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ΓΥΠΟΕ ms ΚΥΡΙΛΚΙΙΪ Μ. Icifjjfas 13 - KvQimtij του [fritad 14 ATjW-jOv IMÜ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΝ ο Μπιλ RAÍVTUV tiflrOiexöUBvosTO« 

Κί»<αΙι|μ»ΤΤι σ ιο  Acunó Oir,j, ΤΟ
μίχττ,μ^ρι της Μεγάλης Τρίτης, 

'« .« ττότέ»  τ ις  CTTUUspcvtq η*>«Λ{ΐ)Χίς 
ν ί α γ ί ς  οτίς ΗΠΑ κβι την ψ ήφο τη ς 

ιΛΙηνΜ ήςομογζναας, ο Ελληνος 
πρωξ"/πο«ργός *»*β κότα vou μια αΑΛη
. -^· ----- ‘ ráaov " ‘£OKní t Aotj»: ¿ u ñ jn a o v r t$ p io u  n tu

r'¿*S~r TcwA iú pá i Χαψορτέλη

®  ■
ΣΧΕΣΗ JBt ίχονν ot xeipiowí 
m í ϊΐιβέρνηίη; οτα E8vwé ΒέμΟ- 

j ιαμτ·πςΕξίλ1ξεν;5τθεαίι»ιομμα· 
tuíS σοίκεδο (ίιΠίΛροφανήί. Οι» 
M <n o x. Σημίτης βϊληστ βμίαιβ; 

μτΕάΙτττν exipyij tou οτην ¡tpu&wtotgtía νσ 
ΜΚΟοτήοΕί την βιχονομια xyjio άξιηα  ιης π«λν- 
Τΐ»ίς tm>, το γεγονόro των ϊμ ίω ν ίι/ιριίςμΐωοαν 
ένα ^ίΣώζ5ΐ£ΐφθ{)εαχί4 οχηννχιί ωιότη «ο β ρ  
τον οποίον, ο πρΰθνπονιτγύς 8α πτρόίίν ιη 
S o sp o io m 1 DOVEÄpiov.

Ο κρωθιτιονργίίς eftmi υποχρεωμένο; νο 
ÁÚStT. νκόςη τον Ön η χομμοπχή ßäor. ϊ£Η1 
ΠΑΣΟΚ έϊηγαλονιιίθΕΐαπό την πολιτοη} του Λ. 
Ποπονίρέου που ce φρασιοώ esíraSo, τσνίάχι- 
ttdt. 'jMOTTTr^itrt-aiy tntú «οχληρές» θεοΕίς. 
¿EVEÍvmtuxaíe ¿a, úoo a  sv tn í ιοηϊρψο'^ν 
u n  x , Σημίτη &ηλίΰν«ω oe (Sío-jc τον; τόνους 
« κ -ν η  jwÁrtuel Uivvoicv είναι noÄrom τη; 
^Σέρνηοηί·,- μιλώντας ο πΡοιθιΗΒϊΐ'ρνός tras 
EöraS Συμβοίλιο τον ΠΑΣΟΚ την παραμονή 
ιη ί WWSpnf’T» TW Y“  την ObúOít w v  tppovn- 
OE ναανμΛ*ρι1.·ίρκ χαι μία ¡Βηχήοαφ) JWV οε 
ίΒΑο μμόίίΟί κνμφίος χα, στ «Γνιίδεοη με τ η  
τ^βϊάιήίον-ΤΣρυΕίϊΕ táiülteja παπανδίΐΕΐχοιί 
τϊΚΜ.αντίφΕ^.τερίττμ/.τ^οΏααΛίας.'ίίκ-'Λών
μ ί ί  όηιφΕρόνκυν, μτ στόχο να νοθηουχάοΕ'. τβ 
*όίφ£πι»ό ΦίρΜΚήρφ tov. Ανώλογαυς νόνονξ 
νρηοφςνίόίηαΕ να. το βρίίδν της Tcwtrejs μιλώ- 
VtaS'jnow; oiujyrrtfe οτην ΑσιόρΐΛ της Ν'έας 
Υόρνης-. ,.

Ο χ Σημίπκ yyae&J xaUf xalá án οι ¿αν 
¿üpwnia i ζττάαλί»'rcv xú#¿j>oxoth. iHin tqv 
gitjetiayia nr ον*Λπηατι EUvn)v-S/iMÍn¡ Se rr 
μαΰοΒοίμιίίύ a  grrElvo τονΕΑΣΟΚ» ̂ zclíaji  
f¡ t váya , Mgrr αα:μα η m yrn¡oi¡ yira, μχπγν 
¿tí'wb ntyydva m i irmtíjr mvcpymtjy  τον A, 
Ταοραϋκηύΰο.

W¡ «Β Α μ βα^.»

'■:. Oju>z o x. ΐη μ τη χ  ίχ α  .κ »m entarían  *vj 
μ α  tfecá ufXryTfβάμβα, ·g irólo6py m ·n(G T¿- 
« afa χω  x  ¡xtoia axotisi vx> όνομα &. fía· 

r z o te -
’ '■'· iA s1 (Sjjví tnrtoí? ο*Ε το ένα τρίτο 5εν
'  στηρίξει τον Σημίτη!», έλτγέ ϊαμψΛρΐίντι ο ί 

οννομμίψή τον ο ιπ ονργ*  ^μπιριχίάν, την 
ημέρα τον ESvuaú Σνμ^σνίίον, Ιΐγη ώρα μρη, 
€3η«6εί ®ιό το επίθημα βήμα στους τπρΰοινσι^ 
χρσχόδεΰσυς* Λον περιμάττιν να ισν wrwüita·- 
ρέξοτ« av níoci Toto το «σχοινί» oto οποίο 
«üIocw>{kntí»-
; Σνην αιχμηρή (η,τή απο- 
στραρή nsiXoí EÍcov ένα Τμμε- 
00 μί(νιηια tav τΒΐΰυργοΰ Εξ«»· 
τιροιών xm «ροε την πίτυρά 
του X, Σημίτη, αν'άΧοί’Ο (ΐ£ τητ- 
iöffikijj παραίτησης της ν. ΒΑ· 
t » j  IKcewägioii ifycg ημέρες 
vwétega με τυρ^μη το θέμσ 
ίων xaííwv- «Tuiri ο χ. Παγιαι- 
λθ£ να φοβάιπι τους "Λρείατνσις «ροϊόίεύους" 
αν πέοιευε άη  θα έχει μεχρμ τοίους την πριοΟϋ* 
παυςγική ςΓτήςνςημ, αϋμιρυνα μμ το οχετιπέ t¡a- 
χτίρυμχ Ηύη ,-μίιτως, β «. ΠάριεΑος έχει μείνει 
αχόίϊκτις από ας σφοδρές τοτι>:ομμαηκες ca . 
βέσεις γτ* α ς απομιείί του περί «αφοίώυόμαό»
TÜJV ΕΪμηνοιών νησυών.

Επιδέσεις σου ωιοτυ.τώΟηεαν στην τελευταία 
ουνείρίαση της ntiTgaraji E^v/itiimirv της Βον-

ϊΜ ίϊη ι y
Το σώμα 

στις ΗΠΑ, το
puaftö στο 
συνέδριο

O U nU  RjLtvmvptTo» Kworn Χαμίτη βτ-ο AjtUKÓ Οίκο, το  μςαημέρι τη ς 
Μεγάλης Τρίτης.

Μήνυμα 
Πάγκαλου στον 
πρωθΐ’πουργό

»¡^ΦΤμ^νη Κυρψαχή o *Τ tJC.*, aXÁá και £\ταχι.ί· 
tfrjxcrv διά στόμαϊϋςτσυ γραμμ^[ιτογ> ΠΑΣΟΚ 
Κ ΣχανόαΧίί^τ γω λογς^«ώι?μό ολόκΑηοί"-’WJ 
Εέπτίτσωΰΰ Γςαφείςπι. rn ' otjus-
pfvrfc ζαλπιχης της xv¡Kp>T¡vης tut
ΠαΣΟΚαρν ow'itnurw <πη &ρύμύλ ,̂'ηση 6mÁi-
mjJtntV óuU(f¿VV f  ul TU E¡UffWvat̂ ?axd XOJ {?vp 

τηχεΐα δίεπβπυσ>! tcn> ιχτηλοί* 
33>r Ss/uérm-j forv xrn μέσα 
ιιχρζνφφΟ&Ϋ* ο μ, Π '̂Μζλάς 
φε/ χάθ* 2xfyo να φββάτν <jti 
αν ra jptfyjtam «ttpijkl··

λής, TtÄ íi^ortwc ιης «¿βίας cetoxĉ j^ é. t?jv

σουν* Οαμ£τατ^ααείο os
caüótanwm) tptfyo. Γι’ cv·
to kíu μ< την taiouq τγα· «cn> 

jcxa^uTÚ^ét* τόσο wjuj tov ίΐρω0ιττο^γ»5 ύσ ιε 
va μη\’ είναι ετϋκολο vcitov ΕγκαΛτΛϊΐψει agvdxc* 
&■l

Γ  ova) wu όχι μονυ fftü χα^αχϊτίρα -súu 
ccwoAé-íoi και η TqjoandBfiia «χα^^ϋμίΛοςβ 
xüv Λρωθιησυ(τγτ»ν λλ? έκατνε ¡kpú τη 
ςη Ttfjtov Dtr¡v ΟνύανΥνοαν, μττά την σονάντηυη
•7V3 Λενχο 0 £*ΰ. με σννςχας δυΟίϋΛΐί, 7WC?eH· 
βώκις, αλλά χαχ cnta^¿6wa.s π$ωνΐί&ς στ. 
$0&βς ttov ^μοσισνπάιρυϊν που 5ev oirvcrv_.

Ευχάριστες ερωτήσεις, *Aa¿r Θόδωρε, θα αηα- 
ντήσω Εγώ-», χρ ειά π η »  να ίου πει δυο ψορίς 
εκνεΐ’ρισμιίνοί ο κ  Σημΐ-ίης.

Στο Γ-ρώτημα αν θα προχωρήσουν μαζί μέχρι 
τέλους στην υλοπσίης’η αυτή; της πύ)ιτιχή; ο 
πρωθυπουργός xm ο νπουρ,'ός ΕξωίΕριχών. τί- 
ναι σχΕτινό νωρίς για ν απιη^σει χανυίς. Μια 
σημαντική παράμετρος ά)Αω- 
σττ έχει σχέση και μί. to  συνέ- 
¿Η,κύ tOL« ΠΑΣΟΚ1 Tßj. TO ρόλο 
που £to δα^χώοα^σει va 
σ’ avió έναντι του *, Σημίτη.
Δεν uivtu λίγοι εχείνοι «συ m- 
Θανσ/^ύΐΛ’την α»άπΛςΐ] evóc 
λανθ^οντο; αντχίγιύνισμον 
μεταξύ υτυς, πηλό περισσσητ' 
ροανη εξνάρική πολιτική που 
¿χει εγ»χινιασΐΕϊ απσ>πησει 
ευρΰτεξϊη αποδοχι; στο χώρο τσι* ΠΑΣΟΚ.

Σε κεντρικά σημείο τη^ rtßJatixTjc ανχης έχει 
αναχθΓΐΐβ Θέμπτης προσφυγιάς της Τσι^Γχίαρ στη 
Χάγη γιάτα Υμια και ο ουμβολισμόςnuu da έχει, 
γτνυίάκρα, η επφθ/JÍ σιηνΑγκπρα-ίιι: εφαρμο
γής Ttirv xavcMr- xöu Διεθνούς Δικαίου.

Ο crvuXo-,'ος ßf fwm και ε\τώς m  ΠΑΣΟΚ 
είναι ισχυρός, καθώς η Χάγη θμωρείται -  εκτός 
απ' όσα αφορούν τηντ^ριιλιΛίρηπίδα -  μια κνθανή

πανΐδίλ, αν αε δεδομένη στιγμή οι Τούρκοι μηύ- 
ψχρουν cxci ίο σύνολο των διεκίικήοΕών τους 
κσι όχι μόνο το θεμάτων Υμό.™.

Et να* .%Όοφανΐζ, xtitd ayvám¿¿, y tari o κ  
ΣημΕαίζ νφώτπα Γμ<ραύτ) σ ιψ  ¡LwOupfot 
μέοονς jav k. Σλ*νπτν jtqótc-*pj^  SEQÍλά γηζ,
gjroxQVmvrtas ¿ fa z xa ßjjdiun προς tu  xtbiu που 
g n u  ¿{απθξίμίντ! va x d m  η  ελληνική  πλςναί.

Κυρίως η δήλωση cm «Οι υπουργοί Εξωτερι
κών των δυο χωρών συναντώνται με διαςιορςς 
ευκαιρίες και μπορούν να υυζιρήσονν διάφορες 
EXitgnU'rfttTEc, αφςπι λυθεί το θέμα της υφσλο- 
κατρΐίδας, άπιος to  θέμα totj FIR και τον ενα^ρι- 
ου χώροίΓΜ, ερμηνοΪΓπα ως εύσχημη προΕτσηιπ- 
σιά του κλίματος γιο την ουσκιοτική έναρξη εφ1 
όλης της όλης διάλογον. Μένει τώρα να φανεί τι 
χαρακτήρα θα πάρει η «συνάντηση νγωριμ£ας» 
που θα εχσυν στο Βουκουρέστι, στις 2" του μήνα, 
ο λ, Πάγκα>υθς με τσν Τούρκο ομόλογό του Εμρμ 
ΓκιΔνενσάι, αν και o te/jvtoíoc έσπασε να 
δηλώσει όη επιθυμεί *vn ξεκινήσουν το διάλο
γο·. M 'dLiaÁdytB, ú ζρνθνπΰνρ}'ά; gefrerm  va 
.rtwrápv ντην jc^o vm  ψύτη χνμώ ς cm/ δημ** 
οιψνίά iaufTtppeav < d/*unv^ ¡api ¿uihút%  
υ.τοστηο*$ήΖ των &τά;>£ών μας zy j εξόδου s w  
την α^μάναοη, m>v fa τυν ixiTQcycs m jtoAtk» 
xöiifaa w j  ζν avrezefo m αφιρϋποτηw* τη ΘΕση 
Tw ένανπ jnn¡ £α&ω.ιψνταώη> anGTätenr χαι
φ£λεη< & tfyf/ tüv ¿nntój.fov,

K lo ö p p o n iF ;

llíl

Για ττν Επιδίωξη trjni θεωρείτε από πρω&υ- 
πσνργικής πλα^ράς, όπως σηαζιώνουν οι γνωρί· 
ζοντες, ευνοίχή η α ι θ ρ ί α  που υπάρχει στο 
Λευκό Οίκο. Η ανάγκη αύξησώ ν ισορροπιών 
εν ό^ει των αμερηκανοβών εκλογών έκανε wv κ. 
Κλίντον να )φςτϊΐίσειτη σΐΛ·κωριμέγη στάχτη που. 
μολονότι δεν σ^Είτά/κται τίποτε σνγκεκριμένσ 
και ασφαλές για τα £θ̂ ,ικá μας συμφΕ'ρσνχά, 
ρΐέτρενε στσν κ. Σημίτη νσ προβάλει την εικόνα 
ποιι συνέφερε τον ίδιο,

BciJÖr̂ oE προς την ίδια κατεύθυνση ά/̂ ΛΚΓη=. 
και ο χαρακτήρας της σιτνάντησης ως «επώτ.ιϊψη 
εργσσϊτ-?· που Είχε u>s σι-νέπεια να μί|\' κάνει 
δηλιδσεις και ο κ, Κλίντον.

Ετσ. τογ»τ··ονύς.τχ cm σ Αμερικατός ππρόΕ- 
δρος δεν πήρε θέση <*ις προς την ουσία της 
διεκδίκησης για το Υμία. όπως αποκόλνψε η 
ηΟυάσινκτσν ΙΊοοτ», και εμφανίστηκτ. ως ιΛγ- 
χρσνος Πόντιος Πιλάτος ακουμένος να ασκήσει 
οπυιΧι^πστε πίεση προς την Τουρκία, δεν Ρεω'- 
ρτ]θηκε άξιά αναφοράς urtd τον κ. Σ^|ι£α] και 
υποίαΒμίστηκΕ...

Ιττμ  Ελλάδα, ο* ¿υν&ϋΐ/ματιχω' αμψιοβιρ ιες  
τον*  Σημίτη χαραδοχοχημίν a /Jäava j istazpe- 
υμένα να τ?ιρήσρ ν\· στάση αννμύής. E jf ταυ 
ααρόντας ταττυγράφουν τις αχοχΜσας α ΐό  τ/ς
*ΰ#χέζ» τη; cfrtspatife ,τvitroafe .τον {στ*** 
.τςιτ ρτταλιίβει η χνβύτνηΰη Σημίτη χπ* ενταχύΟη- 
kav μ ε το ταξίό* στις ////* . Οι πιο σημαντικές 
αφορούν την εγκατάλειψη ρίς αρχτΐ; 0tl η προώ
θηση λύσης του Κυπριακού οποτελΕί προϋπόθε
ση για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων 

και τσ θυμάτων χωρραίτν υδά- 
των. Αν και ο χ. Σημίτης επανε- 
>-αβε την πάγια ελί,ηνροή άΛΟ- 
VT] κα  ̂το Οέμιτ φαίνεται να μη 
θίχτηκε OTrj συνέ^ντηση μ£ τον 
χ- Κλίτπον, ήδη έχεl γεννηθεί 
θέμα για τσ αν και ποιες δε- 
σμτΰαειχ έχοι^ αναλ.ηφθεί 
σχετικά ιιε την μη επέκτιιστί 
τσνς στα 12 μΟαα-

Το σίγουρο είναι ότι οι συμ
φωνίες που έχει κάνει η κυβέρνηση για τα εθνικά 
θέματα 6ιλ θα φανούν Οτην πράξη πριν από 
συντδοιΰ του ΠΑΣΟΚ κι εφόσον επικρατήσει σ 
αυτό ο ·/_ Σημίτης.

Και τα σχέδια των ΗΠΑ για το Αιγαίο, χωρίς 
το σημερινό κρυφτούλι και την υποχρέωση ισορ- 
ρο-ΐιώγ, 6αγίνουν gervege μκτά ίΐς «ιιτρικιητκές 
εκλογές ταυ φθινοπώρου κι ες;όσο\ σ' σχπέ; 
επικρατήσει ο χ. Κ>.ίντσν_.
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