
4 ·  ΤΟ ΒΗΜΑ Π έ μπ τ η  8 Ι ο υ ν ί ο υ  2006

HiTECH

Η πρόταση για αλλαγή τηε στρατηγικά προε την Τουρκία με επέκταση των χωρικών υδάτων, που διατύπωσε χθεε στον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα ο πρό- εδροε του ΠαΣοΚ, πυροδοτεί ήδη αντιπαράθεση μεταΕύ των δύο κομμάτων, έστω και αν προε το παρόν περιορίζεται σε παρασκη- νιακά σχόλια. Η κυβέρνηση θεωρεί την πρόταση του κ. Γ. Παπαν-

δρέου ανεδαφική και ανεφάρμοστη, αλλά επισήμωε αρκέστηκε να παρατηρήσει μόνο ότι προκαλεί ερωτήματα. Tis προσεχείε ημέρεε όμω5 οι συναρμόδιοι υπουργοί θα την απορρίψουν και επισήμωε, καθώε ήδη υποστηρίζουν στο παρασκήνιο ότι η εφαρμογή m s μόνο ένταση μπορεί να προκαλέσει και δεν μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των ελληνοτουρκικών εκκρεμοτήτων.Αντιδικία για την ττρόιαοη Παπανδρέου
Επέκταση των χωρικών υδάτων πριν από τη Χάγη ζητεί ο πρόεδροί του Π α Σ ο ΚΤ ην επέκταση των χωρικών μαε υδάτων σύμφωνα με τουε διε- Θνεί5 κανόνε5 και συμβάσειε πριν από την παραπομπή του θέματο5 τηβ υφαλοκρηπίδαε στο Διεθνέ5 Δικαστήριο τη5 Χάγηε συνέστησε ο κ. Γ. Παπανδρέου στον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή κατά τη χθεσινή συνάντησή του5 στο Μέγαρο ΜαΕίμου.Ο πρόεδρο5 του ΠαΣοΚ αργότερα διατύπωσε αυτή την πρότασή του και δημοσίωε μιλώνταε στη συνεδρίαση τηε Κοινοβουλευτι- κήε Ομάδα5 του κόμματόβ του και εΕήγησε ότι αυτό ανήκει στον πυρήνα των δύσκολων αποφάσεων,ΡΕΠ Ο ΡΤΑ Ζ__________________

Π . Λ α μ ψ ια ς
tis οποίεε όμωε οφείλει να λάβει η κυβέρνηση.Ο κ. Παπανδρέου δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο εύροε m s επέκτασηε των χωρικών pas υδάτων, που cos γνωστόν θεωρείται «casus belli» από την Τουρκία, αλλά τόνισε ότι πρέπει να έχουμε ασκήσει το δικαίωμά μαε για την επέκταση των χωρικών pas υδάτων πριν από την υπογραφή του συνυποσχετικού για την παραπομπή του θέματοε στη Χάγη, ώστε με βάση αυτά τα νέα όρια να ρυθμιστεί το ζήτημα m s υφαλοκρη- n i6 as και εν συνεχεία  να υπογράψουμε και σύμφωνο ειρήνηε με την Τουρκία.Εγκυρεε πηγέ5 από τη Χαριλάου Τρικούπη διευ κ ρίνιζα ν: «Ο  
πρόεδρος δεν υπέδειΕε πόσα μι
λιά πρέπει να επεκτείνουμε τα 
χωρικά μας ύδατα, απλώς διατύ
πωσε με σαφ ήνεια  την αυτο
νόητη διαδικασία και δικαίωμα 
της Ελλάδος για την επέκταση 
πριν το θέμα φθάσει να κριθεί 
στη Χάγη. Και όλα αυτά σε ένα 
πλαίσιο θέσεων για την εΕωτερι- 
κή πολιτική». Σύμφω να με t i s  ίδιεβ πηγέε ο κ. Παπανδρέου ανέ-

0 πρόεδροβ του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου στο βήμα m s συνεδρίασή m s Κοινοβουλευτική3 Ομάδαβ του κόμματοβ
01 Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ι Σ«Δ εν υπήρχαν μυσηκές συμφωνίε8»Ο κ. Γ. Παπανδρέου επανήλθε στο θέμα τηε παρ ά δ ο σ ή  στη σημερινή κυβέρνηση όλων των στοιχείων για τον ελληνοτουρκικό διάλογο σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων από το ΠαΣοΚ και αποκάλυψε ότι πέραν του σημειώματο5 που είχε δώσει ο κ. Αν. Γιαννίτσηε στον κ. Π. Μολυ- 

βιάτη και ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημϊ- 
τηε είχε ενημερώ σει σχετικά τον κ. Κ. Καρα
μανλή κατά την τελετή παράδοσηε τον Μάρτιο του 2004. Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ επιτέθηκε εΕάλ- λου στην κυβέρνηση για την επιχειρηματολογία

τηβ και τιε διαρροέε περί δήθεν μυστικών συμφωνιών των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ με Ξένες 
χώρες ως άλλοθι για θέματα όπω5 οι υποκλοπέ5 και οι απαγωγέε Πακιστανών λέγονταε: «Ανα
μένω να ακούσουμε ότι το Π αΣοΚ είχε μυστι
κές συμφωνίες και για την απόδραση του Π α
λαιοκώστα από τον Κορυδαλλό! Αλλά προκαλώ 
την κυβέρνηση, ή θα μας καταθέσει το τι Εέρει 
για μυστικές συμφωνίες ή θα σωπάσει, γιατί 
υπονομεύει το πολιτικό σύστημα με αυτή την 
ανεύθυνη πολιτική».

λύσε αυτή τη θέση του στον Πρωθυπουργό και δεν διαπίστω σε αντιρρήσεΐ5 ή ενστάσειε εκ μέ- ρουε του.Αναλυτικά η συγκεκριμένη αναφορά του κ. Παπανδρέου, όπωβ διατυπώθηκε στην ομιλία του στην ΚΟ, έχει ω5 εΕήε: «Χρειάζεται να 
πάρουμε πρωτοβουλίες και στον 
πυρήνα των δύσκολων ζητημά
των, που μας χωρίζουν. Το θέ
μα της υφαλοκρηπίδας συνδέε
ται με το θέμα της επέκτασης των 
χωρικών μας υδάτων. Τα όρια 
των χωρικών μας υδάτων έχουν 
σχέση και με το εύρος της υφα
λοκρηπίδας. Αν τα χωρικά μας 
ύδατα είναι 6 μιλιά, η υφαλο
κρηπίδα θα έχει μια X ακτίνα· 
εάν είναι 12 μιλιά ή 8 μιλιά, θα 
έχει μια άλλη ακτίνα. Αρα αυτό 
το οποίο είναι σημαντικό, είναι 
ότι πριν πάμε στο συνυποσχετι
κό, πριν πάμε στο Δικαστήριο  
της Χ ά γ η ς , εμ είς  να έχου με  
ασκήσει το δικαίωμά μας για την 
επέκταση των χωρικών υδάτων. 
Ολα αυτά β εβ α ίω ς μέσα στο 
πλαίσιο των διεθνών συνθηκών, 
όπου υπάρχουν ιδιαίτερες πρό
νοιες της διαδικασίας, την οποία 
εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε 
πιστά. Ο στοχευμένος πολιτικός 
διάλογος έχει στόχο την παρα
πομπή του ζητήματος της οριο- 
θέτησης της υφαλοκρηπίδας στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 
Αφού έχει γίνει επέκταση, τότε 
κάλλιστα είναι η στιγμή να πά
με στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης και βεβαίως μέσα από ένα 
συνυποσχετικό, με στόχο αυτό 
και μόνο το ζήτημα. Επόμενο βή
μα, μετά την απόφασή μας για 
την παραπομπή στο Διεθνές Δ ι
καστήριο της Χ ά γης, είναι να 
συνάψουμε ένα σύμφωνο ειρή
νης και ασφάλειας με την Τουρ
κία, για να μπορέσουμε επιτέ
λους να εμπεδώσουμε τους κα
νόνες, τις αΕίες και την προο
πτική συνεργασίας».

ΤΟ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Α Μ Υ Ν Α ΣΑιχμέ8 για τη σκοπιμότητα και τη χρονική σηγμή
Σύνεργάτεε τον Ε ν . Μ εϊμαράκη νπενθύμιζαν τιε επιφνλάέειε τον για την πρόταση Στεφανόπονλον
«Δ εν υπάρχει κανένα πρόβλημα 
επί της ουσίας των όσων ανέφερε 
ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ»  επεσή- μαιναν χθεε συνεργάτεε του υπουργού Εθνικήε Αμυνα5 κ. Ευ. Μεϊμα- 
ράκη. Παρά ταύτα εΕέφραζαν την απορία τουε για την πολιτική σκοπιμότητα τηε πρότασή την οποία έκανε ο κ. Γ. Παπανδρέου και κυ- ρίω5 για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που επέλεΕε να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.Χωρίε να απορρίπτονται το περιεχόμενο και η σημασία των όσων

είπε χθεε ο κ. Παπανδρέου, το περιβάλλον του υπουργού Αμυναε τόνιζε ότι η έναρΕη μιαβ τέτοιαε συζήτησή κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι άκαιρη. «Αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι θα 
α π ε μ π ο λ ή σ ο υ μ ε  
οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά μας» τόνιζαν, ενώ αυτό το οποίο καταμαρτυρούσαν στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ ήταν ότι εμφανίστηκε σε διάστημα δύο εβδομάδων αρχικά^ να στηρίζει την πρόταση του πρώην

Προέδρου τηε Δημοκρατίαε κ. Κ. 
Στεφανόπουλου, ο οποίθ5 είχε αναφερθεί σε παραπομπή του συνόλου των ελληνοτουρκικών θεμάτων στο Διεθνέ5 Δικαστήριο τηβ Χά- γηβ, και στη συνέχεια (χθε5) να θέτει ωε προϋπόθεση την άσκηση του (αυτονόητου) δικαιώματοε τηε Ελλάδα5 για επέκταση των χωρικών υδάτων. Υπενθυμίζεται πάντωε ότι ο υπουρ- γόε Εθνικήε Αμυναε ήταν έναε από του5 πρώτουβ που εΕέφρασε επι-

φυλάΕεΐ5 για τα όσα είχε προτείνει ο κ. Στεφανόπουλοε, κυρίωε δε ωε προε τα κυριαρχικά δικαιώματα τηε Ελλάδαε.Ο υπουργόε Εθνικήε Αμυναε βρισκόταν χθε5 στιε ΒρυΕέλλε5, όπου συμμετείχε στην ετήσια σύνοδο των υπουργών του ΝΑΤΟ. Τα κύρια θέματα τηε διήμερηε συνάντησή αφορούν τη μετεΕέλιΕη τηε Ατλαντική5 Συμμαχίαε; καθώε και τιε δραστηριότητες στο Αφγανιστάν και στα Βαλκάνια. Ωστόσο στο Περιθώριο των συναντήσεων ο κ. Μ εϊμαράκη

σκόπευε να τονίσει προε πάσα κατεύθυνση τιε ελληνικέ5 θέσειε σχετικά με τη συμπεριφορά τηε Τουρ- κίαε στο Αιγαίο και να επισημάνει ότι η τουρκική προκλητικότητα δεν συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή πορεία τηβ. ΜεταΕύ των άλλων, στο περιθώριο των εργασιών ο κ. Μεϊμα- ράκη5 αναμενόταν να έχει συναντήσ ει με τον τούρκο ομόλογό του κ. Βεχσντϊ Γκιονούλ, καθώς και μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον υπουργό Αμυναβ των ΗΠΑ κ. 
Ντόναλντ Ράμσφελντ.
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