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Γράφ βϋ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

0 ΒΟΙ ίμβνον με την 
«νηίπωοη όπ στην 
ÜUÓoiysTBv yiipio« μια 

uU&OTWV 
εΜηνοημιμίίΛ/ινών 
οχέάεων ναι άρχισε μία 
άΐΑη, μάλλον νάνου« Λοθος. 
Στην ορρικογιιαί 
npWTEúouoo η μανή σελίδα 
neu yiipios αφορά στις
ίλληνοτησρβκές σχέσεις, 
νοθιύς άλα rttföow άτι οτο 
ο84\ νβοφεία ο Ελληνας 
ρρυβίΛΤουργάς κ. ζημίιης 
ναι α Αμερικανός πρόεδρος 
ΙΑ Κλάπαν ουσιαστικά 
συμφώνησαν γιο τη 
δρομολάγηβη του 
ελληνοτουρκικού διάλογου.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ γιο τους οποίους 
ο, « π ί  τα άλλη χομηλών τό
νων, κ. Σίιρίπις έ&ϊξέ uiüYOtia- 
ημένας νατοτττν ί&ιίβ ταυ από 
τυ Acuitó Οίνο έχουν να κάνουν 
με τ ι  δώάυασία όρσμαλάττ 
σης αυτού του διαλόγου, νο- 
βώς οι Αμερικανοί δείχνουν να 
αποδέχεται ως διαδόοοία δι
ευθέτησης τα* Ελληνοτουρκι
κών διαφορών τα ·βήμβ προς 
ρήμα» (stop by «epj που Ovgf- 
ϊ ρ  cvrowi το Νταβάς του 1969 
κοίτα πτμ  culpa του ic Α. Γιο- 
πσνΐμέαα

Εάν κέί&ρε κάπ η Ελληνική 
πλευρά, αυτό έχο να κάνα με 
τη διαβεβαίωση του ν- Κλίνιον, 
μπρρατά σας τηλΕστπτκά; «ά- 
μερρς. άπ πρατβειαι νο ουμ· 
βαλη στην titAutm πυν διμε
ρών ίιοφορών χωρίς τη χρήση 
μιας, στη ¡ΙΔαη του σεβασμού 
της εδαφικής ακλραιύπττΒς 
και των διεόνών σμνβηκών.

Κέρδιαε ακόμη την προτρο
πή των Αμερικανών ιιρος την 
¿VKUpQ να προοφύγ« βτο ά- 
κβαιήριοτης Χάγης γιο τα Si
po των βρσχονηοίόων Ιμια, 
ενώ βείχνει πως απέφυγ ·:: τβν 
αφ' όλης της όλης διάλογο 
Αβηνών-Αγκυρας.
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Φθινόπωρο τετ α τει Σημίιη-Γ ιλμάζ
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Π Α ΓηΟ Μ ΓΗ ΣΗ ΙημίτηΤύίμσ ζΤό : 
φβιγόπωρο σπς Ηνωμένες ΠολπΕίες 
πιέζουν οι .\μ?ρΓκ{ρ» . Σανάν,ηση . 
πόύ 90 βάλΕΐ'το βΕμίλια γιο μιο' 
συνολική ριί0μισή.άλ«ντ»ν - 
ςλληνοτουρπκώνδςμάτωί
προκβμένΟύγατρΐκμεπιλλκιόΕίο - 
Κλίτιάν στην ’ ροσπΐβοά Tmj va ;)

ψήφββη.ΤύΚ'·»·'· ν'.;...·.· 
Ελλήνσύμκρικονών στις £κλργί^ τόό. 
N e q iM c v. -"tíνν'-- Α · · ύ ά . ^ ·;> ·,*». 
Η επιδίωξη aunjjii*  Αρερικρνών .-;· ... 
έγιν« σαφής τόσο στόν V :  ,.
πρωθυπουργό
σίΛτεργάιςςΥβα^^έπ^ές-πρα 

-  (ίχσν'στήν ΟυΐσιάπόΥϋ' ν  - 
Ολοι οι Αμερικάνβί'βυνομιΐήτέι; σρ ■> 
όλσ τα επίπεδα βπβήμαιναν Την - '

; ανάγκη νο υπάρξεν 6υτύνπ)0η erre 
ufqileispoSgvoM-aiftiäNi ¡ιυπιξΰ: ·; ■·. 
των δύο χωρώντKai^ißaw δον ,. 
παρέλωπαν να νΐιαντούνσπς 
σχναιας <·λην«άς πάρστημηυιις όπ > 
<90 πρίτώ  νάΤίόνόυν πρώπΐ - ·. 
κτνήυβς ω λής δώύήσης οι Τούρκοι».
H σιγουριά ουτή τ ίν  Αμϊρικανών

μπορεί νσ οντβνοκλσ απστελέαματα 
συζητήσεων που ίγινρν πριν από 
λίγες μέρίς στην Ουότπγκτον pe τον 
Τούρκο πρίεϊρο Σ- ΝτΕμίρέλ, μπορυί 
όμως και να αποτελεί ένα ακόμη 
•αμερικανικό παιχνίδι* που

καλλιεμγίί κοι 
προς πς δύο 
πλευρές 
«πϊραιςπσϋοξίο 
έτσι ώστε νο 
ηότΰχει ru στόχε 
της ;
Ελληνες 
ϊπτλωμάτκς 
«ιισημακουν όπ 
οι Αμερικανοί, 
όπως φάνηκε και 
ετπότις
συναντήσεις στην 

Ουάσιγκτσν, γτσ λόγους δικής ταυς 
ττολπικής στην περιοχή, κπιδιώκσυν . 
την ηρόμίο σπς εύηνοτούρκικός 
σχίόόις.
Και την επιδιώκουν μρ άλα τα μέσα. 
Se τπέσοιιν, αναφέρουν οι ίδιοι

. Ο  Λ?®σοότ 
. .Πλμάζ.

διπλωμάτες, για μια συνάντηση 
κορυφής, μέσο στο φβινόπωρο, μια 
συνάντηση που 6α γτνιι οπς 
Ηυωμάνες Πολποες και & αυτήν, 
έστω και ονειτίσημα, 6α τίβούν και 
από τις δύο πλόύρές άλα τα 
ζητήματα.
Είναι σοφές πως μιβ τέτοια εζέλιίη, 
αν δεν έχουν υπάρξει αυγείες * ρ/ες 
KÚI ουσιρσπκές κ  νησιις της 
Τουρκίας που νσ Stfeuv άτι έχει 
σταματήσει την προκλητικότητα της, 
βσ είναι ιδιαάέρα σρνηπκή για την 
Ελλεδο. S u  την αναγκάσει να 
ουζητήοΐι uno την αμΕρικονικη 
πιεοη και επιβιοπησία όλο το 
ϋπορκτά και ρνόπορκτα πμοβλήματο 
με την Τουρκία.
Να ξεκινήσει, δηλαδή, μιβ συζήτηση, 
που. ουσιαστικά 9ο καταργεί όλες ας 
διεδνω'ς συμφωνίες που υπάρχουν · '  
μεταξύ των δύα χωρών.
Και αυτό, αν γίνει εν λευκώ, είνσι ά,π 
χΕίρότερβ μπορεί να υπάρξει για την 
Αβήνά

Π.Τρ,

έως td F1A. Η ουνάντηαη που 
6α έχει σε λίγες εβδομάδες ο 
Αμίρικανός πρόεδρος με τον κ. 
Μευοότ Γιλμάζ στην Ουάσι- 
γκτον ενδεχομένως μος δύοει 
μία πρώτη εικόνα των τουρκι
κών αντιδράσεων και των 
προγμαπκών αμερικανικών 
προβέσεων. καδώς διπλωματι
κές πηγές στην aprpuiavuu'! 
npwTCúOuOQ υπσγραμμίζώμ» 
πως 5c< 0ο πρέπει να είμαστε 
πολύ αισιόδοξοι Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις τους, »οι ΗΠΑ 
δεν έχουν την πρόβεοη νο 
ασκήοουν έντονη πίεση στην 
Αγκυρα για νο μη,ϊημιονργη- 
οοκν πρόβλημα στη νέο κυ
βέρνηση Γιλμάζ», ενώ παράλ
ληλα σημκίωναν σπ η A9rvo, σε 
σντίβεση με τις έως πρόσφατα 
διοκηρύζεις της δεν βέτει ττλα- 
σν γη διευθέτηση στα Κυπριο- 
κο ως προϋπόθεση για τη βελ
τίωση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, καθώς θεωρεί πλέον' 
όπ το ζήτημα τη.ς Κύπρου πρέ
πει νσ προχωρήσει οε παράλ
ληλη διαδικασία, «τοδεχόμενπ 
την ομέρίΑανυσί πρωτοβθυλ.α 
που θο εκδηλωβεΙ με την επί
σκεψη Κάρνμπλαυμ οτο τρίγω
νο Αθήνας - Αγκυρας - Λουκωσϊ- 
ας.

τ ο  μ ε ί)ϊ)ο ν
8 β  6 e U e i

Τ Ο ΕΡβΤΚΜΑ είιοα τι έδω-
Φϋ ο λ  Κ* Ιημίτης ςασνς Αμ£ρι- 
ΓίπΛύί; Αυτό το οποίο δίχθτν 
ραιΛ ¿ναι η όναρξπ τον δ\ΑΚή- 
γοο γιπ-ίΓ} σύνταξη του ουνυπο 
οχ^τίΛώυ Π04ί θα φ ερ« Βνλάδα 
κοα Τουρκία' στη Χάγη γιώ το 
δέμα της κύι η
4τώ7ίΤ£Αΐση όλων των σχρτίΛών 
ϊ*Λκαοΐ£ί)ν με επιδια.τησίο της 
Οιιώίπγκτΰν,.
. Ισως γι’ αυτόν το λώγα μέοα 
οπς Επόμενες μόνο ημέρβί; (25 
Απριλίου) ο αντυιστηίτάιΤΓ<, 
του κ. Ρ. ΧόΑ^πρου*, βοηθός 
υφυπολργός ΕξΜττρικι^ν κ. Τζ. 
ΚόρνμττλΛίμ, 9©άΛι ατην Αθή
να, · ακριβές, ώπράντα οκτώ 
ώρες πριν ο"κ. θ . Πβνκς»λος 
αναχρρήΰει για το Βουκουρέ* 
ατίε όποο, οτ* πλαίσιο της διά
σκεψης των χωρών -της παρεο- 
φίνιας ςτν^ργίιοίος, θα έχ& 
συνσντηοη γνωριμίας με ταγ 
Τούρκο υπομργό των Εξωτερι
κών«. Ε« Γκΐώνβνβάι.

Η δέοςχπνάμενη όρομολόγη* 
οητου ίλληνσπχιρκικού διολόν

γου προκαλώ ήβη δυσφορία 
οτους δίΤ>Αο:μαΤ£ς TOU ελληνν· 
κού σπ«Μμγείσυ Εξίιπ^ρικίών 
Οι οποίοι, πρν ακόμη Οι Κ- Κκ 
Σημίτης κπι β. Πάγκόΐ£>ς επι- 
<πρ£ψουν από τις ΗΠΑ. *Λρρά· 
ζσιτν {ρόβοος όπ η ¡Ελληνική 
nAtupe οβπγϊΓπη crvfmipq σ' 
έναν κρίσρμο ίιόλογύ-

«Λεν μπορούμε νο κοθέμο- 
β τ* δίβρκώ ς με το  πιστόλι 
στσν κρόταφο», ¿λογ* μόλις 
προχθές Ελληνας 2ίτΛωμστης. 
υπανισσόμ^νος ¿π η χώρο μας 
wv6i/vwia ν-ρ <ηϋτλ£ΛΚ σε διμε
ρή διάλογο οπό θέση άμυνας 
σ π ς ' rcopw *2s διεκδικήσεις, 

η ¿ια *ο ¿χα πστέ προ* 
0άλα την διεκδί-
κηση.

-Κ  κυβέρνηση, στην Ουάοι- 
γτταν, 6α ¿ripcrri; νο «ιρδίσίι 
ΐράνα ώστε ve npOCTOiyoarti 
για ταν ««διωκόμενο οπό 
Τΰυς Aytp5Kcrvatjq ελληνο
τουρκικό διάλογο» υποστηρό 
ζο'-Γ« πολλοί οτο ynoupytic* 
Εξίλίτερϋςύν. Ανάλογος ςπόψβις 
περιλαμβάνονταν οο οηόμνίτμο

urnimm· ί niiwiniiiiiiiiirTiB

που είχε napGöoBci από τον 
πρέσβη Γ, Σοββοΐ^η στον θ< 
ΠσγέΡλο μετά την κρίση στην 
ίμια, όπου μάλιστα γτγ'σταγ'. κα
τά πληροφορίες, ττναφορά σο 
εβος μορατό(^οι;μ με την 
Αγκυρα, Για την «νίκυξή του η 
όλάδο $α Μρόσφερε την ο^- 
ση τον β ή *  για την εψαρμογη 
του xp?iipttTô OT5ftsC· πρωτο
κόλλου και τη δισβεββίιοαη 
όπ, στη διάρκΗά του, δεν $ο 
προχωρούσί στην ειτέκτνοη 
των χωρικών της υδότων ena 
$(úík£0 μίλια, ενώ 3 α ζπχαύσ*ε 
αίΐά την Αγκυρα τη διςχαπή των 
παρώβιάσε-ίΛ'του εθνικού evae- 
ρίου χώρου, ΤΤΝ ςτπακηροξη 
της χρήστκ βίας neu κάποια 
πρόοδο στο ΚμπραΚώ. , 

Πίτ/τως, οτο κτίριο της ?«εω- 
φόρου Β Σοφίας η ενόχληση 
που Εκδηλώνεται έχώ να κάνει 
και με την «ποβπΘμλάη τη!; συμ
μετοχής των διπλωματών erro 
ταξίδι του rrptiÖurtöupYäü. 
«ÄGV παίζαυμΕ καί Πύλύΐ», άλε- 
γε στέλεχος του υπουργείου. 
ξΤ^νοώντας άτι το βημετώμσρα

που απτυ^ύνοιτν οτο γραφείο 
ταμ υπουργού &τν λσμβόνο- 
ντοι μπόψη και υπαιγτσσπμε- 
νος άτι στην ττρο«οιμβσία της 
ΓαίοηΛψης είχαν ελάχιστη συμ
μέτοχη στ αντίθεση με τους 
εξω&πλωμαηκονς ουμβού- 
λπϋς του θ, Πάγκσλοι; και ώδι- 
κστερα με τον <είκανό» όπως τπν 
περιγράφουν αλλά -άπεφο» >ς
Σταύρο Λσμπρινίϊπ- 

Χ(4ρίς τοας 
6ΐπ«ωμστίζ

Α λ λ ο  αημείο τριβής φαίνέ 
ται πως είναι η υποβάθμιση της 
συμμετοχής των διπλωματών 
στην ελληνική αντιπροσωπεία 
στην οποία ελαβε μίρος μόνον 
ο πρίσβης Αλ. Φίλωνσς, ενώ 
δεν εκλήθησσ« οϋτέ ο διευθυ1- 
•Λής της αρμόδιος γ»α τα ελλη
νοτουρκικά υπηρεσίας πρέ- 
σβτις Γ. Ζαββαϊδης ούτε η διέυ· 
Βύτντριατου δτπλωμβτικσύ γρα
φείου του υπουργού, Μορίο

Ζωγράφου, oúrt küw α επιλε- 
γίίς από τον Κ, Παπούλισ, γεν 
γρΰμματκιςτοα unoupr^síou Κ» 
Γεωργίου

Αν και είναι πολύ νωρίς για να 
έχουμε όλα τα κομμάτια τσυ 
παζλ των ίλληνοαμερικανικών 
συνομιλιών της ΟυόστΥκτσΊ.· οτη 
θέση τοας, βέβαιο είναι σπ ο Κ. 
Σημπης, επιστρέφοντας από 
τις ΗΠΑ θα έχε» στις αποΦβυές 
του τη Qc tw ] «Λόνα που δημι· 
ούργηστ στους Αμερικσνούς, 
env κρίνουμε ΟΠΟ ΤΟ θερμό κλά
μα που ετωφάτηοε κατά τη συ
νάντησή του με τςτν Μπιλ ΚλΡ 
ντον. Εάν κάτι θο πρέ-π« να 
ηραβληασττζει τσν ίδιο και την 
κυβέρνησή του είναι κπτό,πύσο
η δςκ)μολσγηαη του διαλόγο\ΐ 
με την Τουρκία θα έχ&« ως όαση 
ιη διαδικοσίο «βήμα προς βή
μα". ζεκίννντος από την προ
σφυγή της Αγκυρας στη Χάγη 
για τα ίμια l¡u  5 «  δ& εξελιχθεί 
ταχύτατα σε βφ' όλης της ύλης 
διώλογο γιο μια -συμφωνία- 
ποκέτσ*, ñau 8α περιλαμβάνει 
θέματα από.την υφαλεκρητηδα

0  ΠΛΣ και να ’χες το αμέσως 
επόμενο επειοο^ο των ελληνο
τουρκικών σχέσεων μετά την 
κρίση στα ίμια τιαίχ&ηκε ήδη 
στην Ουάοιγκτον. Οι κινήσεις 
που θα ακολουθήσουν θα δεί
ξουν κστά πάσσν θά έπρεπε ve 
αποόσχθσϋμε τη δ.αδικασ(α 
του διαλόγου. Το ερώτημα αυ
τό 6α απασχολήστ- ασφαλώς 
τα ελληνικά ττσλΓηκά κόμματα, 
περισσότερό, όμως, θα απα
σχολήσει TO ίδιο Τ3 ΠΑΣΟΚ fiv 
όφειτου συνεδρίου του. Ασοα- 
λώς το αάημα για τη αμη αλλοί
ωση του πστριω-πκαύ χαρα
κτήρα του κτνπμστος- θα τεθεί 
εκ νέου μετ' enrraocup και πι- 
θα»'' ς ο πρωθυπουργός να δε- 
χ5ε< .ϊρισσόττρες εαμψίσεις 
απο το κόμμα του παρά από την 
ανίιπολίτευση. Το ον « ε  ο κ. Κ. 
Σημίτης, κάνοντοςτην αυτοκρι
τική ταυ για τπν Ουάστγκτύν, 
ανάψωνήσει mea aulpa, όπως 
0 Κ. Α- Παπονδρέου γίΟΤΟ N^c- 
0ός. και auto θα αποδκχθεί λί
αν ςτινΤόμωςί


