 
κυρίως την παραμονή των δια- 
κλαδικών ασκήσεων στο FIR 
Λευκωσίας τόσο των 
ελληνο-κυπριακών δυνάμειον 
με την επωνυμία «Τοξότης» και 
«Νικηφόρος·*, όσο και με τη δ ιε
ξαγωγή της τουρκικής άσκησης 
«Ταύρος».
Λόγιο της προεκλογικής περιό

δου. αλλά και εν όψει των ασκή
σεων. η Λευκωσία είχε διαμηνύ-

σει τότε στην Ουάσιγκτον ότι θα 
υποβάλει τις προτάσεις της μετά 
τον Οκτώβριο...

Οπως εξήγησε στον Κ. Κάβανο 
ο Αλ. Μ ιχαηλίδη;. το οκτάμηνο 
μορατόριουμ θα τηρηθεί από τη 
Λευκωσία, εφόσον' δεν σημειω
θούν προκλήσεις από την 
Αγκυρα και, κυρίως, εφικτόν ση
μειωθεί πρόοδος στις προσπά
θειες για  πολιτική επίλυση του 
Κυπριακού.

Από την πλευρά της ελληνικής 
αποστολής στη Λισαβόνα δεν έ
γινε μέχρι αργά χθες το βράδυ 
καμία επίσημη ενημέρωση σχε
τικά με την εξέλιξη αυτή, αλλά ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος της 
Κύπρου Γ. Κασουλίδης διαβε- 
βαίιυσε του; Ελληνες δημοσιο
γράφους ότι υπάρχει η σύμφωνη 
γνώμη της Αθήνας.

Επίσης, διευκρίνισε ότι το «μο

ρατόριουμ» δεν θα δημιουργή
σει πρόβλημα στους ρυθμούς 
υλοποίησης του δόγματος περί 
ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλά
δας -  Κύπρου.

Ο Γ. Κασουλίδης, απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση του 
«Εθνους», εξέφρασε την πεποί
θηση ότι θα πραγματοποιηθεί 
κανονικά τον ερχόμενο Οκτώ
βριο η ετήσια άσκηση στην Κύ
προ «Νικηφόρος ’97».

Ο Δ. Ρέππας, μιλώντας νωρίτε
ρα χθες από τη Λισαβόνα στην 
κυπριακή τηλεόραση, δήλωσε ό
τι: «Το δόγμα του ενιαίου α 
μυντικού χώρου δεν μπορεί να 
τεθεί κάτω α τό  διαπραγματεύ
σεις» και πρόσθεσε ότι: «Πι
στεύουμε πως οποιαδήποτε κί
νηση ή διάλογος ή συνεννόηση ή 
επικοινωνία στοχεύει στο να 
υπάρχει ηρεμία, μας βρίσκει 
σύμφωνους».

Εξισώνει την 
Κύπρο με το 
ψευδοκράτος 
ο Ρίκφιντ
ΕΝΤΟΝΑ επικριτιχές φω
νές ακούγονται ξανά στη 
Λευκωσία για την μερολη
πτική πολιτική της Βρετα
νίας στο Κυπριακό και ειδι
κότερα. αυτή τη φορά, για 
την απόφαση -  πρόκληση 
του ΥΤΙΕΞ της χώρας Μάλ- 
κομ Ρίκφιντ να συναντηθεί 
με τον Ραούφ Ντενκτάς στα 
κατεχόμενα, στο πλαίσιο 
της επίσημης επίσκεψής 
του στη μεγαλόνησο στις 16 
Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα της επίσκεψης -  
που εξισώνει την Κυπριακή 
Δημοκρατία με το παράνομο 
ψευδοκράτος -  ο Βρετανός 
ΥΙ1ΕΞ προτίθεται να συνα
ντήσει δυο φορές τον Πρόε
δρο Κληρίδη στις ελεύθερες 
περιοχές και δύο φορές τον 
κατοχικό ηγέτη στα κατεχό
μενα.
Ο κ. Ρίκφιντ, που σημειω- 

τέον ότι μόλις την περασμέ
νη βδομάδα ανέφερε στη 
βρετανική Βουλή ότι η επί
λυση του Κυπριακού θα πρέ
πει να προηγηθεί της έντα
ξης της Κύπρου στην Ευρω
παϊκή Ενωση, θα γίνει έτσι ο 
πρώτος ΥΠΕΞ της Βρετα
νίας που θα συναντήσει τον 
Ντενκτάς και μάλιστα στο 
ψευδοπροεδρικό των κατε- 
χομένων, κίνηση που ερμη
νεύεται και ως έμμεση ανα
γνώριση του ψευδοκράτους. 
Ο προεδρεύων της Δημο

κρατίας Σπύρος Κυπριανού 
(ο Πρόεδρος Κληρίδης α
πουσιάζει στη σύνοδο της 
ΟΑΣΕ). χαρακτήρισε απα
ράδεκτη την απόφαση για 
συνάντηση του Μάλκομ Ρίκ
φιντ με τον κατοχικό ηγέτη 
.Ντενκτάς. Η κίνηση αυτή των 
Βρετανών, σημείωσε, τείνει 
να ενισχύσει τις προσπάθειες 
αναγνώρισης κάποιας μορ
φής οντότητας στο ψευδο
κράτος.
Στο ίδιο περίπου μήκος κύ

ματος και ο κ. Λυσσαρίδης, ο 
οποίος επέκρινε επίσης τον κ. 
Ρίκφιντ για την επίσκεψη που 
πρόκειται να πραγματοποιή
σει στα κατεχόμενα.
Ο πρόεδρος της ΕΛΕΚ κάλε- 

σε την κυβέρνηση ν’ αντιδρά- 
σει. υπογραμμίζοντας ότι ο 
Πρόεδρος Κληρίδης δεν πρέ
πει να δεχθεί τον Βρετανό 
ΥΤIΕ Ξ όταν θα έρθει στην Κύ
προ. Τέλος, από τη Λισαβόνα 
όπου βρίσκεται, ο κυβερνητι
κός εκπριώωπος Γ. Κασουλί
δης δήλωσε ότι ο κ. Ρίκφιντ 
«νπερέβη τα όρια».

Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ


