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Παρ’ ολίγον 
παραίτηση 
του Καφά

«ΘΡΙΛΕΡ» ολίγων ωρών παί
χτηκε χθες στην κυβέρνηση 
όταν ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών κ. Γιάννης Καψής 
απείλησε με άμεση παραίτηση 
για το γεγονός ότι αποκλείστηκε 
από τις ελληνοαμερικανικές συ
νομιλίες προχθές στον 
«Αστέρα» της Βουλιαγμένης. 
Οργισμένος για τον αποκλεισμό 
του. παρότι καθ' ύλην αρμόδιος 
για τα ελληνοαμερικανικά θέ
ματα, ο κ. Καψής, συναντήθηκε 
με τον πρωθυπουργό κ. Α. Πα- 
πανδρέου το μεσημέρι και του 
ζήτησε, σύμφωνα με δημοσιο
γραφικές πληροφορίες, εξηγή
σεις και πολιτική κάλυψη μέσα 
στο 24ωρο, απειλώντας με πα
ραίτηση. Μια ώρα αργότερα, 
φάνηκε ότι το θέμα του κ. Καψή 
«τακτοποιείται». Ο «κυβερνη
τικός εκπρόσωπος δήλωσε στους 
δημοσιογράφους οτι δεν υπάρχει 
θέμα παραίτησης του αναπληρω
τή υπουργού Εξωτερικών και 
μάλιστα, εκδόθηκε ανακοίνωση 
όπου γινόταν αναφορά σε «συ
νεργασία» του κ. Παπανδρέου 
με τον κ. Καψή και ο τελευταίος 
έκανε και μια προσωπική δή
λωση - ερμηνεία των δηλώσεων 
του κ. Μπαίηκερ.

Αλλά το «θρίλερ» δεν είχε τε
λειώσει εκείνη την ώρα, μια με
τά το μεσημέρι. Ο κ. Καψής δεν 
ικανοποιήθηκε με το είδος της 
ανακοίνωσης που εκδόθηκε απο 
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. 
Και παρότι ο πρωθυπουργός τον 
είχε διαβεβαιώσει ότι τίποτε δεν 
έχει αλλάςει στις αρμοδιότητές 
του στο υπουργείο Εξωτερικών 
και ότι ο ίδιος δεν εγνώριζε πως 
έχει αποκλειστεί από τις συνομι
λίες της Βουλιαγμένης, ο κ. 
Γιάννης Καψής επανέφερε την 
απειλή της παραίτησής του, ζη
τώντας να εκδοθεί ανακοίνωση 
πληρέστερη της πρώτης όπου να 
γίνεται σαφές το ποιες είναι οι 
αρμοδιότητές του.

Ακολούθησαν λίγες ώρες «σα
σπένς» με το θέμα της παραί
τησης «εκκρεμές» και τελικά, το 
βράδυ, ο κ. Κωστόπουλος 
έστειλε στα μέσα ενημέρωσης 
νέα ανακοίνωση «πληρέστερη», 
όπως την ήθελε ο κ. Καψής. Το 
κείμενο που «κάλυψε» τον κ. 
Καψή έχει ως εξής:

«Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Γ. 
Παπανδρέου, κάλεσε σήμερα 
τον αναπληρωτή υπουργό Εξω
τερικών Γιάννη Καψή και συ
νεργάστηκε μαζί του επί όλου 
του φάσματος των ελληνοαμερι- 
κανικών και των ελληνοτουρκι
κών σχέσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνερ
γασίας, έγινε συζήτση και για τις 
συνομιλίες με τον υπουργό Εξω-
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ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών κ. 
Καψής που δήλωσή του 
χαρακτηρίστηκε ατυχής 
από πολιτικούς παρατη
ρητές.

τερικών των ΗΠΑ κ. Μπαίη
κερ».

Σύμφωνα με δημοσιογρα
φικές πληροφορίες, ο κ. Καψής 
είχε πρόβλημα όχι μόνο για το 
ότι αποκλείστηκε από τις συνο- 
νομιλίες της Βουλιαγμένης, αλ
λά και γιατί τον τελευταίο καιρό, 
έχει ουσιαστικά τεθεί θέμα δια
τήρησης των αρμοδιοτήτων του 
που φαίνεται να έχουν περάσει 
στον υπουργό Εξωτερικών Κ. 
Παπούλια, με αποτέλεσμα να 
θεωρείται στο υπουργείο του 
«αποδυναμωμένος» ο αναπλη
ρωτής υπουργός.

Οπως λέγεται, στη χθεσινή 
συνάντησή του με τον κ. Παπαν
δρέου. ο πρωθυπουργός άφησε 
να εννοηθεί ότι την ευθύνη για 
το θέμα που δημιουργήθηκε έχει 
ο κ. Παπούλιας (βρίσκεται στα 
Ιωάννινα για συνάντηση με τόν 
Αλβανό ομόλογό του κ. Μαλίλε) 
υπενθυμίζουμε ότι άλλη μια φο
ρά είχαν σοβαρά διαταραχθεί οι 
σχέσεις Καψή - Παπούλια την 
εποχή του Νταβάς, όπου ο ανα
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
είχε βρεθεί έξω από τις εξελίξεις 
χωρίς καμιά ενημέρωση για τα 
οσα επρόκειτο να συμβούν στη 
συνάντηση Παπανδρέου - Οζάλ. 

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γιούχα στο Μένιο
«ΑΙΣΧΟΣ» «τι ζητά 

αυτός εδώ μέσα»; «Ν α φέ
ρουμε και τα ΜΑΤ» Απάνθι
σμα των διαμαρτυριών που 
ακούσθηκαν χθες στην αί
θουσα τελετών της Παντείου 
με την είσοδο του Μ ένιου 
Κ ουτσόγιωργα που ήρθε να 
παραστεί κι αυτός στην τε
λετή της ανακήρυξης του 
Κορνηλίου Καστοριάοη σε 
επείτιμο διδάκτορα των πο
λιτικών επιστημών. Γνω
στές και ποικίλες οι ιδιό
τητες του υπουργού Προε
δρίας.

Μ. Β.

☆  ΓΚΑΛΟΠ - ΣΟΚ: ΣΕ ΚΑΤΑΡΡΕ

Κάτω και από τ
Κ ΑΘΙΖΗΣΗ έχει υποστεί η δημοτικότητα του πρω

θυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου (19,44 - ενδέκατη 
θέση) στην περιοχή Αθήνας - Πειραιά, ενώ ο Κων
σταντίνος Καραμανλής διατηρεί με μεγάλη δια

φορά από το δεύτερο την πρώτη θέση (40,36). Στο χώρο 
τη συμπολίτευσης επικρατεί ο Γιώργος Γεννηματάς 
(28,42), με τους κ. Αλευρά (23,69), Τρίτση (20,55) και 
Χαραλαμπόπουλο (19,73) να ακολουθούν με δείκτες δη
μοτικότητας υψηλότερους απ' αυτόν του πρωθυπουργού.

Στο χώρο της αντιπολίτευσης, μετά τον κ. Καρα
μανλή, ακολουθεί ο κ. Κύρκος (24.67), ο κ. Μητσο- 
τάκης (24,29), ο κ. Στεφα-
νόπουλος (24,19), ο κ. 
Φλωράκης (23,17) και ο κ. 
Εβερτ (21,75).

Αλλο εντυπωσιακό 
στοιχείο είναι το κατα
κρήμνισμα της δημοτικό
τητας του κ. Κουτσό- 
γιωργα (4,21).

Τα ανωτέρω στοιχεία 
προκύπτουν από δημο
σκόπηση που έκανε για 
λογαριασμό του περιοδι
κού «Ταχυδρόμος» (κυ
κλοφορεί σήμερα) η εται
ρεία ΔΗΜΕΛ σε δείγμα 
600 ατόμων στην περιοχή 
Αθήνας και Πειραιά. Η 
δημοσκόπηση έγινε την 
περασμένη εβδομάδα και 
θα επαναλαμβάνεται κάθε 
εβδομάδα σ' όλο το διά
στημα μέχρι τις εκλογές.

Πιο συγκεκριμένα:
• Ο κ. Γεννηματάς προη
γείται του κ. Παπανδρέου

σ’ όλες τις κατηγορίες 
των ερωτηθέντων. Οι ψη
φοφόροι του ΠΑΣΟΚ τον 
προτιμούν με 41 %, έναντι 
36% του πρωθυπουργού. 
Οι της Ν.Δ. με 16,67% 
έναντι 2,78% του κ. Πα
πανδρέου. Οι ψηφοφόροι 
του ΚΚΕ με 21,57% 
έναντι 17,65%.
• Ο κ. Αλευράς παίρνει 
26% από τους ψηφοφό
ρους του ΠΑΣΟΚ έναντι 
36% που παίρνει ο κ. Πα
πανδρέου, ενώ οι της Ν.Δ. 
του οίνουν 23,15% έναντι 
2,78% για τον πρωθυ
πουργό και οι του ΚΚΕ 
19,61 % έναντι 17,65% για 
τον κ. Παπανδρέου.
• Ο κ. Κουτσόγιωργας 
συγκεντρώνει μόνο 7% 
από τους ψηφοφόρους του 
ΠΑΣΟΚ και μικρά ποσο
στά από τους ψηφοφό-

Γ. Γεννηματάς 
1. Αλευράς 
Α. Τρίτσης 
1. Χαραλαμπόπουλος 
Α. Παπανδρέου 
Κ. Σημίτης 
Κ. Λαλιώτης 
Γ.Α. Παπανδρέου 
Α. Κουτσόγιωργας 
θ . Πάγκαλος 
Σ. Τζουμάκας 
Γ. Πέτσος

28,42
23,69
20,55
19,73
19,44
18,38
12,83
9,79
4,21
3,90

.3,56
3 ,,0

Κ. Καραμανλής 
Λ. Κύρκος 
Κ. Μητσοτάκης 
Κ. Στεφανόπουλος 
X. Φλωράκης 
Μ. Εβερτ 
Γ. Ράλλης 
Μ. Ανδρουλάκης 
Α. Ανδριανόπουλος 
Γ. Μπανιάς 
Ε. Αβέρωφ 
1. Μπούτος

40,36
24,67
24,29
24,19
23,17
21,75
19,10
12,12
11,61

7,83
7,22
4,92

ΥΣΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ον Στεφανόπουλο...
Ανάλυση των αποτελεσμάτων του γκάλοπ σύμφωνα με το κόμμα 

που ψήφισαν οι ερωτόμενοι στις εκλογές του 1985

Το ερώτημα ήταν: Ποια (ή ποιες) από τις προσωπικότητες της κυβέρ
νησης θα θέλατε να παίξει πιο ενεργό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις 
στο άμεσο μέλλον; Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για την αντιπολίτευση 

(κάτω πίνακας).

ρους των άλλων κομμά
των.
• Ο κ. Σημίτης (18,38) 
έρχεται αμέσως μετά τον

πρωθυπουργό σε προτί
μηση. Η δημοτικότητά 
του είναι μεγαλύτερη στο 
χώρο της Ν.Δ. (22,22%)

Πέμπτος στο ΠΑΣΟΚ και εν
δέκατος στο σύνολο (κυβέρ
νησης και αντιπολίτευσης) ο 
Α. Παπανδρέου...

απ’ ό,τι στο ΠΑΣΟΚ 
(19%). Αμελητέα είναι η 
δημοτικότητά του στο 
χώρο του ΚΚΕ, ενώ είναι 
υψηλή στο χώρο του πα
λιού ΚΚΕεσ.
• Ο κ. Καραμανλής παίρ
νει 70,37% από τη Ν.Δ. 
έναντι 54,63% του κ. Μη- 
τσοτάκη. Από το ΠΑΣΟΚ 
παίρνει 29% έναντι 5% 
του κ. Μητσοτάκη.
• Ο κ. Κύρκος παίρνει 
28% από το ΠΑΣΟΚ, ενώ 
ο κ. Φλωράκης 22%. Από

1. Ποια (ή ποιες) από τις παρακάτω προσωπικότητες του κυβερ
νητικού χώρου θα θέλατε να παίξει πιο ενεργό ρόλο στις

Α.Γ. Παπανδρέου 
Α. Κουτσόγιωργας 
Γ. Γεννηματάς 
I. Χαραλαμπόπουλος 
Α. Τρίτσης 
Γ.Α. Παπανδρέου 
Γ. Πέτσος 
I. Αλευράς 
Κ. Σημίτης 
Κ. Λαλιώτης 
Θ. Πάγκαλος 
Σ. Τζουμάκας

2. Ποια (ή ποιες) από τις παρακάτω προσωπικότητες του χώρου 
της αντιπολίτευσης θα θέλατε να παίξει πιο ενεργό ρόλο στις 
πολιτικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον;

ΠΑΣΟΚ
'85

ΝΔ
'85

ΚΚΕ
85

ΚΚΕΕσ.
85

ΠΑΣΟΚ
85

ΝΔ
85

ΚΚΕ
85

ΚΚΕΕ<
’85

19,44 36,00 2,78 17,65 0,00 Κ. Μητσοτάκης 24,29 5,00 54,63 3,92 16,67
4,21 7,00 0,00 5,88 8,33 Κ. Καραμανλής 40,36 29,00 70,37 3,92 0,00

28,42 41,00 16,67 21,57 25,00 Γ. Ράλλης 19,10 24,00 21,30 0,00 8,33
19,73 26,50 15,74 9,80 16,67 Μ. Έβερτ 21,75 9,00 42,59 3,92 25,00
20,55 19,50 20,37 25,49 16,67 Ε. Αβέρωφ 7,22 3,50 14,81 0,00 0,00

9,79 14,50 3,70 9,80 16,67 Κ. Στεφανόπουλος 24,19 29,00 22,22 11,76 33,33
3,10 4,00 2,78 1,96 0,00 X. Φλωράκης 23,17 22,00 7,41 70,59 25,00

23,69 26,00 23,15 19,61 16,67 Λ. Κύρκος 24,67 28,00 11,11 45,10 50,00
18,38 19,00 22,22 3,92 25,00 Α. Ανδριανόπουλος 11,61 10,50 16,67 1,96 8,33
12,83 16,50 5,56 13,73 41,67 I. Μπούτος 4,92 9,50 1,85 0,00 0,00
3,90 6,00 1,85 3,92 0,00 Γ. Μπανιάς 7,83 11,00 1,85 9,80 25,00
3,56 3,00 0,93 13,73 0,00 Μ. Ανδρουλάκης 12,12 13,50 0,93 33,33 33,33

τη Ν.Δ. 11,11%, έναντι 
7,41% για τον κ. Φλω- 
ράκη. Από το ΚΚΕ ο κ. 
Κύρκος παίρνει 45,1%, 
έναντι 70.59% για το 
γραμματέα του ΚΚΕ.
• Ο κ. Ανδρουλάκης συγ
κεντρώνει συνολικό δεί
κτη 12,12 και ειδικότερα 
13,5% από το χώρο του 
ΠΑΣΟΚ, 0,93% από τη 
Ν.Δ., 33,33% από το 
ΚΚΕ και ακριβώς ίδιο πο
σοστό από το ΚΚΕεσ.

Το ερώτημα που υπε

βλήθη είναι: Ποια ή ποιές 
από τις παρακάτω προσω
πικότητες του κυβερνητι
κού χώρου (του χώρου της 
αντιπολίτευσης αντι- 
στοίχως) θα θέλατε να παί
ξει πιο ενεργό ρόλο στις 
πολιτικές εξελίξεις στο 
άμεσο μέλλον; Ας σημειω
θεί ότι οι ερωτηθέντες 
έχουν ταξινομηθεί κατά 
κόμμα με βάση την ψήφο 
τους στις εκλογές του 
1985.

«Διπλά γλώσσα» και αμηχανία
Μ Ε ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ και 

με εμφανή αμηχανία η κυ
βέρνηση εμφανίστηκε χθες 
να αρνείται ότι ο πρωθυ

πουργός υιοθέτησε τα όσα είπε ο 
Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 
κ. Μπαίηκερ για το είδος των σχέ
σεων Ελλάδας - ΗΠΑ (παραπέμ- 
ποντας στο 1953). Προσέχοντας 
ώστε να μη διαψεύσει άμεσα τα 
όσα είπε ο κ. Μπαίηκερ είπε στη 
Βουλιαγμένη, προχθές το βράδυ, 
για το θέμα αυτό, ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος είπε στους δημοσιο
γράφους χθες το μεσημέρι, ότι η 
κυβέρνηση δεν σταμάτησε ποτέ να 
υποστηρίζει «ένα καθεστώς ισοτι
μίας» στις ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις. Και πρόσθεσε ότι «οι 
απόψεις των δυο κυβερνήσεων σε 
ορισμένα σημαντικά σημεία, όπως 
π.χ. στο θέμα των παλιότερων και 
των σημερινών σχέσεων μεταξύ 
των δυο χωρών, αφίστανται όπως 
είναι φυσικό».

Στη δήλωση του εκπροσώπου 
προστέθηκε και δήλωση του ανα
πληρωτή υπουργού Εξωτερικών κ. 
Καψή, που προσπαθώντας να ερ
μηνεύσει τα όσα είπε ο κ. Μπαίη
κερ, είπε ότι ο Αμερικανός 
υπουργός θα πρέπει να αναφέρ
θηκε «στην ατμόσφαιρα των σχέ
σεων Ελλάδας - ΗΠΑ (το 1953)

και όχι στους όρους» — μια δή
λωση που από πολιτικούς παρατη
ρητές χαρακτηρίστηκε α,τυχής, δε
δομένου ότι η ατμόσφαιρα της 
εποχής Πιουριφόι στις ελληνοαμε- 
ρικανικές σχέσεις ήταν τότε ό,τι 
το χειρότερο...

Ας σημειωθεί ότι χθες εξέδωσε 
για το θέμα αυτό ανακοίνωση και 
το ΠΑΣΟΚ, με την οποία δριμύ- 
τατα επικρίνει τα «ξεπερασμένα 
πρότυπα» (στις σχέσεις Ελλάδας - 
ΗΠΑ), αποφεύγοντας πάντως επι- 
μελώς να κατονομάσει στο σχε
τικό κείμενο τις ΗΠΑ ή άμεσα τον 
κ. Μπαίηκερ. Το κείμενο βάλλει 
εναντίον αόρατων αντιπάλων...

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΑΙΗΚΕΡ

Χθες προστέθηκαν και άλλες 
αντιδράσεις κομμάτων στα όσα 
υποστήριξε ο κ. Μπαίηκερ, ενώ 
στην αίθουσα Τύπου υπήρξε έν
τονος διάλογος του κυβερνητικού 
εκπροσώπου με τους δημοσιογρά
φους που πίεσαν τον κ. Κωστό- 
πουλο για επεξηγήσεις και διευ
κρινίσεις.

Η δήλωση του κυβερνητικού

εκπροσώπου για το θέμα που προ- 
κλήθηκε από τα όσα είπε στη Βου
λιαγμένη ο κ. Μπαίηκερ έχει ως 
εξής:

Η δήλωση 
Κωστόπουλου

«Ο κ. Μπαίηκερ εξέφρασε με

Υποσχέσεις Μπαίηκερ στην Αγκνρα
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ της Τουρκίας, Τ. Οζάλ τό
νισε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 
Τζέημς Μπαίηκερ, ότι ο ρόλος της Τουρκίας 
στην Κύπρο και οι διαφορές της Αγκυρας με τη 
σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, είναι εξωγενείς 
παράγοντες», οι οποίοι δεν πρέπει να επηρεά
ζουν τις σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ, αποκάλυιμε 
χθες το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου 
Εξωτερικών Ινάλ Μπατού, δήλωσε ότι οι Τούρ
κοι ηγέτες διαμαρτυρήθηκαν για τη σύνδεση

που γίνεται ανάμεσα στην οικονομική βοήθεια 
που χορηγείται στην Τουρκία με αυτήν προς την 
Ελλάδα.

«Η αναλογία 10 προς 7 που τηρείται στην 
παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Τουρ
κία και την Ελλάδα αντίστοιχα, η σύνδεση του 
θέματος της βοήθειας με τις εξελίξεις στην Κύ
προ και οι αντιτουρκικές δραστηριότητες ορι
σμένων Λόμπις στις ΗΠΑ, υπαγορεύονται από 
εξωγενείς παράγοντες», τόνισε ο Μπατού.

ειλικρίνεια τις θέσεις της κυβέρ
νησής του. Με την ίδια ειλικρίνεια 
τόσο ο πρωθυπουργός Ανδρέας Γ. 
Παπανδρέου όσο και ο υπουργός 
Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας 
εξέθεσαν τις θέσεις της ελληνικής 
κυβέρνησης για τα διμερή και τα 
διεθνή θέματα.

Φυσικό είναι οι απόψεις των δυο 
κυβερνήσεων να αφίστανται σε ορι
σμένα σημαντικά σημεία, όπως π.χ. 
στο θέμα των παλαιότερων και των 
σημερινών σχέσεων μεταξύ των 
δυο χωρών.

Η θέση της κυβέρνησης του ΠΑ
ΣΟΚ για τις σχέσεις της χώρας μας 
με τις ΗΠΑ. έχει διακηρυχθεί κατ’ 
επανάληψη, από τον πρωθυπουργό 
Ανδρέα Γ. Παπανδρέου και ακο
λουθείται απαρέγκλιτα.

Υποστηρίζουμε ένα καθεστώς 
ισοτιμίας, αλληλοσεβασμού καί 
αναγνώρισης των απαράβλεπτων 
δικαιωμάτων του λαού μας. για 
απόλυτη εδαφική κυριαρχία και 
εθνική ανεξαρτησία.

Κάθε άλλη εκδοχή, βρίσκεται 
εκτός της πολιτικής μας και δεν συ- 
ζητείται».

Ανακοίνωση
Καψή

Ακολούθησε και η ανακοίνωση

του κ. Καψή για τις δηλώσεις 
Μπαίηκερ:

«θέλω να πιστεύω ότι ο 
υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμέ
νων Πολιτειών Τζαίημς Μπαίηκερ 
αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα των 
σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ και όχι 
στους όρους, δεδομένου ότι από το 
1981 οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνω
μένων Πολιτειών βασίζονται στο 
καθεστώς της απόλυτης ισοτιμίας 
και του σεβασμού μεταςύ των δυο 
χωρών.

Υπογραμμίζω ότι η πολιτική αυ
τή του ΠΑΣΟΚ παραμένει αμετά
βλητη».

Στην αίθουσα Τύπου, ο κ. Κω
στόπουλος απέφυγε να ξεπεράσει 
τα όρια των επίσημων ανακοινώ
σεων. παρά την πίεση των δημοσιο
γράφων:

Ερ: Το πρώτο που σημειώνετε στη 
δήλωσή σας είναι η ειλικρίνεια του 
κ. Μπαίηκερ. Ο κ. Μπαίηκερ διατύ
πωσε ειλικρινώς τις απόψεις του 
και εμείς τις δικές μας. Τον ακού
σαμε και μας άκουσε.

Ερ; Επομένως, ειλικρινά είπε ότι 
ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο 
1953.
— Εμείς ακούσαμε τις θέσεις του 
και αυτός άκουσε τις δικές μας.

Ερ: Ηθελα να σταθούμε στη δεύ
τερη παράγραφο, εκεί που λέτε ότι οι

απόψεις των δυο Κυβερνήσεων αφί- 
στανται κ.λ.π. Θα ήθελα να ρωτήσω 
πώς θεωρεί η κυβέρνηση τις παλιό- 
τερες σχέσεις των δυο χωρών και 
πώς τις σημερινές;
— Γι' αυτά τα θέματα έχει μιλήσει 
κατ’ επανάληψη ο πρωθυπουργός.

Το ΚΚΕ
Σε ραδιοφωνική συνέντευξη 

(9.84 ΕΜ) ο κ. Κ. Σειρηνίδης. επι
κεφαλής του τμήματος Εξωτερικής 
Πολιτικής της Κ.Ε. του ΚΚΕ ανέ
φερε για το θέμα των δηλώσεων 
του κ. Μπαίηκερ: «Ο πρωθυ
πουργός της πρωτοβουλίας των "6". 
ο πρωθυπουργός του "έξω το ΝΑ
ΤΟ". ο πρωθυπουργός του “έξω οι 
βάσεις", μας λέει ότι αυτός εύχεται 
να γίνουν στο κοντινό μέλλον και 
προβλέπει κιόλας, να γίνουν εξίσου 
θερμές με τ ο ' 53. Δηλαδή τ ο ' 53 τι 
έγινε: Το ' 53 είχαμε τη συμφωνία 
για 'τις βάσεις. Το '53  είχαμε την 
αμνήστευση του ΙΔΕΑ, δεν ξέρω αν 
το θυμάται ο κ. πρωθυπουργός, με 
εντολή του Πιουριφόι, του ΙΔΕΑ 
που είχε κάνει το κίνημα το 1951. 
Είχαμε όλους εκείνους τους νόμους 
για τα δικαιώματα που εκχωρούν
ταν στους Αμερικανούς και τα προ- 
νόμοια. είχαμε δηλαδή τις πελα-

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κ. Μπαίηκερ.

τειακές σχέσεις. Αυτές λοιπόν τις 
σχέσεις έρχεται ο κ. πρωθυπουργός 
και προβλέπει ότι στο κοντινό μέλ
λον θ' αποκατασταθούν. Εμείς τι να 
πούμε:».

ΚΚΕ εσωι. - Α.Α
Το ΚΚΕ εσωτερικού - Α.Α. χα

ρακτήρισε τις δηλώσεις του κ. 
Μπαίηκερ «απαράδεκτες και προ
κλητικές». «Μας δόθηκε έτσι, προ
στίθεται στην ανακοίνωση, το 
κλίμα και το στίγμα των συζητή
σεων που γίνονται για τις βάσεις 
και για το όλο θέμα του πήγματος 
των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ. 
Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι οι 
δηλώσεις για ενίσχυση της Ατλαν
τικής Συμμαχίας. του ΝΑΤΟ, των 
βάσεων κλπ. γίνονται σε μια εποχή 
που το ευρωπαϊκό και διεθνές κλίμα

κινούνται προς άλλη κατεύθυνση».
• Το ΚΟΔΗΙΟ με χτεσινή ανακοί
νωσή του. αφού υπενθυμίζει τις δη
λώσεις του κ. Μπαίηκερ επισημαί
νει ότι «Ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος επιχειρεί να δικαιολογήσει 
τ' αδικαιολόγητα. Ας μην φαντά
ζονται όμως ότι απευθύνονται προς 
τους ανόητους, επειδή η τηλεόραση 
δεν μετέδωσε τις πλήρεις δηλώσεις 
του κ. Μπαίηκερ υπουργού Εξωτε
ρικών των ΗΠΑ».

«Η κυβερνητική προσπάθεια να 
αμβλυνθούν οι εντυπώσεις επιβε
βαιώνει απλώς τη διγλωσσία που η 
κυβέρνηση χρησιμοποιεί και στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής. 
Αλλα λέγονται ιδιαιτέρως και άλλα 
επιχειρείται. για λόγους κατανά
λωσης. να εμφανίζονται ως δημο
σίως λεχθέντα.».

Οι κασέτες
ΚΑΙ άλως αιφνιδΐως 
έσκασε χθες το 
«φασούλι». Ενώ η 
διαδικασία, στο 
δικαστήριο της 
Βοστώνης, αφορούσε 
διαδικαστικά θέματα 
περί την εξασφάλιση 
της αμοιβής των 
δικηγόρων του 
Κοσκωτά, ο δικηγόρος 
που εκπροσωπεί τα 
συμφέροντά της, υπό 
κρατικό έλεγχο πλέον, 
Τράπεζας Κρήτης, 
έθεσε ένα αίτημα: Να 
λάβει μέτρα το 
αμερικανικό 
δικαστήριο, ώστε να μη 
φύγουν από την 
Αμερική οι 
μαγνητοταινίες που 
έχει στα χέρια της η 
σύζυγος του Γ. 
Κοσκωτά.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι 
οι μαγνητοταινίες 
αυτές έχουν 
«προσβλητικό 
περιεχόμενο» για την 
ελληνική κυβέρνηση.
Ο εστί
μεθερμηνευόμενον, ότι 
τα πρώην συνεταιράκια 
του Κοσκωτά, 
γνωρίζουν πολύ καλά 
το περιεχόμενο αυτών 
των μαγνητοταινιών. 
Που, κατά τα 
φαινόμενα και τα 
... εξομολογούμενα 
περιέχουν συνομιλίες 
του Κοσκωτά με όλη 
την ιεραρχία της 
πολιτικής μαφίας που 
μας «κυβερνά».
ΓΤ αυτό και βιάζονται 
να κλείσουν το 
ανακριτικό έργο της 
Εξεταστικής 
Επιτροπής. ΓΤ αυτό και 
με τόση λύσσα 
καταπολεμούν κάθε 
σκέψη για μετάβαση 
κλιμακίου της 
επιτροπής στις ΗΠΑ. 
Θέλουν ένα «πόρισμα», 
πριν ανοίξει τα χαρτιά, 
τις μαγνητοταινίες και 
το στόμα του ο πρώην 
συνεταίρος τους. 
Θέλουν να πορευθούν 
προς τις εκλογές με 
ένα... πιστοποιητικό 
που θα τους δώσει ο... 
Παγουρόπουλος. Κι 
ύστερα, ό,τι βγει στον 
αέρα θα είναι «έργο 
ξένων και ντόπιων 
σκοτεινών δυνάμεων» 
και μπλα μπλα.
Και μόνο αυτό το 
αίτημα, για τις 
μαγνητοταινίες, θα 
ήταν αρκετό για 
ανατροπή όλων των 
αποφάσεων της 
Εξεταστικής 
Επιτροπής, αν δεν 
υπήρχαν μόνο 
επίορκοι βουλευτές 
στην πτέρυγα του 
ΠΑΣΟΚ.

Γ.Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ


