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PIA  «εξελισσόμενα σενάρια» υπάρχουν για τα Βαλκάνια. Αυτό το αναφέρει ο κ. Α . Παπανδρέου στη συνέντευξή του στα «Ν ΕΑ », ενώ εκφράζει την ανησυχία του για όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας.Αυτά τα σενάρια αφορούν άμεσα στην Ελλάδα. Στα δύο σενάρια υπάρχει, άλλωστε, το στοιχείο της επιβουλής κατά της ακεραιότητάς της.Το ένα σενάριο προσβλέπει στη δημιουργία ισχυρού ισλαμικού κράτους στα Βαλκάνια. «Η Τουρκία είναι προσανατολισμένη να προσπαθήσει να καταλάβει τη Δυτική Θράκη», λέει ο κ. Α . Παπανδρέου. Και παρατηρεί ότι αυτό «είναι ένα σενάριο, που ικανοποιεί την Ουάσιγκτον».Το δεύτερο σενάριο έχει στόχο τη δημιουργία ενός μακεδονικού κράτους, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η ελληνική Μακεδονία.Το τρίτο σενάριο «ακουμπά» στη Σλοβενία και την Κροατία. Αυτό προδίδει τους στόχους της «γερμανικής επικυριαρχίας». Περιγράφοντας αυτά τα σενάρια, ο κ. Α . · Παπανδρέου παρατηρεί: «Εν μέρει, συγκρούονται μεταξύ τους, είναι κατ’ ανάγκην παράλληλα, γι' αυτό και είναι πολύπλοκη η εκτίμηση τού τι γίνεται».Και επισημαίνει ότι παίζονται «άκρως επικίνδυνα σενάρια στην καρδιά της Ευρώπης και βέβαια δίπλα στο σπίτι μας», για να τονίσει: «Εδώ είναι τεράστιες οι ευθύνες που υπάρχουν για όποια κυβέρνηση στον τόπο αυτό».Ειδικότερα, για το θέμα της ονομασίας των Σκοπιών, παρατηρεί: «Παραμένει πάρα πολύ ανοιχτό».Ανησυχία εκφράζει και για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο Κυπριακό. Ο ι ιδέες Γκάλι «οδηγούν σε μια λύση, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της διχοτόμησης», τονίζει. Κ αι εξηγεί γιατί «κόπηκε από τις συνομιλίες», που προγραμματίζονται να γίνουν στην Αθήνα, για το Κυπριακό: «Για την Κύπρο την πρώτη ευθύνη την έχουν οι Κύπριοι, είναι σεβαστές οι αποφάσεις τους, αλλά εμείς δεν βοηθούμε απλώς. Εμείς, ως Μητρόπολη του Ελληνισμού, έχουμε λόγο», λέει, για να παρατηρήσει: «Και βεβαίως, έχω αποκοπεί και θα αποκοπώ από τις συζητήσεις, διότι οι θέσεις μου πρέπει να ξεκινούν από την εισβολή και την κατοχή και να μη νομιμοποιούν αυτό το γεγονός. Αυτές οι θέσεις δεν γίνονται σήμερα δεκτές από τους διαπραγματευόμενους».Αντιπαραβάλλει τις δικές του θέσεις με την «κάποια λύση», που κυοφορείται για την Κύπρο και που «θα κάνει την Κύπρο προτεκτοράτο της Τουρκίας και θα ανοίξει νέα προβλήματα σε άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου».Αντιτίθεται στο διάλογο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, διότι αυτός αφορά σε «διεκδικήσεις της Τουρκίας, εις βάρος των . κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «προχωρεί τις δύο παράλληλες γραμμές λύσης του Κυπριακού και του συμφώνου φιλίας με την Τουρκία» και ότι δεν αποκλείεται να φέρει «την όποια λύση του Κυπριακού, όσο κακή και αν είναι για τον Ελληνισμό, απλώς για να του λύσει τα χέρια, να δώσει αυτά που θέλει κάτω από πιέσεις Αμερικανών, Εγγλέζων και άλλων, στην Τουρκία».Πέραν των ανησυχιών του για όσα συμβαίνουν ή σχεδιάζονται για τα Βαλκάνια, παραθέτει την άποψή του: «Εμείς πρέπει να συνεργαστούμε στα Βαλκάνια με όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις, που θέλουν ειρήνη, συνεργασία και ξεπέρασμα του εμφυλίου.Γιατί, πράγματι, για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, τα Βαλκάνια είναι η μεγάλη ενδοχώρακαι μπορούσαμε να παίξουμε ένα σημαντικότατο ρόλο».Ό μω ς, παρατηρεί ότι έγιναν λάθη (με τους κυβερνητικούς χειρισμούς) σε κρίσιμες φάσεις των εξελίξεων στα Βαλκάνια.

ΕΡ.: Και τώρα, κ. πρόεδρε, να πάμε σ’ αυτά 
που αφορούν στα εθνικά μας θέματα. Η πο
ρεία του «Μακεδονικού» δικαιώνει τη δική 
σας ένσταση, που τόσο θόρυβο προκάλεσε;Α Π .: Πραγματικά, μου κάνει εντύπωση, γιατί προκάλεσε τόσο θόρυβο. Γ ιατί εκείνο το οποίο εγώ ζήτησα, ήταν να μη θριαμβολογήσουμε. Ή ταν μια πρώτη κίνηση, μια πρώτη κίνηση στη σκακιέρα, αλλά η κατάληξη δεν είναι εκεί, δυστυχώς. Το θέμα παραμένει πάρα πολύ ανοιχτό.Εύχομαι, και πρέπει να γίνει γι' αυτό κάθε προσπάθεια, να μη συμβεί η πανηγυρική και πλήρης αναγνώριση των Σκοπιών από την παγκόσμια Κοινότητα. Να μη γίνει αναγνώριση με τον όρο «Μακεδονία» ή τα παράγωγάτου. Αυτό θα το δείξει η ζωή.
ΕΡ.: Οι πληροφορίες σας;Α Π .:  Είμαι απαισιόδοξος και για το κλίμα της Αμερικής, όπου αναμένεται μετά τις εκλογές να υπάρξει διευκρίνιση για λόγους ευνόητους και στην Ευρώπη, όπου ανησυχούν για την επιβίωση των Σκοπιών και θέλουν να τους δώσουν ένα προστατευτικό μανδύα συνδεόμενοι και ντε γιούρε, γιατί υπάρχει ντε φάκτο αναγνώριση, όπως και μεις ντε φάκτο αναγνωρίζουμε ουσιαστικά τα Σκόπια. Έχουμε και προξενείο ακόμα εκεί.Υπάρχει ανησυχία στους κύκλους της Ε Ο Κ , τους ίδιους που ψήφισαν όπως ψήφισαν στη Λισαβώ να... Αλλά μιλώντας γΓ αυτό, θα μου επιτρέψετε να επεκταθώ: Η απόφαση να διαμε- λισθεί η Γιουγκοσλαβία, ήταν το μέγα ιστορικό λάθος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Γερμανία ενδιαφέρεται για τη Σλοβενία και την Κροατία. Ακολούθησε η Γαλλία, γιατί ήθελε να είναι στέρεη η παρουσία της Γερμανίας στην ενωμένη Ευρώπη, στην πορεία προς το Μάαστριχτ. Δεν ήθελε να δυσαρεστήσει την Γερμανία και έβαλαν μάλιστα και μια ημερομηνία, έφτιαξαν την Επιτροπή Μπατεντέρ κ.λπ. γνωστά σε όλους.Αλλά κινήθηκε αμέσως η Γερμανία, πριν περάσουν οι προθεσμίες και αναγνώρισε και Σλοβενία και Κροατία.

ΤΟ BETOΣτις 16 Δεκεμβρίου, πάντως, του '91, ήτανε η κρίσιμη απόφαση και δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που συμφώνησαν. Και αυτό βαρύνει τον κ. Σαμαρά και τον κ. Μητσοτάκη
Συνέντευξη στον 
ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΤΣΗ

ασφαλώς με τεράστια ιστορική ευθύνη. Έπρεπε ν ’ ασκηθεί βέτο. Το πιο σημαντικό βέτο που μπορούσε ποτέ η Ελλάδα να έχει μπροστά της. Κ α ι αν ήθελαν οι άλλοι, όχι ως Κοινότητα, αλλά ως χώρες που θέλουν να φτιάξουν σφαίρες επιρροής, να προχωρήσουν, ας το προχωρούσαν. Ίσως δεν θα μπορούσαμε να τους σταματήσουμε. Αλλά δεν θα είχαμε την ιστορική ευθύνη να έχουμε συμμετάσχει στην απόφαση.Τώρα, επειδή πολλά λέγονται για τη Γιουγκοσλαβία και γενικότερα για τα Βαλκάνια, θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα που δεν έχω πει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θ α  σας τα παρουσιάσω, όπως τα βλέπω.Πρέπει ν ’ αρχίσω λέγοντας ετούτο, ότι η Α μ ερική αρχικά δεν είχε εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον να συμμετάσχει σ’ αυτήν τη διαδικασία διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας. Από κάποιο σημείο και ύστερα, όχι μόνον αποφάσισε, αλλά έπαιξε και παίζει ενεργό ρόλο, κατά τη γνώμη μου, προς μια κατεύθυνση ή προς δύο κατευθύνσεις.
ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑΥπάρχουν κατά τη γνώμη μου τρία εξελισσόμενα σενάρια στον βαλκανικό χώρο, τα οποία εν μέρει συγκρούονται μεταξύ τους. Εξελίσσονται ταυτόχρονα και γ ι’ αυτό είναι και τόσο πολύπλοκη η παρουσία και η εκτίμηση τού τι γίνεται. Πιστεύω ότι ο πρώτος στόχος της υπερατλαντικής δύναμης είναι ο σχηματισμός στα Βαλκάνια ενός ισχυρού ισλαμικού κράτους.Μ α ζί με την Τουρκία, αυτό το ισχυρό ισλαμι- κό κράτος, θα μπορούσε να απειλήσει σημαντι

κές στρατηγικές θέσεις της Ευρώπης. Προϋπόθεση όμως για τη δημιουργία αυτού του ισλαμι- κού κράτους, είναι η εξουθένωση της Σερβίας και εν μέρει της Ελλάδας.
ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

*  * *___  *Το μέγα λάθος που φαίνεται εδώ, ήταν ότι τα διοικητικά σύνορα της Γ ιουγκοσλαβίας του Τίτο, τα μετέτρεψαν σε κρατικά σύνορα, δημιουργώντας δύο μη βιώσιμα κράτη. Μη βιώσιμα οικονομικά τα Σκόπια, που ως τμήμα της Γ ιουγκοσλαβίας, με τη βοήθεια βέβαια από τις άλλες Δημοκρατίες, επι- ζούσε. Αφήστε δε κιόλας ότι είναι ακαθορίστου εθνικότητας. Μη βιώσιμη είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια τριεθνής οντότητα που και αυτή οικονομικά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την πλούσια συμβολή, είτε της παλιάς Γιουγκοσλαβίας είτε τώρα της Αμερικής και της Γ ερμανίας.Εδώ ήθελα να προσθέσω πώς θα κινηθεί το σενάριο αυτό.Η Αλβανία θα διεκδικήσει το Κοσσυφοπέδιο, αργά ή γρήγορα, θ α  ενωθεί και με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και θα κάνει προσπάθεια ν ’ απορροφήσει τα Σκόπια. Η Τουρκία ταυτόχρονα είναι προσανατολισμένη, όταν αυτή η πορεία πάρει μορφή και σχήμα, να προσπαθήσει να καταλάβει τη Δυτική Θράκη. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο παίζεται από ορισμένους. Πιστεύω ότι είναι ένα σενάριο, που ικανοποιεί την Ουάσιγκτον.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

I "  ■ ■ ■ ■ ■ - ■ 11 , ■ ■ ■ ■ ■ ■Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο, που παίζεται και που έρχεται σε κάποια αντίθεση με το σενάριο που μόλις περιέγραψα, του ισλαμικού κράτους. Είναι η δημιουργία ενός «Μακεδονικού» κράτους. Περιλαμβάνει τη Μακεδονία του Πιρίν, τα Σκόπια και την ελληνική Μακεδονία.Ασφαλώς υπάρχει κι αυτό το χαρτί, υπάρχει κι αυτό το σενάριο, που εξηγεί γιατί τόσο η Σερβία πρέπει να εξουθενωθεί, όσο και η Ελλάδα, με μια εξαίρεση την Κρήτη, την οποία θέλουν να μεταβάλουν οι Αμερικανοί σε μόνιμο προγεφύρωμά τους.Ή  έχουμε ταυτόχρονα το άλλο σχέδιο σε μεγάλη εξέλιξη, της γερμανικής επικυριαρχίας, της μεγάλης σφαίρας επιρροής, ήδη υπάρχει στην Αυστρία, στη Σλοβενία, την Κροατία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι πέραν αυτών μπορεί να αναπτύξει σχέσεις προνομιακές με την Ουκρανία και τις Βαλτικές χώρες.

Εδώ βλέπει κανείς πως «τα πάντα ρει». Πως παίζονται άκρως επικίνδυνα σενάρια στην καρδιά της Ευρώπης και βέβαια δίπλα στο σπίτι μας και εδώ είναι οι τεράστιες ευθύνες, που υπάρχουν για όποια κυβέρνηση στον τόπο αυτό.
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΕΡ.: Στο Κυπριακό, κύριε πρόεδρε; Αισθάνε
στε ότι είσαστε απομονωμένος από τους 
παράγοντες που προγραμματίζουν τις συζη
τήσεις εντός των τειχών μας για το Κυπρια
κό; Γιατί προτιμήσατε τη μη κάλυψη του κ. 
Βασιλείου στις θέσεις του, όπως αυτές εξε-
τέθησαν στην πρόσφατη συνάντησή όας;

• ·  ·Α Π .: Ο ι θέσεις οι δικές μου ήταν πάντα γνωστές, η μόνη διαφορά είναι ότι τις έκανα απολύτως σαφείς παρουσία του κ. Βασιλείου. Αλλά οι θέσεις μου αυτές όπως τις εξέφρασα, και του Π  Α Σ Ο Κ  γενικότερα, είναι θέσεις που διατυπώναμε πάντοτε.Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και από πλευράς χειρισμών στη Ν. Υόρκη υπήρξε μια αποτυχία; Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει το «Εκό- νομιστ», το οποίο επισημαίνει δύο πράγματα, ένα πρώτο στο χειρισμό: για πρώτη φορά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κάθησε απέναντι στον Ντενκτάς πέντε φορές επί ίσοις όροις και δεύτερον, ότι στην Ημερήσια Διάταξη της 26ης Οκτωβρίου είναι το Προσφυγικό, το Συνταγματικό και τελευταίο το Εδαφικό. Πλήρης ανατροπή που επιδιωκόμενου στόχου από κυπριακής πλευράς.Αυτά όμως είναι θέματα χειρισμών. Η διαφωνία μας είναι στρατηγική. Εδώ υπάρχει ένα θέμα εισβολής και κατοχής και οι «ιδέες Γκάλι» -  σεβαστός καθ’ όλα ο άνθρωπος, αλλά μπορούμε να ασκήσουμε κριτική -  οδηγούν σε μια λύση, η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της διχοτόμησης. Γιατί ναι μεν λέμε περί επιστροφής στα εδάφη που θα «παραχωρηθούν», κάποιοι θα πάνε προς τα εκεί, αλλά κάτω από ποιες συνθήκες, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες.
•  ·Το θέμα όμως είναι ότι σε μια Ομοσπονδία υπάρχει ελεύθερα κίνηση. Πάρτε όποια Συνομοσπονδία θέλετε ή Ομοσπονδία, Αμερική, Κ αναδάς, όπου θέλεις διαλέγεις να ζήσεις, όπουθέλεις διαλέγεις να δουλέψεις.Ε , όταν αυτό είναι κλειστό στην πράσινη

\

γραμμή έχουμε διχοτόμηση, αλλά δεν αρκεί ότι είναι διχοτόμηση, αναγνωρίζεται κάτι που δεν είχε αναγνωριστεί από τους άλλους προέδρους της Κύπρου. Αναγνωρίστηκε η πολιτική ισοτιμία, το 18% με το 82% και με αυτό τον τρόπο υπάρχει και μια τουρκική επικυριαρχία σ’ ολόκληρη την Κύπρο. Κ ι αν αυτοί οι κανόνες περί πολιτικής ισοτιμίας μιας μειονότητας γίνουν δεκτοί, τι μπορεί να συμβεί στη Θράκη, εάν οι Τούρκοι πουν «μεταφέρουμε τους ίδιους “κανόνες Γκάλι” και σ’ αυτή την περιοχή της Ε λλάδας» ;Εδώ γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί μια όποια λύση και δυστυχώς αυτό είπε και ο κ. Παπακωνσταντίνου προχθές στη συνάντησή του με τον κ. Τσετίν: «Συμφωνήσαμε να βοηθήσουμε, υπάρχουν καλές προθέσεις και από τουρκικής και από ελληνικής πλευράς». Ά κ ο υ - σον, άκουσον κι είμαστε σύμφωνοι ότι πρέπει να βρεθεί μια κάποια λύση... Αυτό, «μια κάποια λύση»!
Η ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΡ.: Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν σ’ αυτόν το
διάλογο με την Τουρκία;Α Π .: Μέγας κίνδυνος είναι ότι ξεκινάμε, καλά είπατε τη λέξη διάλογο, ένα διάλογο διακοπέ- ντα και τα λοιπά -  αυτά ήταν για τα μάτια -  ένα διάλογο όπου πρόκειται να φτάσουμε κάποτε να συζητήσουμε τα θέματα, που λέει, χωρίζουν τις δύο χώρες, τα οποία επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά είναι διεκδικήσεις τουρκικές εις βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Να πετσοκόψουν την ελληνική μας κυριαρχία.Υπάρχει μόνο ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε, είναι η υφαλοκρηπίδα. Η οριοθέ- τηση της υφαλοκρηπίδας, την οποία πρέπει να παραπέμψουμε από κοινού στο Δικαστήριο της Χάγης. Κανένα άλλο θέμα προς συζήτηση δεν πρέπει να υπάρξει.Αναφέρομαι στο διάλογο που αφορά αυτό που διεκδικούν οι Τούρκοι, που δεν στηρίζεται σε κανέναν κανόνα του Διεθνούς Δικαίου. Α λ λά έχουμε εδώ την κυβέρνησή μας, να λέει πως και η Τουρκία έχει συμφέροντα στο Αιγαίο.Εμείς θα έρθουμε να πούμε τι συμφέροντα έχουν; Ο  διεθνής νόμος λέει ποια είναι τα υπαρκτά ή μη νόμιμα συμφέροντα.

Η  κυβέρνηση προχωρεί τις δν ο παράλληλες

γραμμές της λύσης τον Κυπ ριακού και
• * ' ' ^ ·

>

τον συμφώνου φιλίας με τ \ην Τουρκία

Πάω λίγο πιο πέρα. Εδώ, ο κ. Μητσοτάκης δίνει την εντύπωση πως προσπαθεί να συνδέσει την πρόοδο των συνομιλιών με λύση του Κυπριακού. Ό μω ς είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι αληθές. Ψέματα είναι και ψεύδεται, γιατί απε- δέχθη την πρόταση του Χερντ για αναβάθμιση της Τουρκίας και προηγουμένως τη χορήγηση βάσει των μεσογειακών προγραμμάτων σχετικής οικονομικής βοήθειας προς την Τουρκία. Δέχτηκε ότι η Τουρκία είναι μεγάλη περιφερειακή δύναμη, η οποία πρέπει να ενσωματωθεί, όχι κατ’ ανάγκην να ενταχθεί, αλλά να ενσωματωθεί στην Κοινότητα, να γίνει προνομιούχος παρτενέρ της Κοινότητας. Αυτά όλα έχουν υπογραφεί κι έκτοτε, υπάρχουν πολλά δείγματα ότι αυτός ο όρος, να λυθεί το Κυπριακό πριν κι ύστερα να προχωρήσουμε, έχει παρα- βιαστεί κατάφωρα.Ο  κ. Παπακωνσταντίνου είναι σαφές ότι προχωρεί τις δύο παράλληλες γραμμές -  της λύσης του Κυπριακού και του συμφώνου φιλίας με την Τουρκία. Δεν χάνουν ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Παπακωνσταντίνου να μιλούν για τις καλές προθέσεις της Τουρκίας. Ό τα ν γνωρίζουμε ότι υπάρχει σαφής επεκτατισμός προς δυσμάς της τουρκικής στρατιωτικής μηχανής για εκπλήρωση του ονείρου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κ ι έτσι αναβαθμίζουμε εμείς το κύρος της Τουρκίας στην Κοινότητα. Και σε τι θέση θα βρεθείς, όταν εσύ μιλάς διαρκώς για καλές προθέσεις και για σύμφωνο φιλίας, τι θα έχεις να πεις όταν σου παραβιάσουν κάποιο χώρο; Απότομα θα γίνουν επεκτατικοί; Και ορ- θώς από το υπουργείο Εθνικής ’ Αμυνας βγαίνει η σωστή θέση ότι ο μέγας και κύριος κίνδυνος είναι ο εξ Ανατολών.Εδώ ο κ. Μητσοτάκης, πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν τη φάση δεν αποκλείεται να φέρει την όποια λύση του Κυπριακού όσο κακή κι αν είναι για τον Ελληνισμό, απλώς για να έχει λυμένα τα χέρια και να δώσει αυτά που θέλει να δώσει κάτω από πιέσεις βέβαια Αμερικανών, Εγγλέζων και άλλων, στην Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λύστε το όπως όπως, μου λύνετε τα χέρια να κάνω διευθετήσεις ευνοϊκές. Αυτά λέει και αυτά κάνει.Έ χουμε ακόμα και το θέμα του πλούτου, του πετρελαϊκού πλούτου του Αιγαίου και αυτή τη μοιρασιά ακόμα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ξεπούλημα. Για την Κύπρο, ασφαλώς, την πρώτη ευθύνη την έχουν οι Κύπριοι. Είναι σεβαστές οι αποφάσεις τους, αλλά εμείς δεν βοηθούμε απλώς, εμείς ως Μητρόπολη του Ελληνισμού έχουμε λόγο.
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΕΡ.: Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα στα Βαλ
κάνια;Α Π .: Εμείς, στα Βαλκάνια πρέπει να μην ξεχά- σρυμε τις στενές μας πατροπαράδοτες σχέσεις με τη Σερβία. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δούμε ότι η επίθεση κατά της Σερβίας και κατά της Ελλάδας, που κατά έναν τρόπο υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει, γίνεται στο βωμό της εξάπλωσης ενός ισλαμισμού, ελεγχόμενου από την Τουρκία. Αναβαθμίζει την Τουρκία στα Βαλκάνια.Αυτά είναι τα προβλήματα, στα οποία πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Πρέπει να συνεργαστούμε στα Βαλκάνια με όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις, που θέλουν ειρήνη, συνεργασία και ξεπέρασμα του εμφυλίου. Γιατί, πράγματι, για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, τα Βαλκάνια είναι μεγάλη ενδο- χώρα και μπορούσαμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο και ως μέλος της Κοινότητας, αν δεν τα είχαμε κάνει «μπάχαλο».Πρέπει να πει κανείς, επιτέλους, την πικρία που πρέπει να υπάρχει. Η Ν .Δ . βοήθησε τη σημερινή κυβέρνηση της Βουλγαρίας, βοήθησε το κόμμα αυτό, που κυβερνά σήμερα και το οποίο συνεργάζεται άριστα και με τη μουσουλμανική μειονότητα και με την Τουρκία. Και το ίδιο πρέπει να πούμε και για την κυβέρνηση της Αλβανίας, το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως λέγεται, επέλεξε η Ν .Δ . να βοηθήσει και να αγκαλιάσει εκείνους, οι οποίοι τρέφουν επεκτατικές τάσεις προς τη χώρα μας. Έ χει κάνει απερίγραπτα λάθη.

Ο πρόεδρος του γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μπιόρν Έγκχολμ |ίε τον 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου και τους Α. Τσοχατζόπουλο, θ. Παγκαλο και Χρ.

ΠαπουτσήΣε αδιέξοδο μας οδηγούνοι συντηρητικές επιλογές
ΒΕΡΟ Λ ΙΝ Ο .Μ Ε μια ξεκάθαρη πρόταση που στοχεύει στην ανάπτυξη, με ταυτόχρονη αλλαγή στην πολιτική ισορροπία δυνάμεων, ο κ. Α . Παπανδρέου μιλώντας χθες -  στην εναρκτήρια συνεδρίαση της 19ης Συνόδου της Σοσιαλι-

Αποστολή:
ΔΗΜ. ΓΟΥΣΙΔΗΣ_______στικής Διεθνούς -  έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την επανεμφάνιση του σκληρού συντηρητισμού.Η παρέμβαση του κ. Α . Παπανδρέου στο συζητούμενο θέμα του «δημοκρατικού σοσιαλισμού σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», έγινε χθες το μεσημέρι, αμέσως μετά την ομόφωνη απόφαση του προεδρείου να τον προτείνει για αντιπρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, στις εργασίες της οποίας μετέχουν

τηρητική νοοτροπία και ιδεολογία». Ελπίζουμε, υπογράμμισε, ότι χάσαμε μόνο μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο.Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία του ο Ισπανός πρωθυπουργός Φελίπε Γκονζάλες, που αντικαθιστά τον βαρύτατα ασθενούντα πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Βίλι Μπραντ, ενώ έξω από το ιστορικό κτίριο του Ράιχστανγκ, Κούρδοι διαδηλωτές αποδοκίμαζαν την τουρκική αντιπροσωπεία. Ο ι Κούρδοι κραυγάζοντας «δολοφόνε Ινο- νού», παρέμεναν υπό βροχή αρκετές ώρες, φρουρούμενοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.Ο ι σύνεδροι άκουσαν με συγκίνηση το μήνυμα του Μπραντ (αναφορά της επέκτασης έξω από την Ευρώπη και του νέου ρόλου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς), που διάβασε ο Πί- τερ Φόνγκελ και χειροκρότησαν όρθιοι επί πεντάλεπτο. Οι περισσότερες εισηγήσεις
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΗ

σύνεδροι και παρατηρητές από 139 χώρες.Ο ι συντηρητικές πολιτικές ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗεπιλογές που προβάλλονται στην παγκόσμια σκηνή, επισή- μανε ο κ. Παπανδρέου, έχουν προκαλέσει σοβαρά αδιέξοδα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες έχουν αποκτήσει εκρηκτικές διαστάσεις. Αν επιτρέψουμε να συνεχισθεί αυτή η διαδικασία, θα έχουμε επαναλάβει το θανάσιμο σφάλμα της περιόδου του μεσοπολέμου, θα αφήσουμε έτσι την πόρτα ορθάνοιχτη στις τυφλές δυνάμεις της ακροδεξιάς.

της πρώτης μέρας αφορούσαν στα αδιέξοδα των συντηρητικών, τις νέες προοπτικές των σοσιαλιστών, καθώς και την απάθεια της κοινής γνώμης στα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα.Εκτός από τον κ. Παπανδρέου για τις θέσεις των αντιπροέδρων, προτάθηκαν και οι γνωστοί σοσιαλιστές ηγέτες Γκονζάλες, Φόνγκελ, Φαμπιούς, Περέζ, Κράξι, Ραμπίν, Μπρούτλαντ, Σμιθ και Κάρλσον.
Ο  αρχηγός του Π Α Σ Ο Κ  αναφέρθηκε σε πέντε κρίσιμα θέματα, που απαιτούν πολιτική παρέμβαση (πλήρης απασχόληση, ρυθμός συσσώρευσης κεφαλαίων, «δίκαιη» κατανομή εισοδήματος και πλούτου, παροχή κοινωνικών αγαθών, ποιότητα ζωής), τονίζοντας ότι για να αντιμετωπισθούν χρειάζεται επειγόντως ένας αποκεντρωμένος προγραμματισμός δημοκρατικής διαδικασίας.Ο  κ. Παπανδρέου παραδέχθηκε ότι οι σοσιαλιστικές δυνάμεις στην Ενωμένη Ευρώπη απέτυχαν να προσφέρουν μιαν πειστική εναλλακτική πρόταση στη συμφωνία του Μάαστριχτ, η οποία «δυναστεύεται από συν-

Το ενδιαφέρον της σημερινής μέρας επικεντρώνεται στην ομιλία τού πρώην Σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, στις τρεις το μεσημέρι.Στο μεταξύ, η επιτροπή αποφάσεων του Συνεδρίου δέχθηκε χθες σαν νέα μέλη τούς Σαντινίστας και το κόμμα του Ακίλε Οκέτο, γεγονός που ενδέχεται να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, με συνεργασία σοσιαλιστών και πρώην κομμουνιστών.Η επιτροπή κατέληξε ακόμη σε προτάσεις για μη επέμβαση στην πρώην Γιουγκοσλαβία, αναγνώριση μειονοτήτων στα πλαίσια των υφιστάμενων εθνικών συνόρων και δικαίωμα ελέγχου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού σε όλους τους χώρους εγκλεισμού.Π Α Σ Ο Κ : «Πρωτοτυπία της κυβέρνησης»
ΤΗ συνέντευξη του κ. Α . Παπανδρέου στα «ΝΕΑ» σχολίασε ο εκτελών χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου κ.Μαγγίνας. Είπε ότι ο κ. Α . Παπανδρέου έδωσε τη συνέ

ντευξη «χωρίς να πει τίποτε» κι ότι «οι εκτιμήσεις του δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία».Το Π Α Σ Ο Κ  (το Γραφείο Τύπου) σχολίασε ως εξής αυτά που είπε ο κ. Μαγγίνας:
«Το ότι η κυβέρνηση παραπαίει, είναι γνωστό. Αλλά και να δηλώνει επισήμως ότι δεν αντιλαμβάνεται τι διαβάζει, πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχει μια κάποια πρωτοτυπία».


