
ε λ α α δ α  12- 13, 19 - 20,45  -  50
► Κατέθεσε στη δίκη για τη 17Ν η μητέρα του

Αξαρλιάν. ςελ. 49
► Προτίθεται να καταργήσει tous περιφερειακοί^

διευθυντή ο υπ. Υγεία5. ςελ. 48
► Και το Εποπτικό tos ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει os

«ιηλεοπιικέ5 ανακρίσεβ». ςελ,46
► Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών. Κάθε χρόνο

πετιούνται mis θάλασσεε 27 εκατ. τόνοι 
ψαριών και πιάνονται στα δίχτυα 300.000 
φαλαινοειδή. ςελ. ιθ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ¡

κ ο ς μ ο ς _____________________14, 16-18
► Το ΝΑΤΟ συζητά σήμερα επέκταση ms ôpàons του

στο νότιο Αφγανιστάν και αποφασίζει την ίδρυση 
στρατιωτικήε aKaônpias στην Ιορδανία. ςελ. η

►Το Ιράν θα διακόψει τον εμπλουτισμό ουρανίου στη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων, δηλώνει 
ο Σολάνα. ςελ. 17

► Το 49%  αντιπολιτευόμενα εφημερίδαε απέκτησε
ο Γκορμπατσόφ. ςελ. ιβ

► Οι ισπΐαμιστέ5 στη Σομαλία απειλούν tous
Αμερικανοί^ και άλλου5 ôuiikoùs. ςελ. ιβ

■
ο ι κ ο ν ο μ ί α  21-24, 41-44 
α ο λ η τ ι κ α  51- 57, 59, 611

ΞΑΦΝΙΑΣΕ ο ΓιώργοΞ με την πρότασή του στον Καραμανήή, χειροκροτήθηκε από tous βουλευτέ5

Ο Μ εϊμαράκης  
επ ιστρατεύει 
τους προ- 
κατόχους του
Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ ___________

Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Με την παρέμβαση του Κ. 
Στεφανόπουλου φαίνεται ότι 
φύσηξε ένας άνεμος 
προβληματισμού στο 
υπουργείο Εθνικής Αμυνας.
Ο Β. Μεϊμαράκης ανήγγειλε 
χθες από τις Βρυξέλλες ότι 
στις 19 Ιουνίου έχει καλέσει για 
γεύμα στον 7ο όροφο του 
υπουργείου τους προκατόχους 
του στη θέση του υπουργού 
Αμυνας, από τη 
Μεταπολίτευση. Ετσι, έχει 
καλέσει τον Σπήλιο 
Σπηλιωτόπουλο, τον Ακη 
Τσοχατζόπουλο, τον Γιάννο 
Παπαντωνίου, τον Γιάννη 
Βαρβιτσιώτη και όσους 
διετέλεσαν υπουργοί Αμυνας.
Η συζήτηση αναμένεται να 
επικεντρωθεί στα 
ελληνοτουρκικά.
Κατά τον υπουργό, η 
πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί 
στη «συνεννόηση» και την 
ανταλλαγή απόψεων...
Ο Β. Μεϊμαράκης συμμετέχει 
σήμερα στην υπουργική 
σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα 
προετοιμάσει τη σύνοδο 
κορυφής που θα συνέλθει στη 
Ρίγα της Λετονίας (27-28 
Νοεμβρίου) για το κλείσιμο του 
μετασχηματισμού της 
Συμμαχίας και τη διεύρυνση.

Επέκταση χωρικών υδατων 
μαζί με 6 κινήσεις

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Αιφνιδίασε χθες 
ο Γιώργος 
Παπανδρέου, 

καλώς πρόιεινε 
στον πρωθυπουργό 
Κ. Καραμανλή 
και αργότερα 
ανακοίνωσε και στην 
Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΠΑΣΟΚ την 
πρότασή του, να 
ασκήσει η Ελλάδα πριν 
το συνυποσχετικό και 
πριν την προσφυγή στη 
Χάγη το δικαίωμά της 
για επέκταση των 
χωρικών της υδάτων.

«Η οριοθε'τηση της υφαλο
κρηπίδας συνδέεται άμεσα με 
την επέκταση των χωρικών μας 
υδάτων. Ανάλογα με το ποια εί
ναι τα όρια των χωρικών μας υ
δάτων, θα είναι και το εύρος της 
υφαλοκρηπίδας. Αν τα χωρικά 
μας υδατα είναι 6 μίλια, η υφα
λοκρηπίδα θα έχει μια x ακτίνα, 
εάν είναι 12 μίλια ή 8 μίλια θα έ
χει μια άλλη ακτίνα. Αρα, το ση
μαντικό είναι πριν πάμε στο συ
νυποσχετικό, πριν πάμε στο Δι
καστήριο της Χάγης, εμείς να έ
χουμε ασκήσει το δικαίωμά μας 
για την επέκταση των χωρικών 
υδάτων», είπε ο Γ. Παπανδρέου 
μιλοίντας στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, χειροκρο
τούμενος θερμά απ’ όλους του 
βουλευτές.

Οι 6 άΣονες
Η πρόταση για επέκταση τιον 

χωρικών υδάτων είναι ένα ση
μαντικό σημείο της συνολικής 
πρότασης του κ. Παπανδρέου, 
που ανέπτυξε στον πρωθυπουρ
γό κατά τη χθεσινή τους συνά
ντηση για τη διαμόρφωση μια 
νέας εθνικής στρατηγικής.

Οι άξονες αυτής της νέας 
στρατηγικής, που θα οδηγήσει 
στην επέκταση των χωρικών υδά
των και μετά στη Χάγη για την υ
φαλοκρηπίδα, όπως τις ανέπτυξε 
ο κ. Παπανδρέου είναι οι εξής:

ΠΑποκλιμάκωση της έντα
σης στο Αιγαίο στο πλαίσιο 
των κυριαρχικών μας δικαιωμά

των. Για το λόγο αυτό είπε ότι η 
υπουργός Εξωτερικών Ντόρα

Μπακογιάννη θα πρέπει να α- 
ναλάβει πρωτοβουλίες.

Ενα νέο Ελσίνκι, δηλαδή 
αξιοποίηση των διαδικα

σιών και εργαλείων της Ε.Ε. ού
τως ιόστε, υποστηρίζοντας την 
ευρωπαϊκή προοπτική της 
Τουρκίας και στο πλαίσιο των 
αποφάσεων της Ε.Ε., να εντα
χθούν σε κάθε βήμα τα ζητήμα
τα που η Ελλάδα θέτει προς επί
λυση και τα οποία είναι η υφα
λοκρηπίδα μέσω του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Χάγης και τα 
θέματα της ελληνικής μειονότη
τας στην Κωνσταντινούπολη

(Χάλκη, Πατριαρχείο κ.λπ).

□ Αξιοποίηση του διεθνούς 
πλαισίου και της θέσης της 

Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφα
λείας.

Αναβάθμιση και διεύρυν
ση του πεδίου των διμε

ρών συμφωνιών, που έχουν υ
πογραφεί παλαιότερα, αλλά 
σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί 
(ενέργεια, μεταφορές, τηλεπι
κοινωνίες κ.λπ.).

□ Ενίσχυση της λεγάμενης' 
περ ιφ ερειακής συνερ

γασ ίας (Μ. Ανατολή, Μαύρη

«Η οριοθέτηση 
της
υφαλοκρηπίδας 
συνδέεται 
άμεσα με την 
επέκταση των 
χωρικών μας 
υδάτων», 
τόνισε ο Γ. 
Παπανδρέου 
στον Κ. 
Καραμανλή

Θάλασσα, κ.ά.)

□ Αξιοποίηση και ενίσχυση 
της λεγάμενης διπλωμα

τίας της κοινωνίας των πολιτών.

«Σύμφωνο ειρήνης»
Αν αυτά επιτευχθεί, είπε ο κ. 

Παπανδρέου, επόμενο βήμα θα 
είναι η σύναψη ενός συμφώνου 
ειρήνης και ασφαλείας με την 
Τουρκία και τέλος η ισόρροπη 
μείωση των στρατιοπικών δαπα
νών, για να μπορεί να υπάρχει 
και για τις δυο χώρες το λεγόμε
νο μέρισμα ειρήνης, που θα δο
θεί στην ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 
κ. Καραμανλής δεν έκλεισε το 
θέμα, δεν απέρριψε τις προτά
σεις, αντιθέτως προβληματίστη
κε ιδιαιτέρως. Εξάλλου στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι «η θέση 
μας αντικειμενικά βοηθάει την 
κυβέρνηση αν θελήσει να χαρά
ξει μια νέα στρατηγική και ο κ. 
Παπανδρέου είπε ότι θα τη στη
ρίξει στα σημεία που θα συμφω
νήσει μαζί μας».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαν
δρέου, η επέκταση ήταν μέρος 
της στρατηγικής που ακολου
θούσε το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνη

ση στο πλαίσιο της συμφωνίας 
του Ελσίνκι, αν η υπόθεση κατέ
ληγε στην Χάγη, όπως προβλε- 
πόταν, στην περίπτωση που η 
Τουρκία δεν θα έλυνε τα προ- 
βλήματά της με την Ελλάδα.

Παράλληλα, συνεργάτες του 
έλεγαν ότι η θέση αυτή αναφέ- 
ρεται και στα πρακτικά των 22 
κύκλων συζητήσεων μεταξύ 
Ελλήνων και Τούρκων εμπειρο
γνωμόνων, που έχει στα χέρια 
της η κυβέρνηση από την ημέρα 
που ανέλαβε την εξουσία.

Δεν είπε για 12
Ως γνωστόν, για την Τουρκία 

η επέκταση των χωρικών υδάτων 
στα 12μίλια, όπως είναι το δικαί
ωμα της χώρας μας, αποτελεί αί
τια πολέμου (casus belli). Ωστό
σο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. 
Παπανδρέου δεν προσδιόρισε 
την επέκταση στα 12 μίλια, αλλά 
απλώς μίλησε για επέκταση.

Επισήμανε, όμως, ότι αυτό 
πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των 
διεθνών συνθηκών, οι οποίες 
προβλέπουν ιδιαίτερες πρόνοι
ες για τη διαδικασία.

Ο κ. Παπανδρέου με κατηγο
ρηματικό τρόπο απέρριψε τον ι
σχυρισμό της κυβέρνησης περί 
μυστικών συμφωνιών των κυ
βερνήσεων Σημίτη και με αφορ
μή πρόσφατα δημοσιεύματα εί
πε ότι το θέμα της υφαλοκρηπί
δας είχε προχωρήσει στη διάρ
κεια των 22 συναντήσεων, είχε 
γίνει μια καλή προεργασία και 
όλο αυτό το έργο ο πρώην υ
πουργός Τάσος Γιαννίτσης το 
είχε παραδώσει στον Πέτρο 
Μολυβιάτη, ενώ σχετική ενημέ
ρωση έκανε στον ίδιο τον πρω
θυπουργό και ο Κ. Σημίτης τη 
μέρα που συναντήθηκαν στο 
Μέγαρο Μαξίμου στο πλαίσιο 
της παράδοσης της διακυβέρνη- 
σης της χώρας.

Στο σημείο αυτό σημείωσε με 
κατηγορηματικό τρόπο ότι ποτέ 
δεν τέθηκε σε αυτή τη συζήτηση 
και ούτε το ΠΑΣΟΚ έθεσε ποτέ 
θέματα που συνδέονται με το δι
καίωμα μας της εθνικής άμυνας 
της χώρας μας σε οποιαδήποτε 
γωνιά της γης.

Τα επίσημα πρακτικά ζητάει ο ΣΥΝ
Να τους δοθούν τα επίσημα πρακτικά των διερευνητικών 
επαφών των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας 
ζητούν από την Ντόρα Μπακογιάννη οι Νίκος 
Κωνσταντόπουλος και Πάνος Τριγάζης, που 
εκπροσωπούν τον Συνασπισμό στο Εθνικό Συμβούλιο 
Εξωτερικής Πολιτικής. Σε επιστολή τους προς την 
υπουργό αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα έγιναν για 
το θέμα αυτό διαρροές στον Τύπο, με αποτέλεσμα να 
ακολουθήσει αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ.
Και τονίζουν ότι αυτή η διαμάχη είναι επιζήμια, γι’ αυτό 
ζητούν επίσημη ενημέρωση.


