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Σι προσωρινή αναδίπλωση, για το 
ζήτημα του μορατόριουμ των 
πτήσεων πάνω από την Κύπρο, 
προχώρησε τελικά η κυβέρνηση, αν 
και το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, 
καθώς δεν αποκλείεται να γίνει 
αποδεκτό σε κάποια επόμενη φάση 
από κυπριακής πλευράς.

ΠΡΟΤΑΣΗ των Αμερικανών προς τη Λευκω
σία για το πάγωμα των πτήσεων παραμένει ε
νεργός -  ιδιαίτερα μάλιστα μετά την χθεσινή α

ποδοχή της από την Τουρκία -αλλά η ενόχληση τηςΟυά- 
σιγκτον για τον τρόπο χειρισμού του όλου θέματος είναι 
εμφανής.

Διπλωματικοί κύκλοι στην Ουάσιγκτον απορούσαν 
για τον τρόπο με τον οποίο η Λευκωσία αντιμετώπισε το 
ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι κατά την πρόσφατη επίσκε
ψη του Αμερικανού αξιωματούχου κ. Κάβανο στη Μεγα- 
λόνησο είχε υπάρξει απόλυτη συμφωνία για το θέμα αυ
τό μεταξύ της κυπριακής και της αμερικανικής πλευράς.

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νί- 
κολας Μπέρνς δήλωσε: « Πκπτύουμε ότι αυτό το είδος 
των μέτρων θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα από μόνα 
τους και νομίζουμε ότι Πα συνέβαλλαν ιδιαίτερα στην α- 
νοικοδόμηιτη μιας ατμόσφαιρας που Πα διευκόλυνε κίνη
ση προς κάποιου είδους συνολική λύση των προβλημά
των στη ν Κύπρο. Παραμένουμε ενεργοί σε αυτό το θέμα·.

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ
Την ίδια στιγμή ελπίδες καλλιεργούνται από την ιρ

λανδική προεδρία, ότι τον ερχόμενο Μάρτιο Πα αρχί
σουν σι απευθείας συνομιλίες για το Κυπριακό και ότι 
αμέσως μετά Πα αρχίσει ο ενταξιακός διάλογος για την 
Κύπρο.

Ο εκπρόσωπος της ιρλανδικής προε
δρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης Κέστερ Χί- 
σλιπ. μιλώντας ύστερα από συνάντησή του 
με τους πρεσβευτές των «15« τη Λευκωσία, 
είπε ότι μεταφέρει μήνυμα αισιοδοξίας στο 
Δουβλίνο, γιατί κατά τις επαφές του στην 
Κύπρο επιβεβαιώθηκε η θέληση των δύο 
πλευρών για έναρξη απευθείας συνομιλιών

Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λ. Ρεππας δήλω
σε ότι η Αθήνα θα μπορούσε να δεχθεί οποιεσδήποτε ι
δέες θα βοηθούσαν στη μείωση της έντα«εης στην περιο
χή και στη δημιουργία κλίματος ηρεμίας και καλής πί
στης. εφόσον αυτές εντάσσονταν σε μία γενικότερη 
πρωτοβουλία που Πα απέβλεπε στη λύση του Κυπρια
κού.

ΔΥΣΦΟΡΙΑ
Επισήμως η κυβέρνηση έλεγε χθες ότι για το θέμα 

του μορατόριουμ δεν υπήρξε καμία τελική απόφαση. 
Λντπιοήμως όμως εκφραζόταν η δυσφορία του πρωθυ- 
πουργικού περιβάλλοντος για την απόπειρα εκμετάλ
λευσης του θέματος από κάποιους κύκλους μέσα στην 
κυβέρνηση, οι οποίοι έσπευσαν να μιλήσουν για προ

σπάθεια καταστρατήγησης του Ενιαίου Αμυντικού 
Δόγματος.

Ο κ. Ρέππσς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ουδεμία 
σχέση έχει το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χοίρου, το 
οποίο αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης του Γ1ΛΣΟΚ 
και θεμελιακό στοιχείο συνεργασίας Ελλάδας - Κύ
πρου. με τις διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες 
που πρέπει να αναπτυχθούν από τη Λευκωσία και την 

Αθήνα, οι οποίες θα αποδεικνύουν στη διε
θνή κοινότητα ότι οι δύο χώρες θέλουν κλίμα 
ηρεμίας και καλής πίστης για να υπάρξει 
πρόοδος στο Κυπριακό.

Μαλί στα. ο κυθερνη τι κός εκπρόσωπος υ - 
πογράμμισε ότι ένα οκτάμηνο μορατόριουμ 
δεν θα επηρέαζε σε καμία περίπτωση τις 
πτήσεις ελληνικών μαχητικών πάνω από το 
νησί, που πραγματοποι ούνται τον Οκτώβριο 

κάθε χρόνο στα πλαίσια της άσκησης «Νικηφόρος* και 
«Τοξότης».

Αντίθετα, ο υπουργός Παιδείας κ. Γ. Λρσένης μίλη
σε για «μεθόδευση» κατά του Δόγματος και άφησε να 
εννοηθεί ότι η φωτιά που άναψε δεν έχει ακόμη σβήσει.

Ο κ. Αρσένης, εξερχόμενος χθες από το Μέγαρο 
Μαξίμου, ζήτησε διαρκή επαγρύπνηση για το θέμα αυ
τό. προσθέτοντας ότι «η σύγχυση που δημιουργήθηκε 
έδειξε τη θέληση του Ελληνισμού να στηρίξει τα εθνικά 
μας θέματα, να στηρίξει το δόγμα του Ενιαίου Αμυντι
κού Χώρου και να αντισταθεί σε κάθε μεθόδευση ενα
ντίον του*.

Ενδεικτικό πάντως των διαφορετικών απόψεων 
που υπάρχουν στο θέμα, είναι το ότι ο αρμόδι ος υπουρ
γός Εξωτερικών κ. θ . Πάγκαλος, με επιστολή του από 
τις 22 Νοεμβρίου (έχει αναφερθεί από την «Καθημερι

νή»), τάσσεται κατά της αναστολής τιον πτήσεων που 
προτείνουν οι ΗΠΑ.

Χθες η κυπριακή πλευρά δεν έκλεισε το θέμα του 
μορατόριουμ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γλ. 
Κληρίδης ανέφερε ότι από την ενημέρωση που είχε από 
τον υπουργό Εξωτερικών κ. Αλέκο Μιχαηλίδη, εκείνο 
που είχε λεχθεί στους Αμερικανούς είναι ότι εάν και ε
φόσον αρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύ
ση του κυπριακού προβλήματος τότε η κυπριακή κυ
βέρνηση είναι πρόθυμη να εξετάσει εισηγήσεις που θα 
είχαν σχέση με τη μείωση της έντασης.

Υπέρ του μορατόριουμ τάχθηκε χθες ο Συνασπι
σμός. υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να είναι ένα μι
κρό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης. «Η εμμο
νή <πο δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου οδηγεί σε 
αδιέξοδα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΝ.

Επίκαιρες ερωτήσεις για το ζήτημα του περιορι
σμού των πτήσεων πολεμικών αεροσκαφών πάνω από 
την Κύπρο έκαναν χθες οι βουλευτίνες της Ν.Λ. και του 
ΣΥΝ, κυρίες Ντόρα Μπακογιάννη και Μαρία Δαμανά- 
κη.

ΓΙΑ ΤΑ 6 ΜΙΛΙΑ
Ύστερα από εριίιτηση Ελληνα δημοσιογράφου, ο κ 

Μπερνς επανέλαδε τη θέση ότι, σύμφωνα με. το Λιεθνές 
Δίκαιο και την πρακτική, οι ΗΠΛ θεωρούν ότι τα σύ
νορα του εναέριου χώρου ενός κράτους, αντιστοιχούν 
με τα χωρικά του ύδατα.

«Οι ΙΙΠΑ ποτέ δεν αναγνώρισαν ότι ο εθνικός εναέ
ριος χώρος της Ελλάδας εκτείνεται πέρα από τα ανα
γνωρισμένα 6 ναυτικά μιλιά των χωρικό')ν της υδάτων, 
διότι συνδέουμε χωρικά ύδατα και εναέριο χώρο».
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