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ΗΕ Λ Λ ΙΙΝ ΙΚ ΙI και η κυπριακή κυβέρνηση προσπαΟοιίν να Λι ασκέ <S( ισουν τι ς ε νπ *πι Γκ τε ι ς πουδημιουργήΟηκανσε Αθήνα και Λευκωσία από το αποτέλεσμα των σΐΛ'ομιλιιόν τους με τους Αμερικανούς «ττη Λισαβόνα για το «πάγωμα» των πτήσεων ελληνικιόν μαχητικιόν αεροπλάνων στην Κύπρο.Μετά από παρέμβαση του υπουργού Αμυνα: Λκη Τσοχστζάπουληι», υπήρξε α ναδίπλωση των αρχικών θέσεων, κάτι όμως που έχει δημιοΐ'ργήσει και ερωτηματικά για το τελικό αποτέλεσμα των αμερικανο- κυπριακών συνομιλιών στη Λισαβόνα.Ο  υπουργός Αμυνας δήλωσε κατηγορηματικά <»τι δεν υπόιρχει καμιά ιτυμψωνία για «πάγωμα« των πτήσεων tua· ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο. γιατί ένα τέτοιο θέμα δεν συζητήθηκε ούτε συμψωνήθηκε μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.Μ ε δε Λομένε ς τι ς θέσει ς των Λ. Τ»ιοχατζόπυι»λου. Θ . ΙΙιίγχιι- λου χαι Γερ. Λροε'νη για τη ιτυνέχιση της πολιτικής του Ενιαίου Αμυντικού Λιίγματος. υπήρξε άμειτη ιιντίδρασί) μόλις ε'γινε γνιίΗττιί από τα M M E  ότι οτη Λισαβόνα συμψωνήθηκε μορατόιριουμ πτήσεων πάνω απάτην Κύπρο έως το καλοκαίρι.Το «Ορίλερ» για το μορατι»ρι- ουμ στην Κύπρο ξεκίνησε χθες το πρωί με τον Ακη Τοοχατξό- πουλο, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό» Κώστα Σημίτη, τον Κύπριο Πρόεδρο Γλ. Κληρίδη. τον θ . Πάγκαλο στο Τιίκισ και τους Κύπριους υπουργούς Αμυνας Ηλιάδη και Εξωτεοι- κιόν Μιχαηλίδη.Τις αμέσως επό»μενεςιί»ρες έγιναν διευκριναττικές δηλυισεις ιττη Λισαβόνα.
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ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

0 πρωθυπουργόςΟ Κ. Σημίτης δήλιΐΝτε συγκεκριμένα ότι δενι·πήρξε καμ ι ά a  - πόιψασηγια «πάγωμα» πτήσεων πάνω από» την Κύπρο. τονίζοντας ιηιως όιτι Λεν του επιτρέπεται να αναφερΟεί στην τακτική της κυπριακής ηγεσίας για το όλο Θέμα.Λπι* την πλευρά του ο ΙΙράε- δρος Κληρίδης είπε άτι Λεν υπήρξε χαμαί απ«»ψαιιη για τερματισμό πτιμιεων ελληνικών μαχητικυίν αεροπλάνων, συμπλήρωσε όμως «ιτι τι» «πάγωμα» των πτήσεων μπορεί να εξεταστεί σε μια δοκιμαιττική περίοδο τριών εως τεσσάρων μηνών εάν χαι ειρόχιον υπάρξει πρωτοβουλία για τις βαιπκές πτυχές του Κυπριακού χα» σημειωθεί πρόκχδος «me διαπραγ- ματπ’χιεις.Την ίδια ιίιρα <ηην Αθήνα ο ε-

κτελών χρε'η κυβερνητικοί'· εχ- προοοίπου Γ. Νικολάου δήλωνε ιπι «η ελληνική κυβέρνηση ρωτήθηκε για τη συμ(|>ωνία περί μορατόριουμ και έδωσε τη συγκατάθεσή της».Με ανακοίνωσή της η κυπριακή πρεσβεία στην Αθήνα διευκρίνισε ότι η αμερικανική πλευρά ζήτησε από τον Πρόεδρο Κληρίδη την αποδοχή μορατόριουμ πτήσεων για ένα έτος. «με την προϋπόθεση άτι η τουρκική πλευρά Θα τερματίσει τις παράνομες πτήσεις της πάνω απάτην Κύπρο».Στην υπόθεση παρενέβη ο αρχηγό»ς της αξιωματικής αντι- πολίτείΗτης Μ ιλτ. Κβερτ. ο ο- ποιος έφερε το Θέμα στ») Πουλί) με ¡Επίκαιρη ΠροΥτησή του προς τον ΛκηΤσοχατζάπουλο.
Ο  υπουργός Λ/ιννης Munir 

τις πρώτες Αιτοχρινιοης 
qDâvovrας στη Κοινοβούλιο, όπου Αήλωστ στονς Αιμιοοιο- 
γρτίγονς ότι «Λεν υπήρξε τέ- 
τοιη πρόταση χαι Γττομύνω ζ  
Arv υπήρξε τύτοια απόφασι/. 
ό.τινς Aiufirflaimoav ο //ρόε- 
Αρος ΚληρίΑης χαι ο πρωθυπουργός Κ. Σψιιπ/ς».Ο  Λ . Τσοχατζόπουλος τόνισε ιπι «δεν θα μπορούσε να υπάρξει από την πλευρά της κυπριακής κυβέρνησης μια μονομερής δέσμευση <ττη βάση τ»)ς κοινής πολιτικής του Ενιαίου Αμυντικοί'· ΧυΥοου που ιττο πρώΐηατο ταξίδι μοι» ιττην Κύπρο επιβε- βααόσαμε».Λπαντιόντας αμέσως μετ»ί »η ον αρχι^γι» της αξιο»ματικής αντιπολίτευσης επανε'λπβε με

κατηγορηματικά τρόπο άτι δεν υπήρξε ούτε πρόταση ούτε και συμτρωνία, χαρακτήρισε μάλι- στα «ατυχείς» τις δηλιόσεις του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου Γ. Καοουλίδη και ανακοίνωσε (»τι την προσεχή Τρίτη έρχεται ιπην Αθήνα ι» Κύπριος ομόλογός του κ. I Ιλιάδηςγιανα εξετάσουν «εξοπλαττικά σ»»(τττί|ΐατα(ττσν Ενιαίο Λμι »vu- κόΧιύρο».
Η αντιπολίτευσηΟ  Μ. Εβερτ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις δηλοίσεις Τσοχατζι »πουλί »υ. τόνισε όμιος άτι πρόκειται «για αναδίπλωση», παραπεμποντας ιπις ανα- κι »ι νιίχ »ε ι ς τ»»»ν κ. Και η ιυλίδη κ» π Νικσλίίου.Τι» όλο θέμα προκάλεσε αντι- δριίσεις των κομματιυν σε Αθήνα και Λει*κωοία.Το ΚΚΕ είπε ότι η ιη*μιρωνία είναι «ε'να βήμα για τ»| διχοτό*- μησητης Κύπρου».Ο  πρόεδρος του Λ ΙΙΚ Κ Ι Λ. Τωιβύλπς χαι^χικτήρισε τη σΐ'μηωνία για μορατι»ρ(ουμ «απαράδεκτη υποχιόρηση της ελληνικής πλει\χίς»Λχτιθετως. ο ΣυΛ'ασπισμιίς ε- ξεηρασι την ικανοποίησή του. τονίζοντας ότι «μπορεί να συμβάλει ιπην αποκληκίκίικη) της ε'ντασης». Κάλεσε δε την κυβέρνηση «να εγκατάλειψη τη διγλίικΜ ιό ( και τι »υς (ιντιηχιτι - κούς χι ιρισμους».Τη διαΐ(<ι»νία τους για την πι- θανό»τ»|τα ουμηωνίας εξόφρα- οαν ο π^χ»Γΐ\κ< της κυπριακής Βουλής 2-π. Κυπριανού και ο πρ<»εδ̂ Η»ςτης ΠΔΕΚ Β .Λ ιη η κι- ρίδης.


