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Βόμβα...12 μιλιών από Γιώργο
Πρόταση για επέκταση των χωρικών υδάτων πριν από την προσφυγή στη Χάγη
Την επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας πρότεινε ο Γιώργος Παπανδρέου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για τη διαμόρφωση 
μιας νέας εθνικής στρατηγικής. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε χθες το πρωί τον Πρωθυπουργό και 
παρουσίασε την πρότασή του, την οποία στη συνέχεια ανακοίνωσε και δημόσια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ειρήνη Δ. Καρανασοπούλου

Κυβερνητικές π η γές π ροσπαθούσαν εκ των υστέρων να υποβαθμίσουν τη σημασία της λέγοντας ότι δεν π ερ ιείχε κάτι ουσιαστικά νέο, αφού το ενδεχόμενο προσφ υγής στη Χά γη  α ποτελεί πάγια ελληνική πολιτική τα τελευταία 30 χρόνια.Κύκλοι της κυβέρνησης επιβεβαίωναν χθες πως στη διάρκεια της συνά ντησης συζητήθηκε μεταξύ άλλων το θέμα της μονομερούς επέκτασης των ελληνικώ ν χω ρικώ ν υδάτω ν. Ο ι ίδιοι κύκλοι πάντως έθεταν το ερώ τημα γιατί ο κ. Π α π α νδρέου δεν υλοποίησε αυτήν την π ολιτική τόσα χρόνια , όντας επικεφ αλής της ελληνικής διπλω ματίας.«Αυτό το οποίο είναι σημαντικό», υπ ογρά μμισε ο πρόεδρος του Π Α ΣΟ Κ , «είναι π ριν π άμε στο
ΤΕ ΣΣ Ε Ρ Α  ΣΤΑ Δ ΙΑ
Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό -  Νέα εθνική 
στρατηγική με την Τουρκία σε 4 στάδια προτείνει 
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

συνυποσχετικό, πριν πάμε στο Δικαστήριο της Χ ά γης, εμείς να έχουμε ασκήσει το δικαίωμά μας για την επέκταση των χω ρικώ ν υδάτων».Το δεύτερο βήμα, κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι «ο στοχευμένος πολιτικός διάλογος» και «αφού γίνει επέκταση, τότε κάλλιστα είναι η στιγμή να πάμε στο Δ ιεθ νές Δικαστήριο τη ς Χ ά γ η ς και βεβαίως, μέσα από ένα συνυπ οσχετικό, με στόχο αυτό και μόνο το ζήτημα».
«Ισόρροπη στρατιωτική μείωση»Τρίτο βήμα, «να συνάψ ουμε ένα σύμφωνο ε ιρήνης και ασφάλειας με την Τουρκία» και το τελευταίο στάδιο, πάντα σύμφ ω να με τον Γιώργο Π απανδρέου, είναι «η ισόρροπ η στρατιωτική μείωση, η μείω ση τω ν στρατιωτικώ ν δαπανώ ν, για να υπάρχει το λεγόμενο μέρισμα ειρήνης».Σ υ νερ γ ά τες του π ρ ο έδ ρ ο υ  του Π Α Σ Ο Κ , που διαβουλεύθηκαν μαζί του για την επεξεργασία της πρότασης, διευκρίνιζαν πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τη νέα στρατηγική ουσιαστικά εισηγείται την επαναφορά της εξω τερικής πολιτικής στο σημείο όπου έμεινε όταν η Ν .Δ . κέρδισε τις εκλο γές. Και εξηγούσαν πως η επέκταση των χω ρικώ ν υδάτων -  η οποία δεν θα π ρ έπ ει να  θεω ρείται πω ς είναι σε όλες τις περιπτώ σεις τα 12 μίλια -  «δεν θα γίνει αύριο», αλλά έπειτα από εις βάθος διάλογο με την Τ ουρκία  στο π λα ίσ ιο  τω ν δ ιερ ευνη τικ ώ ν ε παφών.
Η ΑγκυραΣτο μεταξύ εμμένει η Άγκυρα, παρά τη χρονική μετάθεση τμημάτων της «Λευκής Φουρτούνας», να δεσμεύει π ερ ιοχές όπου η διεξαγω γή α σκ ήσεων θίγει κυριαρχικά δικαιώματα της χώ ρας μας ή δημιουργεί κινδύνους για πτήσεις πολιτικώ ν α εροσκαφών.Ο ι νέες  π ερ ιοχές δεσμεύονται για  το χρονικό διάστημα 18-22 Ιουνίου, αφού θα έχει πραγματοπ οιηθεί η επίσκεψ η της υπ ουργού Εξω τερικώ ν κ. Μ π ακογιάννη στην Κω νσταντινούπ ολη και η  συνεδ ρ ία σ η  τη ς Ε π ιτροπ ής Σ ύ ν δ εσ η ς  Ε .Ε . - Τ ο υ ρ κίας. Η Αθήνα, που παρακολουθεί προσεκτικά τις κινή σεις της Τ ουρκίας όσ ο ν αφορά την ά σκηση στο Αιγαίο, προχω ρεί στην απόρριψ η και αυτών των περιοχώ ν με Ν Ο Τ Α Μ  όπω ς και στην αρχική φάση της ά σκησης.

Σκληραίνει το Π Α ΣΟ Κ μετά τα γκάλοπ
Στην αντεπίθεση περνάει ο Γιώρ
γος Παπανδρέου, μερικά μόνο 
24ωρα μετά το καμπανάκι για την 
πορεία του ΠΑΣΟΚ που «χτύπη
σε» η δημοσκόπηση της ΩΡΟ. 
Παίζοντας σε δύο γήπεδα που 
γνωρίζει πολύ καλά, στα εθνικά 
θέματα και την παιδεία λόγω της 
θητείας του στα αντίστοιχα υ
πουργεία, ο αρχηγός της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης αποδεδειγ
μένα πήρε -  χθες τουλάχιστον -  
καθαρά την πρωτοβουλία των κι
νήσεων. Παράλληλα, η υποδοχή 
που επιφύλαξε η Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα στην εμφανή απόπειρά 
του να επανασυνδεθεί με το ιστο
ρικό ΠΑΣΟΚ όταν ζήτησε να επε
κτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύ- 
δατα, έδειξε ότι ο κ. Παπανδρέου 
«έχει τη συνταγή» για την ανατρο
πή του πολιτικού κλίματος.
Η προσπάθεια αυτή, που συνο- 
δεύθηκε από νέα σκληρή, συνολι
κή, επίθεση στην κυβέρνηση, ερ- 
μηνεύθηκε από πολλά στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ ως «έμμεση απάντη
ση» στις συνθήκες κρίσης που 
προκάλεσαν τα αποτελέσματα 
της πρόσφατης δημοσκόπησης 
και όσων αναμένονται. Αρκετοί 
βουλευτές υποστήριζαν ότι «τίπο
τε δεν έχει τελειώσει» και πως «υ
πάρχει ακόμη πολύς χρόνος ώς 
τις δημοτικές εκλογές». Κυρίως 
όμως αυτό που προκάλεσε ευφο
ρία ήταν -  κατά την παρατήρηση 
κορυφαίου στελέχους του 
ΠΑΣΟΚ -  το γεγονός ότι «ο πρόε
δρος κήρυξε το τέλος της παραί
τησης».
Πάντως, δεν διέφυγε από την 
προσοχή κανενός ότι η επίθεση 
Παπανδρέου σε δύο μέτωπα, στα 
εθνικά και την παιδεία, αποτελεί 
στην ουσία και μια απάντηση σε 
όσους, στο εσωτερικό του κόμ-

■  Κώστας Καραμανλής - Γιώργος Παπανδρέου. Από τη συνάντηση των δύο ανδρών χθες 
το πρωί στου Μαξίμου

Σ Χ Ε Δ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι
αλλαγές στο Πολιτικό 
Συμβούλιο και διεύρυν
ση του Συντονιστικού

ματος, βιάστηκαν να διαβλέψουν 
«εξελίξεις» μετά τις δημοτικές ε
κλογές. 0  πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 
που είναι απόλυτα ενήμερος της 
κατάστασης που επικρατεί στο 
κόμμα και την εκλογική του βά
ση, φέρεται αποφασισμένος να 
καταπολεμήσει με σειρά πρωτο
βουλιών αυτό το κλίμα. Οι πληρο
φορίες τον φέρουν, εκτός από 
τον ανασχηματισμό του Πολιτικού 
Συμβουλίου και τη διεύρυνση με 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων του

Συντονιστικού Οργάνου, να προ
χωρεί σε πολιτικές πρωτοβου
λίες ευρείας κλίμακας με στόχο 
να αναλάβει πλήρως την πρωτο
βουλία των κινήσεων.

Για την παιδεία
Ως «πολύ σημαντική» αποτιμάται 
και η παρέμβαση Παπανδρέου 
στα θέματα παιδείας, με την ο
ποία επιχειρεί να αποσυνδέσει το 
ΠΑΣΟΚ από το άρμα της κυβερ
νητικής πολιτικής για τα ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια που έχουν αποτε- 
λέσει τη θρυαλλίδα για τις μεγά
λες κινητοποιήσεις στον χώρο 
της παιδείας. Αναφέρεται συγκε
κριμένα ότι η ρητή δήλωση πως 
το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει μόνο τη 
δημιουργία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ΑΕΙ, που θα έχουν τη

μορφή κοινωφελών ιδρυμάτων, 
ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι 
σε τελείως διαφορετική κατεύ
θυνση από τις προθέσεις της κυ
βέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την 
Ανώτατη Εκπαίδευση. Παράλλη
λα η προειδοποίησή του στην κυ
βέρνηση να «μην τολμήσει» να 
ψηφίσει το νομοσχέδιο για τις αλ
λαγές στην παιδεία μέσα στο κα
λοκαίρι με κλειστά τα ΠανεπιστήΓ 
μια δίνει μια νέα διάσταση στην α
ναπροσαρμογή της στρατηγικής 
του κόμματος στα εκπαιδευτικά, 
στόχος της οποίας είναι να οριο- 
θετηθεί το ΠΑΣΟΚ έναντι των κυ
βερνητικών επιλογών στον χώρο 
της παιδείας και να βγει από το ί
διο τσουβάλι στο οποίο το έχουν 
βάλει οι φοιτητές που πραγματο
ποιούν τις καταλήψεις.

Και πρόταση για «νέο Ελσίνκι»
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ -  και τπς σχετικής διαδικασίας που θα προηγπθεί και θα ακολουθήσει -  ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενέταξε στη νέα στρατηγική και δύο ακόμη στοιχεία: το ένα είναι μια «πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της έντασης και δημιουργία κλίματος ύφεσης στο Αιγαίο, πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναδει- χθεί στο επίπεδο της υπουργού Εξωτερικών». Το δεύτερο είναι «ένα νέο Ελσίνκι» -  δηλαδή, η επαναφορά του θέματος της επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών και της Χάγης στο ευρωπαϊκό επίπεδο, με «την αξιοποίηση των διαδικασιών και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».Αίσθηση προκάλεσε η έμφαση που έ

δωσε ο κ. Παπανδρέου στον όρο «πατριωτικός» -  όρος που σημάδεψε το ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του ’80. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι αυτή η εθνική ευθύνη την οποία αναλαμβάνει το Κίνημά μας, ως ένα Κίνημα όχι απλώς ευαίσθητο, αλλά πάντα πατριωτικό. Εμείς αναλαμβάνουμε αυτήν την εθνική ευθύνη, να προωθήσουμε μια εθνική στρατηγική για την υπεράσπιση και προώθηση των συμφερόντων της χώρας μας».Διπλωματικές πηγές υποστήριζαν πως οι προτάσεις Παπανδρέου στην πραγματικότητα δεν αφίστανται της πολιτικής που ακολουθεί η Ντόρα Μπακογιάννη -  «η συσκευασία απλώς διαφέρει, όχι η ουσία» έλεγαν χαρακτηριστικά.

Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης σχολίαζαν πως πρόκειται μάλλον για πρωτοβουλία εντυπωσιασμού, η οποία σκοπό έχει να απαντήσει στα εσωτερικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο ΠΑΣΟΚ.Και ο Κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στον κ. Παπανδρέου λέγοντας πως «δεν μπορεί να γίνει λόγος για νέα εθνική στρατηγική, αφού η πολνηκή του διαλόγου με την Τουρκία έχει συμφωνηθεί από τους πολιτικούς αρχηγούς το 1992». Δριμύτα- τη επίθεση εξαπέλυσε ο επίτιμος στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο: «Δεν μπορούμε να πάμε για την οχύρωση των νησιών μας, που είναι θέμα εθνικής ασφάλειας».


