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Ο πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης και ο υπουργός 
Εξωτερικών κ. Θόδωρος Πάγκο),ος άφησαν θετικές 
εντυπώσεις στους Αμερικανούς συνομιλητές τους. Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή  Π ο λ ί τ ι κ η

! Συγκρατημένη
αισιοδοξία

από τις ΗΠΑ
Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων

Η επίσκεψη Σημίτη στην Οιιάοι- 
γκτον άιρηαε θετικές εντυπώοεις 
στους Αμερικανούς συνομιλητές 
του κιιι δημιαύμνηοε παράλληλα 
κλίμα συγκροτημένης αισιοδο

ξίας για την πορείπ των ελληνοτουρκικών 
σχεοεων. Από πλευράς εντιεπώσεων οι 
Αμερικανοί θέλβοσν να ενισχϋσουν τον *.
Σημίτη. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου
Μοηκ ΜαχΚέρι χ α ρ α κ τ ή ρ ισ ε _______
την κορουοίαση του κ. Σημί- Tou αντσιιεκρπή μας
τη -εξαιρετικά ενθαρρυντι
κή«. Πρόκειται για φράση που
ο ίδιος ο η. Κλίντον ¡ιετέφερε -------
στον εκπρόσωπο Tùnoii, όπως αποκά-

υδάτων αε 12 μίλια, η δε Αγκυρα θα δε
χθεί τη διαιτησία ταυ Διεθνούς Αικαστηρί- 
αυ για,την ίμια αλλά. και την ιιψαλοκρηπί- 
δο. Μέ)(ρι στιγμής δεν έχει υπάρξει 
τουρκική αντίδραση στην ελληνική πρό
ταση, η οποίο μκτεφέρβη στην Αγκυρα 
μέοω του Στέιτ Ντιηάρτρεντ.

Η μεσολάβηση της ΟτιΛοιγκτην θα 
αυνεχισθεί πάντως με την επίσκεψη τα« 

υφυπουργού Εξωτερικών για 
Ευρωπαϊκές Υποδέσεις Τζον 

σιηνΟΥΑΙίΚέΟίΓ Κάρνμηλουμ <πην Αθήνα κατ
ΑΛΕΞΗ/ΜϊΐΛΪΒΙΛ την Αγκυρα στο τέλος Απριλί-

οιι κοτ στη συνέχεια με την ε-

λυψε στην -Κ " υτενός ουνεργάτης του.
Τα ερώτημα όμως είναι, τι τελικά προέ- 

κιιψε οηό την επίσκεψη; Χωρίς αμφιβολία 
η ηιο οημανακή εξέλιξη ήταν η έναρξη 
μιας ενδιάμεσης' ελληνοτουρκικής δια
πραγμάτευσης με την Ουάαιγκτον στο ρό
λο του μεαολοβητή-αγγελιοφόρουι. Κατά, 
την ιιρόοψπτη συνάντηση ΚΜντον -  Ντε- 
μιρέλ, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι πήραν 
ορισμένες ιτποα)<έοετς για το Κυπριακό 
αλλά κηι την σι ιοιιχεσπ της Αγκυρος πω  ̂
θα ξανπακεψΒεί σοβαρό την ηπραιτομπή 
του θύματος της Ιμιας στο Διεθνές Δικα
στήριο της Χάγης.

Ο *. Σημίτης κράτεινε μια διπδτκασϊο 
βήμα -  βήμα για την αττοκλιμάκωση των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων, με πρώτο βή
μα την τουρκική προσφυγή στη Χάγη. Η 
ελληνική πλευρά προτείνει παράλληλο

τίακεψη ion Τούρκου πρωθυπουργού Με- 
σούτ Πλμάζ ατσν Λευκό Οϊκα Οι Αμερικα
νοί αξιωματαύχοι επιχειρούν να διατηρή
σουν απόλυτη μυστικότητα πτδυς χειρι
σμούς τασς γιατί θεωρούν ότι η δημοσιο
ποίηση τοιι ιτραοκηνίοιι θα τινάξει την όλη 
διαδικασία στον αέρα.

Κατά τή ουνάντηαη ΚλΙντον - Σημίτη 
στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός ηγέτης μί
λησε πολύ λίγο και προτήμησ* να ακούσει 
τον Ελληνα πρωθυπουργό. Σε κάποιο ση
μείο της συζήτησης παρενέβη ο επιτελάρ
χης too Λευκου Οίκου Λέον Πανέτα, ενώ 
έγινε και μια σύντομη αναφορά στην ανά
γκη στενότερης συνεργασίας των δύο χω
ρών γω την εξάρθρωση της οργάνωοης 
17 Νοέμβρη.

Οι Αμερικανοί είναι ενοχλημένοι διάτι. 
πιστεύουν ότι οι ελληνικές δικαστικές αρ
χές όχουν αρκετό στοιχεία για να ηρρχω-

Εντύτωσπ προκδλεσε ατσυς Αμερικα
νούς τα γεγονός ότι ο κ Ιημ'πης δεν ανο- 
φέρθηκε κοίόλου στσ ζήτημα των Σκο
πιών κατά τη συνάντησή του μ* τον πρόε
δρο Κλίντον.

Ο κ. Σημίτης επρόκεττο να συζητήσει το 
ανοικτό αυτό θέμα με τον γ.γ. του ΟΗΕ 
Μπούτρσς Γκόλι το μεσημέρι της Παρα
σκευής στην έδρα το« OHE.

Εγκυρες διπλωματικές πηγές αναφέ
ρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση προτιμά 
μια ντε φακτο επίλυση του θέματος με 
πρωτοβουλία του μεσολαβητή tou ΟΗΕ 
Σόι ρους Βπνς. Ειδικότερη το σενάριο 
αυτά προβλέπει άτι τόσο η Αθήνα όσο και 
τα Σκόπια θα ενημερώοουν τον κ. Βανς ό
τι δεν μπορούν να ουμφωνήοουν σε μια. 
κοτνώς αποδεκτή ονομάοία. Παράλληλα

μια νέα μεθόδευσε neu θα μπορούσε να ρήσουν οε τπιλλήψεις 2-3 ατόμων. Η αμε- όμως οι δύο πλευρές θα έχουν δώσει ατΟ ^ Η .  p§Ípp|
οδηγήσει σε συνολική λύατχτων εκκρεμο-.! ρτκανική πρεοβεία στην Αθήνα έχει κινη- ’1 πως το σήμα στον κ. Ηανς ότι «μπορούν ■: ρέαςι.να αντιμετωπίσει τους εοωτ.ομματι- 
τήτων στο Αιγαίο. ' \ ι \" κ / τόποήσειτην Ouàinyxtcv f t in  etccqiMSTma ,·’·''ι«ιι: οϊδύο να ¡^σούν με την'ονομασία1 ; κούή

Σύμφωνα με την πρόταση ούτή!ή μέγ"' τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση θσ p£iiEv , '*NáBaMaiievTóvta‘ *:''i' ·-' ti· "  νκσοι
Q A iiw  Γ\Λ  úrvuc-i itir* A  A '1 τ, LiTMY γτκ ιι  ι övn n r r A L  "  i-rcJl πντνΡκε n.A - m u  rrr ftw u A .m ,Tri. m a n in n n i  rrrriTT

Αγνωστες 
οι προθέσεις
των Σκοπιών

Στις συνομιλίες της Νέας Υύρκης

Kata nj υια-άνιηιτγ »sei Ελληνα jjpufh'sfm'ffyoé κ. Κάατα Σημίιη με rav -ς.-ίιλμι· luir 
fíriofitytav JItß.irniw «, Λί.τιΛ Kiivtov btv {yin καμιά aratfagá στο {jjnypff ton· Lxosziotv.

Τ η διασοφήνιαη των 
προθέσεων τής ΠΓΔΜ 
αναμένει η Αθήνα κατά 

τις συνομιλίες που πρόκει
ται να Επαναληφθοΰν Ε
ντός της προσεχούς εβδο
μάδας ατη Νέα Υάρκη, υπό 
την αιγίδα ταυ Κ. Σάιρσυς 
Βανς, για τη διευθέτηση 
της διαφοράς επί του ονό
ματος.

H ΠΓΔΜ. που στους 
προηγούμενους γύρους 
των οονομιλιών εμφανιζό
ταν -διαλλακτική«, τ*ς τε
λευταίες ημέ
ρες, ενώ διά το« -------------------------------
προέδρου της κ. Ecu m i ΠλΔΑΑΓΟΧΟΥ
Πιλιγκάροφ ά-

δεν είναι δυνατόν να σημειωθεί πρόοδος 
οτις αυνομιλίες, αλλά κατά τη γνώμη του 
η πια ηράωφορη ονομασία είναι η «Νόβα 
Μακεντόν«-. Με το προοκηνοΒετημένιΐ 
αυτό ' οενάριο πιστεύεται ότι οι δύο 
κυβερνήσεις θα επωμισθοϋν το λιγότερο 
δννοίτό παλττικό κόστος και θα μιτορέ- 
σουν νπ κλεταουν το ακανθιόδες θέμα της 
ονομαοίας.

Σε γενικές γραμμές ωίντως ο κ. Σημίτης 
άφησε θετικές εντυπώσεις οτους Αμερπ 
κανοϋς συνομιλητές ταυ. όπως και ο 
υπουρνός Εξωτερικών βεόδοιρος Πόγκο- 
λος που είχε μια εξαιρετικά ενδιαφέ
ρουσα οφ βι ρέκορντ αυνόντηοη με ανα
λυτές διαφόρων IhlnX tonsk και υπηρε
σιών στο Ινστιτούτο CBiftoglu.

Ανώτερος Αμερτκανός οξιωματούχος 
: τόνιζε οτην -«Κ» πως -αν ο Σημίτης μπο- 

να πτντιμετωηίόει τους εοωκομμαη-
,, . ...___  . . . .  του αντιπάλους θα είναι ένας έ-

. . . . . .  ιΝέβαΜακεντάντα·*ί '11' ' ·■■---■■■■·· -· " -  ιι · « · · γιηιρος σόναιιιληγής μβ t w  βποΐβ Βα μπο*
n,ltr flEUWßiip4.Tny. ΓΠ^ανργητα ιταραηομπόο. JEitJ ουΐέγςια ο ιί.' Βανς θά απευθυνθεί ' ρούμε να! αυναλλικισόμαατέ {do busiUftas.Αθήνα θά Χάνει μια,δήλιιΐάη που θα απίΑ, 

ίλ^ε^ηέγιτοισπ χ«ν ,εήληνικώ)

φηοε να εννοηθεί on επι
θυμεί, έστω κ® αργότερα, 
-συμβιβαστική λυοη-, διά 
του υπουργού Εξωτερικών 
κ. Φερτοκόφσκι υιαχπήριξε 
άτι δεν προτίθειαι, σιτιν 
παρούσα τουλάχιστον φα- 
οη, να προβεί στην οποιπ- 
δήικιτε υποχώρηση στην 
κατεύθυνση της συνθέτου 
ονομασίαΕ και διαμήνυσε 
όττ μπορεί να -αποδεχθεί» 
μόνον να την οπακαλεί η 
Αθήνα -όπως επιθυμεί η 
τελευταία«.

Οι ονηψπτικές αυτός δη
λώσεις πιθανόν 'τα υποκρύ
πτουν την ovámulfl 
-φιτγόκεντρων τάσεων* 
στο εοωτερικά της παλιιυ 
κής ηγεσίας της ΠΓΔΜ ή. 
«ηιειώνουν διπλωματικές 
πηγές, αποτελούν μεθό- 
δευση γντ να επιβραδυνθεί 
η ττορέΐα’ των διοπραγμιρ 
τεύσεων- που είχαν φτάαει ·

ΠΑΣΟΚ. Με αυτά τα 
-δυόμενη- δεδομένα που 
οδηγούν στο ουμπέραομα 
άτι η προσεχής auvinxpn 
των δκτπρσνγκιτευτών των 
δύο πλευρών, πρέαβεων κ 
Χαχαράκη και Τοαέφσκι οιη 
Νέα ϊόρκη δύοκολα &.Τ ο- 
όηγήοει οε θεομαπκύ απο
τελέσματα. η ελληνική 
πλευρά ετοιμάζεται νπ κα
θορίσει το επόμενα βήματά 
της, Αν και οι τελικές απο- 
φααεις θα ληφθούν μετά 
τη αυνόντηοη των δύο 

πλευρών, η 
Αθήνα προσα
νατολίζεται σιη 
συνέχιση το«

διαλόγου υπό την ιυγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών, ε
κτιμώντας άη αηστελε! 
χρήσιμα -ή  έστω το μόνο- 
•δίαυλο« επικοινωνίας με 
την ΠΓΔΜ για το ζήτημα 
του ονόματος. Η ελληνική 
αλευρά φαίνεται να προτι
μά τη συγκεκριμένη προ
σέγγιση έναντι του «απ' 
ευθείας διαλόγου« παυ 
προτείνουν τα ίκόπχι, αλ
λά και ο ηρέοβης των ΗΠΑ 
στη γειτονική χώρο κ. Κάμ
πας, Επίσης, θα συνεχίσει 
την «οικονομική εωβεοη« 
προς τα Σκόπια στο ιθ,αίσιο 
της Ενβιόμεαης Συμφω
νίας, με στόχο νο στείλει 
το «μήνυμα» άτι η οικονο
μική ανάπτυξη της' ΠΓΔΜ 
περνάει αναγκασπκό μέσα 
αιιό την ιτλήρη εξομάλσναη 
των σχέοειυν της με την 
Ελλάδα, αν και ορισμένοι ι
σχυρίζονται ότι ακρψώς με 

’Ι τηςίοίΐφ


