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πη Βουλή συζήτηση για την 
Ηχοί) και την πορεία της 

εθνική; οικονομίας. Αυτή η συζή
τηση Βα αποβεί πολλαπλώς ωη ιλί 
μη αν κρατηθεί οι υψηλά επίπιόα 
ανάλυσης τον αντικειμένου και 
ενημίΓ αν δηλαδή 

>.είς πειρα-
·>ιμμοτική αντιπα

ράθεση. 

Η ελληνική οικονομία, αυτή τη 
στιγμή, δεν προφέρεται διόλου 
για τέτοιου είδους εκμετάλλευση 
από κανένα κι από καμιά πλευρά 
Τα προβλήματα της είναι υπαρκτά, 
σοόαρά και δύιηωλα, οι περιορι
σμοί που την περιβάλλουν έχουν 
καταστεί ασφυκτικοί και τα χρονι
κά π*, -α τον αναγκαίο 
εκσυγχρονισμό της έχουν σι, 
τόσο που γίνεται πια αμφίβολο αν. 
με τους ρυθμού,; που γνωρί. 
θαμπορίοουμι να αντιμπωπίσου-
με χωρίς έκπτωση το μέλλον του 

μας Από την άλλη όμο>ς 
πλευρά, ένας αντικειμενικός ανα
λυτής θα δεχθεί ότι οι προοπτικές 
της οικονομίας μας είναι θετικί: 
υπό ορισμένους όρους φυσικά 
Συντρέχουν σήμερα οηλαοή σοβα
ρές ευνοϊκές συνθήκες και στην 
εσωτερική αγορά και στην παγκό
σμια οικονομία που επιτρέπουν 
αισιοδοξία lia το τελευταίο μάλι
στα, πολλές φορές έχω όιατυπιόσει 
από «Το Βήμα», με λεπτομέρεια, 
πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
τις δυνατότητες που διανοίγονται 
στη διεθνή αγορά, και πώς αυτό θα 
γίνει, αντί να συρόμεθα. μ? μια v£-a 

επιθετική εκσυγχρονιστική οικο
νομική πολιτική. Οφείλουμε όμως 
όλοι να εκτιμούμε με νηφαλιότητα 
τα θετικά βήματα που έχουν γίνει 
και τα επιτεύγματα τα οποία θα 
ήταν λάθος αν τα αφήναμε να 
χαθούν 

Ειήτηιγμ 
ωμψόιηιας 

Ι ΔΙΑΙΤΕΡΑ η ελληνική οικονο
μία κατόρθωσε επιτέλους, μέ

σα από μια οδυνηρή πορεία, να 
φθάσει, για πρώτη φορά στην ιστο
ρία της, το σημείο σχετικής απο-
στασιοποιήσεως από κοινωνικές 
και πολιτικές εξελίξεις και διάτα 
ραχές Αυτό είναι επίτευγμα ωρι
μότητας Η άλλη όψη, αν θέλετε, 
αυτού του επιτεύγματος είναι το 
σχετικά θετικό κλίμα που έχει επι
κρατήσει στην οικονομία μας τα 
τελευταία δύο τρία χρόνια. Αυτό 
ιο κλίμα και τις παράλληλες προσ-

που επιτρέπει οφείλουμε 
τ<ύρα να συντηρήσουμε (και θα 
δηλώσω δημόσια ότι η παρέμβαση 
του κ. Σουφλιά - εναντίον του 
ρεύματος - για να απικρεύγονται οι 
τραγικοί χρωματισμοί για την οι
κονομία είναι μια όντως υπεύθυνη 
τοποθέτηση) 

θα αποτελούσε οπισθοχώρηση 
στην κοινωνική μας ζωή αν ανα-
βίωνι Ο μανιχαικός τρόπος μι τον 
οποί« ι στο παρι λθόν γίνονταν αντι
ληπτά τα προβλήματα της οικονο
μικής πολιτικής Η μεγάλη πλειο
ψηφία τον τελικά 
διαπαιδαγωγηθεί στην αναγκαιό
τητα για την άσκηση μιας πολίπ 

Ul'tOV tov 

ενώ fit ΤΗ τα πραγμα
τικά προβλήματα μ? τρόπο ρεαλι 
στικό και ωμό Οτιδήποτι ίου θα 

οίοι την εδραίωση και τη 
της διαδι>ν 

μια αρνητική ιςέλιξη. 

αναπροοι ι 

Ι 
παρατηρήθηκαν και τα λάθη 
διαπράχθηκαν οι πολί ! 

αντιμετωπισΐ .πιλήματα 
Μ·ν και no/ • 

Οισν Και οι 
τοιν κομμ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ 

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΉ 

πολιτικά 9 

βρίσκονται κυρίως στους τρόπους, 
τους ρυθμούς, και ιδίοις τις πα
ράλληλες μεθόδους που θα χρησι
μοποιήσουν για να προωθήσουν 
τις λύσεις αυτές. 

θα ήταν λοιπόν λάθος και πραγ
ματική απειλή για την οικονομία 
μας αν με την ευκαιρία των επικει
μένων συζητήσεων στη Βουλή μι -
ρικοί καλλιεργούσαν ένα κλίμα 
ανησυχίας, με σκοπό όχι μόνον τον 
προσπορισμό κομματικού οηί 
λους, αλλά κυρίως για την προετοι 
μασία ψυχολογικών συνθηκών που 

μη χάνουμε το μέτρο και την ουσία 
των πραγμάτων. 

Παρά τις ατέλειες και τα λάθη 
της οικονομικής πολιτικής που 
ακολούθησε η προηγούμενη κυ
βέρνηση , ως τον περασμένο Μάιο ο 
δείκτης τιμών καταναλωτή αυξή
θηκε κατά 3,9% έναντι 4.7% το 
πεντάμηνο του 1988. Το έλλειμμα 
ισοζυγίου πληοωιιιί)ν ήταν 872 
εκατ. δολάρια έναντι 1.306 ι κατ 
το αντίστοιχο τετράμηνο του '88. 

α Αυτή η συναίνεση σεμιομακροχρόνια 
βάση θα πρέπει να γίνει εφικτή, μετά τις 

προσεχείς εκλογές, ίσως για πρώτη φορά 
ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες και σ' 

όλες τις πολιτικές δυνάμεις του 
εκσυγχρονισμού και της προόδου Λ Α 

θα επέτρεπαν την εφαρμογή μιας 
σειράς οικονομικών μέτρων που 
δεν επιθυμούν τώρα να τα αποκα
λέσουν με το όνομα KM. Μι άλλα 
λόγια αυτό που θέλω να πω είναι 
τούτο: οι συνταγές είναι γνωστές 
και οι παραλλαγές περιορισμένες, 
και αφορούν κυρίως την κοινωνι κή 
Λιαοΐααη μέτρων για δημοοιονομι 
κή σταθεροποίηση και οικονομική 
ανάπτυξη (όπως έγραψε και «Το 
Βήμα» της περασμένης Κυριακής). 
Εδώ έχουμε τις εμπειρίες από πολ
λές χώρες στην Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα, σοσιαλιστικές ή άλλες. Τα 
πράγματα είναι περίπου γνωστά. 
Αυτό που επισημαίνω είναι ο κίν
δυνος να εμπλακούμε σε δαπανη
ρούς και άστοχους πειραματι
σμούς που τάχα επιβάλλονται από 
έννοιες άσχετες με την ελληνική 
οικονομία, και που τελικά θα δια
σπάσουν την αναγκαία συναίνεση 
για την οικονομία. 

Το δημόσιο 
νλλνψμα 

Ε ΚΕΙΝΟ που φαίνεται ότι 
όλως ιδιαίτερα συγκινεί αυ

τή τη στιγμή την κοινή γνώμη είναι 
το ύφος του δημοσίου ελλείμμα
τος. Είναι, αν θέλετε, η συμπυκνω
μένη έκφραση απορίας για την 
κατάσταση της οικονομίας μας. 
Ενα νούμερο 2,5 τρισ. δραχμών, 

έτσι κι αλλιώς, είναι κάτι πέρα απ' 
αυτά που κατανοούνται ή δικαιο
λογούνται εύκολα. Ασφαλώς, αυ
τό το οικονομικό μέγεθος μαζί με 

εκείνο του εξωτερικού χρέους θα 
αποτιλέοουν τις πιο αιχμηρές και 

ορονιώδεις βολές κατά τις 
συζητήσεις και θα προκαλέσουν 
αρκετή αμηχανία ακόμη και σ 
αυτούς που θα επιχειρήσουν ταυ; 
πια εύστροφους χειρισμούς του 
ζητήματος 

Πριν διατυπώσω όριο 

ταρατηρήσεις επ' αυτού. 

που τιλικά ό/.ες θα συγκλίνουν 

προς την ανάγκη για ευο 

συναίνεση μ πολιτικών 
ολΐίίν Των 

•>ντων της οικονομίας. Ha 
να σημειι <τικά 

και μι to γενικότερο δυνατό Ι 

Οι επενδύσεις συνέχισαν την ανο
δική πορεία που είχαν σημειώσει 
κατά 1(1,5% το 1988. Τα συναλλαγ
ματικά αποθέματα ήταν 3J δια. 
δολάρια. Παρέμεναν όμως τα πε
ρισσότερα διαρθρωτικό προβλή
ματα σχεδόν ανέγγιχτα, γιατί 
ασφαλώς χρειαζόταν μια πιο θαρ
ραλέα οικονομική πολιτική, αλλ' 
αυτό το θαρραλέο απαιτούσε με
γαλύτερη συναίνεση από όση όλοι, 
σε όλα τα κόμματα, είχαν επιδιώ-

Βαρύτατες 
ευθύνες 

Τ Α ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ από τον 
τακτικό προϋπολογισμό, 

από τις δημόσιες επενδύσεις και 
από τις ΔΕΚΟ, συνθέτουν περίπου 
το συνολικό δημόσιο έλλειμμα. 

Τώρα αν αυτό είναι 2,5 τρίο. ή κάτι 
άλλο ελπίζω να φανεί από τη 
συζήτηση στη Βουλή. Το δημόσιο 
έλλειμμα ήταν η βδέλλα της ελληνι
κής οικονομίας για χρόνια. Διευ
ρύνθηκε όμως επικίνδυνα από τη 
μείωση των εσόδων που προήλθε 
από τη μείωση των φορολογικών 
συντελεστών χωρίς δυστυχώς να 
διευρυνθεί η φορολογική όαση. 
αλλά και από τη διεΰρΐΎοη της 
φοροδιαφυγής μέσα από την κατά 
στρατήγηση σχεδόν κάθε μέτρου 
Η υστέρηση στο σκέλος των εσό
δων φαίνεται ότι είναι πολύ σοβα
ρή. Ενώ δεν κατέστη δυνατή η 
πι ρικοπή των όαπαν<ί»ν Και θα το 
π» ευθέως, η ευθύνη του πρώην 
υπουργού Οικονομικών είναι βα
ρύτατη. Γνωρίζουμε τώρα ότι η 
προηγούμενη κυβέρνηση είχε ετοι
μάσει μια σειρά μέτρων που θα 
εφάρμοζε μετά τις εκλογές για την 
περιστολή των δαπανών και την 
αύξηση των εσόδων. Δεν γνικοί 
ζούμε όμως πόσο επιτυχή θα ήταν 
τα σχεδιαζόμενα. Αυτό που έχει 
αξία να ειπωΟιι είναι τούτο, ότι 
δηλαδή για να γίνουν σημαντικές 
περικοπές στις δαπάνες απαιτείται 
ισχυρή πολιτική βούληση ώστε να 
επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για 
μια οριζόντια μείωση σε όλους 
τους τομείς, αλλά μικρότερη σ' 
εκείνους με κοινωνική διάσταση. 

m να 
περικοπούν οι σπάταλε εσΊ MM oui 
ναυπουογεία ι ι αντόττκ. Εθνν 

κής Άμυνας και εκείνο των Δημο
σίων Έργων, θάρρος επίσης 
απαιτούσε η διεύρυνση της φορο
λογικής βάσης χωρίς βέβαια να 

Ν ο παραγωγικός μηχανι
σμός. Όλα αυτά δυστυχώς δεν τα 
πόλμησε η προηγούμενη κυβέρνη
ση, ίσως διότι fai λειτούργησε 
θεληματικά με την αντίληψη μιας 
διευρυμένης συναίνεσης. Έτσι δεν 
ορθολογίστηκε ο δημόσιος τομέας. 

Παραγωγικότητα 
και εργασία^ 

Τ ΟΙΛΙΟ και με τις ΔΕΚΟ και 
ιδιαίτερα με τις πρόβλημα τ ι 

κές. Εδώ η προηγούμενη κυβέρνη
ση αλλά και η αντιπολίτευση τότε 
δεν προσπάθησαν να φοηίαουν το 
πρόβλημα αλλά προτίμησαν μια 
διάχυτη αμφιγνωμία Δεν αναζη
τήθηκε η τομή μεταξύ ανεργίας 
και παραγωγικότητας, ούτε προσ-
πάθησαν να εκτιμήσουν το κόστος 
της μιας και το όφελος από την 
άλλη. Αν είχε συμβεί αυτό, ασφα
λώς θα είχαν περιορισθεί ορισμέ
νες δαπάνες. Αλλά πόσες; Και με 
ποιο κόστος; Η στατιστική απεικό
νιση της ανεργίας στον τόπο μας 
είναι παραπλανητική, διότι απο
κρύπτει τη βαθιά κοινωνική δια 
στάση της ανεργίας στην ελληνική 
κοινωνία. Πόση ανεργία μπορεί να 
βαστάξει μια κοινωνία χωρίς επι
κίνδυνους κραδασμούς στους αρ
μούς της; Οι κοινωνίες της Ευρω
παϊκής Κοινότητας είναι θωρακι
σμένες με θεσμούς που έχουν πα
ράδοση, έχουν μεγαλύτερη αντοχή, 
μεγαλύτερη ευελιξία από το δικό 
μας θεσμικό περίβλημα. Οι κοινω
νικοί κίνδυνοι από την ανεργία 
είναι μικρότεροι σε μια κοινωνία 
με υψηλή παραγωγικότητα και ευ-
οι ία παραγωγική δάση απ' ό.τι σι 
μια iùlr\ όπως η δική μας. Άλλη 
λοιπόν η κουβέντα για να αυξηθεί 
η παραγωγικότητα μιας προβλη
ματικής και άλλη η κουβέντα να 
την κλείσουμε έτσι αμέσως, χωρίς 
προηγουμένως δεν ξέρουμε τι 
ακριβώς σημαίνει αυτό για την 
ανεργία και την κοινωνική της 
διάσταση. 

Γ ΙΑ ΝΑ συμπεράνω: το δημό
σιο έλλειμμα σήμερα αντανα

κλά κυρίως διαρθρωτικά προβλή
ματα της ελληνικής οικονομίας 
και της ελληνικής κοινωνίας. Το 
βέβαιο είναι ότι, ως φαινόμενο, 
δεν επισημαίνεται για πρώτη φο
ρά. Τουλάχιστον, όχι έτσι, ώστε να 
αποτελεί κομματική παντιέρα για 
πολεμική που μόνο την οικονομία 
δεν βοηθάει. Μπορεί επομένως να 
αντιμετωπισθεί μόνο με διαρθρω
τικές παρεμβάσεις, χωρίς βέβαια 
αυτό ν' αφήνει περιθώρια για να 
λειτουργεί ένα σπάταλο κράτος 
Και χρειάζεται χρόνος. Λιτές Μ 
παρεμβάσεις πρέπει να σχεδια
σθούν για μια περίοδο τριών έως 
τεσσάρων ετών, ώστε η μείωση να 
γίνεται σε ετήσια βάση και με 
στόχο όχι τόσο τη μεγαλύτερη δυ
νατή μείωση του ελλείμματος αλλά 
κυρίως τη σταθεροποίηση του λό
γου χρέους προς ακαθάριστο εθνι
κό προϊόν. 

Για να κινηθούμε όμως προς 
αυτήν την κατεύθυνση απαιτείται 
η ευρύτερη δυνατή πολιτική και 
κοινωνική συναίνεση Αυτή η συ
ναίνεση σε μια μακροχρόνια βάση 
θα πρέπει να γίνει εφικτή, μετά τις 
προσεχείς εκλογές, ίσως για πρώτη 
φορά ανάμεσα σε όλοι 
ράγοντις και π' όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις του εκσυγχρονιαμ. 
της προόδου. 

Η συζήτηση στη Βουλή ιχιιίλΐι 
να φέρει στην επιφάνεια αι 

ut. Λ ν ομάς καταντή
σει μια ακόμα σαρκοβόρα μικρο
κομματική ποδοσφαιρική συνά
ντηση, θα είναι ένα επιπλέον 
μα για την ελληνική ο 

Τι ΘΑ ΣΥΖΗΤΉΣΕΙ 

0 ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ 

Μ Ε ΤΟΝ ΟΖΑΛ 

Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΑΡΚΑΑΗ 

ΑΓΚΥΡΑ. Αύγουστος. 

Α ΠΟ ΤΟ ΝΤΑΒΟΣ στην Αττάλεια»: κατ' αυτόν τον τρόπο 
θα μπορούσε να τιτλοφορήσει κανείς την πορεία των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων, δεδομένου ότι στο θέρετρο των μικρά 
σιατικών ακτών θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. 2> 
του μηνός, η συνάντηση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας κ 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον τούρκο ι ο κ Τουρ-
γκούτ Οζάλ. θα μπορούσε να λεχθεί ότι η επιλογή της Απάλι m ς 
αντί κάποιου κοσμοπολίτικου κέντρου, όπως το Νταβός, 4 avi σώνει 
την επιλογή μιας πιο ρεαλιστικής και λιγότερο θεαματικής προσέγ
γισης των ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Η συνάντηση όμως του 
κ. Μητσοτάκη - ο οποίος θα φθάσει την Πέμπτη μετά της συζύγου 
του, μι ι ιδική πτήση - με τον κ. Οζάλ θα ι/ι ι το οάρος που είχε το 
Νταβός στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων τα δύο τι/.ι υ 
ταία χρόνια; Η αντίληψη ΜΗ t πικραηΙ στην Άγκυρα είναι μάλλον 
αρνητική 

Πρόθεση του κ. Οζάλ, ο οποίος πρικικάλι σι τον κ. Μητσοτάκη να 
παρευρεθεί στη σύνοδο των κοινοβουλευτικών της «Ευρωπαϊκής 
Δημοκρατικής Ένωσης» - των συντηρητικών δηλαδή κομμάτων της 
Ευρώπης -, ήταν να δοθεί ένα νέο ξεκίνημα στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις ύστερα από τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. 
Μια προ>το6ουλία που υπαγορευόταν ασφαλώς και από το «αίσθη
μα ενοχής» του τούρκου πρωθυπουργού, ο οποίος είχε εκφράσει 
ανοιχτά την υποστήριξη του προς τον Ανδρέα Παπανδρέου στις 
τελευταίες εκλογές. 

Ο Ι ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ όμως που υπάρχουν σχετικά μι Η 
πολιτικό μέλλον των δύο ανδριόν αφαιρούν αναγκαστικά ε vu 

μεγάλο μέρος από τη βαρύτητα που θα μπορούσε διαφορετικά να 
αποδοθεί στη συνάντηση αυτή. Η αβεβαιότητα που αφορά στην 
πρωθυπουργοποίηση του κ Μητσοτάκη στο άμεσο μέλλον είναι 
γνωστή στην Άγκυρα και βεβαίως δεν διαφεύγει της τουρκικής 
κυβερνητικής πλευράς. 

Αλλά και η αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με το πολιτικό 
μέλλον του κ. Οζάλ είναι αχομα μεγαλύτερη. Την εποχή του NUÉét" 
ο κ. Οζάλ ήταν στην Τουρκία ο κυρίαρχος του πο/ 
παιγνιδιού, σήμερα όμως βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση Τα 
αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του περασμένου Μαρτίου, 
όπου το κυβερνών «Κόμμα της Μητέρας Πατρίδας>· κατεποντίσθη, 
λαμβάνοντας μόνον το 22% των ψήφων, σηματοδότησαν μια νέα 
εποχή για τα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας. Με πρώτη συνέπεια 
να περιορισθούν τα περιθιίιρια κινήσεοιν του κ. Οζάλ. 

Ο Οζάλ επιμένει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 1992, 
αλλά παράλληλα αφήνει να εννοηθεί ότι προτίθεται να περάσει στην 
προεδρία, κατά τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον 
ερχόμενο Οκτώβριο. Η αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η δημοτικό
τητα του Οζάλ έχει πέσει στο 13%, αμφισβητεί τη νομιμότητα μιας 
τέτοιας εκλογής που θα βασίζεται σε μια πλαστή πλειοψηφία στην 
Εθνοσυνέλευση, η οποία «δεν αντικατοπτρίζει πλέον τη βούληση 
του έθνους». 

Η εντύπωση που επικρατεί στην Άγκυρα είναι ότι τελικά ο κ. 
Οζάλ δεν θα μπορέσει να αποφύγει την προκήρυξη πράορων 
εκλογών και τούτο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των προεδρικών 
εκλογών. Ο τούρκος πριοθυπουργός έχει και δύο εναλλακτικές 
λύσεις: να προτείνει κάποιον δικό του άνθρωπο ιικ; υποψήφιο -
γίνεται μάλιστα λόγος για τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και 
υπεύθυνο για την ΕΟΚ Αλί Μποζέρ - ή να παρατείνει για έναν 
χρόνο, ωσότου ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, τη θητεία του σημερι
νοί' προέδρου Κινάν Εβρέν. 

Σ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αυτό η συνάντηση Μητσοτάκη-Οζάλ δεν 
μπορεί να καταλήξει σε θεαματικά αποτελέσματα που θα 

προϋποθέτουν κάποιες αμοιβαίες παραχωρήσεις. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι θα στερείται εντελώς ουσίας. 

Στη συζήτηση, η οποία θα είναι εφ' όλης της ύλης. χωρίς ημερησία 
διάταξη, θα κυριαρχήσουν το θέμα της Δυτικής Θράκης και το 
Κυπριακό. Το πρώτο θα θιγεί. OSO διαφορετικές όμως σκοπιί ς και 
από τους δύο. Ο κ. Οζάλ αναμένεται ότι θα παραπονεθεί για την 
πολιτική των ελληνικιόν αρχών απέναντι στη μουσουλμανική 
μειονότητα - αποδίδοντας όλα τα «κακά» στον κ Γιάννη Καψή -. 
ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει αναμφίβολα το θέμα της τουρκικής 
επίσημης υποστήριξης προς τους ανεξάρτητους μουαουλιι;': 
υποψηφίου:, που εκτός των άλλων στέρησαν τη Νέα Δημοκρατία 
από δύο έδρες στις εκλογές του Ιουνίου 

Οσον αφορά το Κυπριακό, ο κ. Οζάλ θα αναφερθεί στις 
δυσκολίες που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει για να τιθαοεΰοκ το\ 
τουρκοκύπριο ηγέτη PaoiHf Ντενκτάς και ι 
προσπάθειας του στο να επιτύχει μια «στιγμιαία» UVOVVIÎKNOT) του 
ψευδοκράτ· -ούσε να λάβει τη μορφή μιας ΤΗ. 
ρους - ελληνικής, τουρκικής και κυπριακής με τον Ντινν 
συνάντησης. 

Και στα δύο αυτά (»έματα η οποία συνεννόηση θα είναι α< 
δύσκολη, ιδιαίτιρα στο Κυπριακό, όπου θα κι φάντασμα 
του Ν ι ti H ρκοκύπριος ηγέτης, που λέγεται ότι δέχεται από 
πόντοι ο\ τ»λΐ ιταίο καιρό για να επιδείξει διαλλακτικότη
τα, κατάφερε να εκμεταλλευθεί για άλλη μία φ ·τικό 
παιγνίδι στην Τουρκία για να ενιογύσι 111 


