
Ψ Κ Κ ϋ Τ Τ Ζ Κ  I  Χ Ο Ρ Ο Σ  Θ Α Ν Α Τ Ο Υ  Σ Τ Α  Σ Τ Ε Ν Α , Α Π Ω Λ Ε ΙΕ Σ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν Ω Ν  ·  ΣΕΛ. 16-17

^ΕΛΕΥΘ ΕΡΟΤΥΠΙΑ ια να μη
μένετε 
θεατές

στα γεγονότα
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Σ’αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΥΣΙΔΟΥ 
V JEAN-CLAUDE CHEYNET 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ 

\§ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΓΓΗΣ 
ALICIA SIMPSON

> ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ: O oipatós από το Εβδομον στη Xpuoónoñn · ΘΩΜΑΣ ΣΛΑΒΟΣ Η τρίχρονη αγροτική εξέγερση του 9ου αιώνα ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΠΟΓΑΣ

ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ

Νέα γραμμή 
για Σκόπια, 
«πράσινο» 
για Τουρκία

Η δυναμική 
επανεμφάνιση 
του Κ. Σημίτη 
χθες στην 
Επιτροπή 
Εξωτερικών 
της Βουλής 
επίσκιασε 

τη συζήτηση. Αλλαξε η παλιά 
απόφαση των αρχηγών για 
τα Σκόπια. Κοινή γραμμή 
έναντι της Τουρκίας, ς ε λ . 6 -7

ΤΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ 01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

§  Προτιμούν 
σπουδές 
για δουλειά

Υπολογιστές, παιδαγωγικά, 
αστυνομικές και στρατιωτικές 
σχολές, οι πρώτες επιλογές 
των υποψηφίων, αφού οι 
πτυχιούχοι τους βρίσκουν 
αμέσως δουλειά. Σε καμπή οι 
οικονομικές και τα ΤΕΙ. ζ ε λ . 20

I

01 ΜΙΚΡΟΙ χρηματοδοτούν τις ελαφρύνοεις των μεγάλων

Κεοαυίδα via 
τους υισθωτούο

Παρακράτηση: Τι χάνουν οι μισθωτοί

2004 2005 ΔΙΑΦΟΡΑ

Ετήσιο 
εισόδημα €

Ετήσια
παρακράτηση 

φόρου €

Ετήσιο
εισόδημα*

€
Ετήσια

παρακράτηση 
φόρου €

Ποσό 
σε ευρώ

%

9.000 0 9.315 0 0 0
10.000 0 10.350 0 0 0
12.000 292,50 12.420 209,81 -82,69 -28,27
14.000 672,75 14.490 735,80 +63,05 +9,37
16.000 1.257,75 16.560 1.347,48 +89,73 +7,13
18.000 1.842,75 18.630 1.959,16 + 116,41 +6,32
20.000 2.427,75 20.700 2.570,85 +143,10 +5,89
22.000 3.012,75 22.770 3.182,54 + 169,79 +5,64
24.000 3.656,25 24.840 3.975,46 +319,21 +8,73
26.000 4.436,25 26.910 4.791,04 +354,79 +8,00
30.000 5.996,25 31.050 6.422,20 +425,95 +7,10
35.000 7.946,25 36.225 8.461,15 +514,90 +6,48
40.000 9.896,25 41.400 10.500,10 +603,85 +6,10

*  Υ π ολογίζετα ι μ ε  ονομαστική α ύξηση 3,5%  έν α ν τι του  2 004

Φόρος 10%
σε ρέπος, 
καταθέσεις 
και 1 , 5 % ο  

στις μετοχές

Δύο χρόνια
επιπλέον 
για προστα- 
τευόμενα 
άνεργα παιδιά

Εκπίπτουν 
δαπάνες για
διαζευγμένους 
γονείς που δεν 
μένουν με παιδιά

Μείωση
29% φόρου 
για Α.Ε.,
Ε.Π.Ε. και 20% 
για Ο.Ε., Ε.Ε.

Με μειώσεις φόρων που αγγίζουν το 30% 
ανοίγει η νέα φορολογική τριετία 2005- 
2007 για τις επιχειρήσεις, που ενισχΰο- 

νται από τις απώλειες των μισθωτών, που θα

εισπράττουν λιγότερα, λόγω της νέας κλίμακας 
και της μείωσης στο 1,5% της έκπτωσης φόρου, 
παρά την αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 
ευρώ. Απώλειες και από την κατάργηση της έκπτω

σης φόρου 75 ευρώ από οικογενειακές αποδεί
ξεις. Οφέλη από αυξημένη έκπτωση 20% από 
ιατρικά, ενοίκια, δίδακτρα και τόκους στεγαστι- 
κων δανείων. ΣΕΛ. 21 -20  ·  ΑΡΘΡΟ  « Ε» ΣΕΛ. 8

Μπάτσος από Ε.Ε: «Καίει» 
η απογραφή την Ελλάδα

ΧΡΙΣΤ0Δ0ΥΛΑΚΗΣ:
ΣΑΝ 10 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ»

Ελλειμμα πάνω  από 3% το 1999, 
χ ρ ο ν ιά  της Ο Ν Ε , βρ ίσκουν ο ι 
ελεγκτές της E urostat, ζ ε λ . a

Εθνική ιδιωτική
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ 7,46%
ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ

Για πρώτη φο
ρά το Δημόσιο 
εκτός Εθνικής

Τ ρ α π έζη ς . Α π ο μ ένε ι το  18% τω ν 
ασφαλιστικών ταμείων, ζ ε λ . 0 1

Λαγός... 
ο λαγός

Η διοίκηση είχε 
πάρει την απόφασή της 
από καιρό και έτσι, μόλις 
ο Βέλιμιρ Ζάετς βρήκε δουλειά 
στην Πόρτσμουθ, αποχαιρέτησε 
τον Παναθηναϊκό, ζ ε λ . 51,55

Ρυθμίζουν
τη διαδοχή
Ο Αραφάτ στο Παρίσι πνέει τα λοίσθια, 
στην Παλαιστίνη οργανώνεται η κηδεία 
(στο Κάιρο) και η ταφή του (στη Ραμάλα). 
Ταυτόχρονα, εντείνονται οι διαΒου- 
λεύσεις για τη διαδοχή, ζ ε λ . ι ο -1 5



ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ όλοι από ιη θέση ίων πολιικών αρχηγών για ιο όνομα ins FYROM, προβληματισμό5 σιη Βουλή

Οπισθεν στα Σκόπια, συμφωνία γι

Το ...ντέρμπι Μολυβιάτη-Σημίτη, χθες στην Επιτροπή Αμυνας και 
Εξωτερικών έληξε ισόπαλο, ωστόσο ο τέως πρωθυπουργός (δεΕιά 

ανάμεσα στην Αννα Διαμαντοπούλου και Ε. Βενίζέλο) ήταν 
ο πρωταγωνιστής. Πάνω ο υπουργός Εξωτερικών, με 

τον υφυπουργό Γ. Βαληνάκη

Των ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ,
ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ,
ΑΝΤΩΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

υβέρνηση και 
αντιπολίτευση 
συμφώνησαν χθες 

οιωπηλώς και αιύπως -εν  
μέσω κριτικής όλων προς 
όλους- ιο πλαίσιο ιων 
επόμενων διπλωματικών 
κινήσεων της χώρας στα 
ανοιχτά εθνικά θέματα των 
ελληνοτουρκικών 
σχέσεων και του θέματος 
των Σκοπιών.

Στις τέσσερις και πλέον ώ
ρες που διήρκεσε χθες η συνε
δρίαση της επιτροπής Εξωτε
ρικών και Αμυνας, οι περίπου 
25 ομιλητές περιέγραψαν το 
μέγεθος των ανοιχτών εθνι
κών θεμάτων και ο καθένας 
με τον τρόπο του ανέπτυξε την 
ανησυχία και τον προβληματι
σμό του για το αν οι μέχρι τώ
ρα «πάγιες ελληνικές θέσεις» 
αντέχουν πλέον όχι μόνο στο 
χρόνο, αλλά και στο αμέσως 
προσεχές, κατά γενική ομολο
γία δύσκολο, διάστημα.

Πρόσωπο της ημέρας πά
ντως ήταν ο τέως πρωθυπουρ
γός Κ. Σημίτης, ο οποίος επέ- 
λεξε την επιτροπή Εξωτερι
κών και Αμυνας για να επα
νεμφανιστεί στα πολιτικά 
πράγματα της χώρας μετά τις 
εκλογές.

Ο κ. Σημίτης θεώρησε απα
ραίτητο να υποστηρίξει ο ίδιος 
την πολιτική της κυβέρνησής 
του και να δώσει το στίγμα 
των διπλωματικών χειρισμών 
που θα ακολουθούσε ο ίδιος. 
Η παρουσία του συνοδεύτηκε 
από θερμές και παρατεταμέ- 
νες εκδηλώσεις των βουλευ
τών του ΠΑΣΟΚ, μέσα και έ
ξω από την αίθουσα, σκηνικό 
που δεν έχει γνωρίσει το κόμ
μα από τις εκλογές και μετά.

Σιωπηρώς
Αναλυτικότερα:
Η επιτροπή Εξωτερικών και 

Αμυνας ασχολήθηκε χθες με 
την πορεία των ελληνοτουρκι
κών σχέσεων, σε ευθεία συ
νάρτηση με την ευρωπαϊκή 
πορεία της Τουρκίας και τη 
σχετική στάση της Ελλάδας 
στο προσεχές συμβούλιο κο
ρυφής το Δεκέμβριο στις Βρυ
ξέλλες, με το Κυπριακό και με 
την τροπή στο θέμα των Σκο
πιών μετά την αμερικανική α
ναγνώριση με τη συνταγματι
κή ονομασία τους. Τα κόμμα
τα της Βουλής, διά των τοπο- 
θετήσεώντους, απομακρύνθη
καν σιωπηλώς αλλά σταθερώς 
από την προηγούμενη απόφα
ση των πολιτικών αρχηγών, 

•για την τελική ονομασία των 
Σκοπιών. Κανείς ομιλητής δεν

έκανε καμία απολύτως ανα
φορά στη μέχρι τώρα δεσμευ
τική απόφαση των τότε πολιτι
κών αρχηγών, ούτε αμφισβη
τήθηκε η σιωπηλή συμφωνία 
για την επιδίωξη συναινετικής 
λύσης στο πρόβλημα με βάση 
την εξεύρεση κοινώς αποδε
κτής ονομασίας. Δεν έδειξαν 
να αμφισβητούν τη μέχρι τώρα 
στρατηγική επιλογή της χώρας 
να υποστηρίξει την ευρωπαϊ
κή πορεία της Τουρκίας. Ου- 
δείς από τους ομιλητές ανα
φέρθηκε έστω και μία φορά 
στην πιθανότητα να ασκήσει η

Ελλάδα βέτο, το Δεκέμβριο, 
στην ημερομηνία έναρξης δια
πραγματεύσεων της Τουρκίας 
με την Ε.Ε.
•  Ομως τα κόμματα της αντι
πολίτευσης άσκησαν πίεση 
στην κυβέρνηση να ορίσει 
«χρονικούς περιορισμούς» 
στην πολιτική της Τουρκίας 
στο Αιγαίο και στην επίλυση 
των ελληνοτουρκικών διαφο
ρών -  χωρίς να αφήσουν όμως 
περιθώρια σκέψεων ότι οι πε
ριορισμοί αυτοί θα ικανοποιη
θούν από την Τουρκία μέχρι 
το Δεκέμβριο.

•  Ο υπουργός Εξωτερικών Π. 
Μολυβιάτης δεν έδειξε να ε
νοχλείται ιδιαιτέρα από αυτή 
την «πίεση», αφού προηγου
μένως ο ίδιος είχε διπλωματι- 
κώς επιμείνει ότι η Ελλάδα 
δεν είναι διατεθειμένη να δέ
χεται την προκλητική στάση 
της Τουρκίας, η οποία «θα 
κρίνεται κάθε φορά με ομο
φωνία από την Ε.Ε. και φυσι
κά και από την Ελλάδα και την 
Κύπρο». Διαβεβαίωσε όμως 
ότι η κυβέρνηση «δεν θα πα- 
ραβλέψει τα δικαιώματα και 
τα συμφέροντα της χώρας».

•  Η μεγάλη και για την ώρα α
τελέσφορη συζήτηση εστιά
στηκε στο κρίσιμο και ανοιχτό 
θέμα των ελληνοτουρκικών 
θεμάτων και το χειρισμό τους 
μέσα στο καινούργιο πλαίσιο 
που διαμορφώνει η ευρωπαϊ
κή πορεία της Τουρκίας.
•  Ολες οι τοποθετήσεις περιέ
λαβαν βεβαίως την πάγια ελ
ληνική θέση για την παραπο
μπή του θέματος της υφαλο
κρηπίδας στο Διεθνές Δικα
στήριο της Χάγης. Οι χαμηλό
φωνες, όμως, εκτός μικροφώ
νου συζητήσεις άνοιγαν το με

γάλο κεφάλαιο της κατ’ ανά
γκην παράλληλης επίλυσης 
των συναφών προβλημάτων 
στο εύρος των χωρικών υδά- 
των, στον εναέριο χώρο και 
στα θαλάσσια σύνορα, που α
ποτελούν τη «βάση» για την 
τελική διευθέτηση του θέμα
τος της υφαλοκρηπίδας.

Ισοπαλία
•  Η συζήτηση προς στιγμήν 
πήρε τη μορφή μικρής «μονο
μαχίας» ανάμεσα στους κ. 
Μολυβιάτη και Σημίτη, με ισο
παλία τελικώς στα σημεία.
•  Ο κ. Σημίτης κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι έχει εγκα
ταλείψει τη Συμφωνία του 
Ελσίνκι, αλλά και τις διμερείς 
διαπραγματεύσεις και διερω- 
τήθηκε πώς θα επαναφέρει η 
κυβέρνηση τα ελληνοτουρκι
κά στο πλαίσιο αυτό.
•  Επιχείρησε επίσης να πα
ρουσιάσει μια «διασταλτική» 
ερμηνεία της απόφασης του 
Ελσίνκι, επιμένοντας ότι το 
Ελσίνκι είχε μετατρέψει τις 
ελληνοτουρκικές διαφορές 
«σε κεφάλαιο με την Ε.Ε.» και 
η κυβέρνηση το μετέτρεψε σε 
διμερές. Επί της ουσίας, εμ
φάνισε στοιχεία των χειρι
σμών που ο ίδιος θα ακολου
θούσε αν ήταν κυβέρνηση για 
την επίλυση των «συνοριακών 
και άλλων συναφών θεμάτων» 
και την παραπομπή τους στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χά- 
γης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
περισσότεροι βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ... ξεχείλωσαν ακόμη 
περισσότερο τη θέση του κ. 
Σημίτη επιμένοντας ότι η Συμ
φωνία του Ελσίνκι αποτελεί 
δέσμευση για την επίλυση των 
βασικών ελληνοτουρκικών 
διαφορών πριν δοθεί στη γεί-

Πού συμφώνησαν, πού διαφώνησαν οι μονομάχοι
Ο όγκος και η κρισιμότητα των ανοι

χτών εθνικών θεμάτων οδήγησαν, 
παρά τις αντιπολιτευτικές αντεγκλήσεις, 
τη συζήτηση στην επιτροπή Εξωτερικών 
και Αμυνας σε μια υφέρπουσα συναίνεση, 
με την εξαίρεση, ως αναμενόταν, του ΚΚΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Π. Μολυβιά
της ζήτησε τη συναίνεση και τη σύνεση 
των κομμάτων. Και προσδιόρισε τους ά
ξονες της εξωτερικής πολιτικής της κυ
βέρνησης στα μεγάλα εθνικά θέματα ως 
εξής:
Κυπριακό: Στόχος, η επανένωση του νη
σιού στη Βάση του σχεδίου Ανάν και του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου. 
Ελληνοτουρκικά: Υποστηρίζουμε την ευ
ρωπαϊκή προοπτική της γείτονος, αλλά 
πρέπει να προσαρμόσει τη στάση της 
στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.
Σκόπια: Η πορεία δεν μπορεί να εξελιχθεί 
χωρίς επίλυση της εκκρεμότητας.

Κ. Σημίτης και Αννα Διαμαντοπούλου, 
όπως και η πλειονότητα των βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ, κινήθηκαν στον ίδιο άξονα. 
Στη συναίνεση που ζήτησε η κυβέρνη
ση, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε: «Απα
ντούμε, προσφέρετε πρόθεση για συ
ναίνεση, γιατί δεν είναι το χαμηλό κλίμα

και οι ασφαλείς λόγοι».
Οσο για τον τέως πρωθυπουργό, κα

ταλόγισε στην κυβέρνηση «πολιτική ανα
βολής για το αύριο και σιωπής για την 
ουσία των προβλημάτων». Για το Κυ
πριακό είπε ότι «παραδόθηκε στα πρό
θυρα της λύσης και σε απόλυτη θέση ι
σχύος της Ελλάδας και της Κύπρου. Το 
αποτέλεσμα του έως τώρα χειρισμού εί
ναι η αναβάθμιση της διεθνούς θέσης 
της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων». 
Για δε το Σκοπιανό διερωτήθηκε «γιατί η 
κυβέρνηση δεν συνεχίστηκε με βάση τις 
συζητήσεις της προηγούμενης και την 
ενδιάμεση συμφωνία».

«Η υποτίμηση της στρατηγικής της 
Τουρκίας στο Αιγαίο κινδυνεύει να υπερ
κεράσει την εθνική μας στρατηγική και α
ντίθετα η Τουρκία να εξασφαλίσει την ευ- 
ρωατλανπκή ένωση ως επιδιαιτητής», υ
ποστήριξε ο Α. Τσοχατζόπουλος.

Λακωνική η παρέμβαση του Α. Κακλα- 
μάνη αφορούσε τα Σκόπια και ζήτησε α
πό την κυβέρνηση να μην αρχίσει καμιά 
συζήτηση για την ένταξη της FYROM στο 
ΝΑΤΟ αν δεν επιλυθεί το θέμα του ονό
ματος, γιατί αυτό ενδιαφέρει τους Αμερι
κανούς.

Εκ μέρους του ΚΚΕ ο Ορ. Κολοζώφ υ
ποστήριξε πως «κάθε φορά στα εθνικά 
μας θέματα οι σύμμαχοί μας -ΗΠΑ, 
ΝΑΤΟ, Ε.Ε.-είναι απέναντι». Για τα ελλη
νοτουρκικά ζήτησε «να μην αφήσουμε 
θέματα στην άκρη, υπολογίζοντας σε μια 
Τουρκία μέσα στην Ε.Ε.». Γ ια το Κυπρια
κό δήλωσε ότι «το κόμμα του θα στηρίξει 
τους Κυπρίους στην όποια προσπάθειά 
τους». Για δε το Σκοπιανό ζήτησε «να ε- 
κτιμηθεί πού αποβλέπει η παρέμβαση 
των Αμερικανών, γιατί δεν αφορά μόνο 
τη χώρα μας η τακτική τού σκάσε και 
περπάτα».

Τέλος, ο Α. ΑλαΒάνος του ΣΥΝ σε ό,τι 
αφορά τα ελληνοτουρκικά έθεσε το ερώ
τημα «αν θέλουμε ή όχι τη Χάγη, γιατί θα 
μας αναγκάσουν να βάλουμε εκεί πράγ
ματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα». 
Πρόσθεσε δε ότι «περιμένουμε το συμ
βούλιο κορυφής του Δεκεμβρίου να συν
δυαστεί με την αναγνώριση της Κυπρια
κής Δημοκρατίας από την Τουρκία».

Για το Σκοπιανό έθεσε το ερώτημα «τι 
θα γίνει με τη συμφωνία των πολιτικών 
αρχηγών» και ζήτησε «να πούμε ότι θέ
λουμε το κράτος αυτό να μην ενσωματω
θεί σε μεγαλύτερες οντότητες».



για ίο πόσο αντέχουν οι εΑληνικέ$ θέσεκ, ενθουσιασμοί σιο ΠΑΣΟΚ για ιην επανεμφάνιση ίου ιέωΞ πρωθυπουργού

α Αιγαίο, πρωταγωνιστής Σημίτης
Τι είναι το «Ελσίνκι»
Το περίφημο «Ελσίνκι» είναι η απόφαση των 15 αρχηγών των 
κρατών-μελών στην πρωτεύουσα της φινλανδίας στις 11 
Δεκεμβρίου του 1999 για τη διεύρυνση της Ε.Ε. Το επίμαχο 
κεφάλαιο, που επιδέχεται πολλών ερμηνειών, προβλέπει 
μερικές θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ένταξη κρατών και 
την επίλυση διαφορών:
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την περιεκτική φύση 
της διαδικασίας προσχώρησης, η οποία τώρα περιλαμβάνει 13 
υποψήφια κράτη ενός ενιαίου πλαισίου.
Τα υποψήφια κράτη συμμετέχουν στη διαδικασία προσχώρησης 
επί ίοοις όροις. Πρέπει να συμμερίζονται τις αξίες και τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως ορίζονται στις 
Συνθήκες.
Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την αρχή της 
ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα μ ε τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και παροτρύνει τα υποψήφια κράτη να 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση κάθε εκκρεμούς 
συνοριακής διαφοράς και άλλων συναφών θεμάτων. Αλλως, 
θα πρέπει να φέρουν τη διαφορά ενώπιον του Διεθνούς 
Δικαστηρίου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Το αργότερο στα τέλη του 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα 
επανεξετάσει την κατάσταση ως προς κάθε εκκρεμή διαφορά, 
ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ενταξιακή διαδικασία με  
στόχο να προαγάγει την επίλυσή της μέσω του Διεθνούς 
Δικαστηρίου.
Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η 
συμμόρφωση προς τα πολίτικα κρπήρια που όρισε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης αποτελεί προϋπόθεση 
για την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης και ότι η 
συμμόρφωση προς όλα τα κρπήρια της Κοπεγχάγης αποτελεί 
τη βάση για την προσχώρηση στην Ενωση».

τονα η ημερομηνία έναρξης 
των διαπραγματεύσεων.

Η τροπή αυτή ανάγκασε τον 
κ. Μολυβιάτη να παρατηρήσει 
ότι αν το ΠΑΣΟΚ έχει αλλά
ξει θέση, τότε ανακύπτουν 
σειρά ερωτημάτων:

1) Ποια είναι τα θέματα 
προς διαπραγμάτευση με την 
Τουρκία;

2) Σε ποια θέματα το Ελσίν
κι προβλέπει διαπραγματεύ
σεις;

3) Ποιες εννοεί το ΠΑΣΟΚ 
ως διμερείς διαφορές;

4) Ποιος πρέπει, κατά το 
ΠΑΣΟΚ, να είναι ο συμβιβα
σμός;

Τα ερωτήματα αυτά, βεβαί
ως, δεν απαντήθηκαν στη χθε

σινή συνεδρίαση, με τον κ.Βε- 
νιζέλο να προσπαθεί να κλεί
σει την «επικίνδυνη ατραπό» 
μιας πρόωρης και ατελέσφο
ρης συζήτησης.

Ετσι ή αλλιώς, όμως, αυτή η 
«μονομαχία» Μολυβιάτη - Ση
μίτη αποκάλυψε την ουσία του 
θέματος των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, με τη σχετική συζή
τηση να ανοίγει είτε πρωθύ
στερα είτε καθυστερημένα. Εν 
πάση περιπτώσει, για πρώτη 
φορά-ανοίγει αυτός ο προβλη
ματισμός μέσα στη Βουλή, που 
κατά πάσα πιθανότητα θα 
διαρκέσει μεγάλο χρονικό 
διάστημα, παράλληλα με αυτό 
των ενταξιακών διαπραγμα
τεύσεων της Τουρκίας.

Το «μομένιουμ»
Στο σημείο αυτό στάθηκε ι

διαίτερα ο κ. Βενιζέλος, πα
ρατηρώντας ότι από την κυ
βέρνηση «λείπει η αίσθηση 
του μομέντουμ. Ως προς την 
Τουρκία το θέμα τίθεται στην 
έναρξη και τη λήξη των δια
πραγματεύσεων. Αν το χάσου
με τώρα, τέτοια πύκνωση θα 
βρούμε στο τέλος των διαΓ 
πραγματεύσεων. Δεν θα 
βρούμε στη διάρκειάτους...».

Ο κ. Μολυβιάτης συμφώνη
σε «θεωρητικώς» με την τοπο
θέτηση για το μομέντουμ, α- 
ντέτεινε όμως ότι «αν η ανά
γκη της ολοκλήρωσης των δι
μερών διαπραγματεύσεων ή
ταν τόσο έντονη ώς το Δεκέμ
βριο, τότε γιατί τα προβλήμα
τα δεν επιλύθηκαν τα πέντε 
προηγούμενα χρόνια από το 
1999, όταν υπογράφτηκε η 
Συμφωνία του Ελσίνκι;».

Επιστολιί-παρέμβαση ευρωβουλευτών Ν.Δ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Επιστολή ευρωβουλευτών της Ν.Δ. έφθασε 
στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου

λίου, Ζοζέπ Μπορέλ, για το θέμα της ονομα
σίας της ΠΓΔΜ. Στην επιστολή τους οι ευρω
βουλευτές αναφέρονται εκτενώς στις ενέργει
ες της ελληνικής κυβέρνησης για εξεύρεση 
κοινά αποδεκτής ονομασίας και υπενθυμίζουν 
την ελληνική αντίδραση στην αιφνίδια και μο
νομερή αναγνώριση της ΠΓΔΜ με το συνταγ
ματικό της όνομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τονίζουν ότι τον Σεπτέμβριο του 2004, με 
ελληνική πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με 
την ολλανδική προεδρία, η Ε.Ε. περιέλαβε ως 
κοινή θέση της την ανάγκη ενίσχυσης του δια
λόγου για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

Ζητούν από τον πρόεδρο να παρακολουθεί 
στενά τις εξελίξεις και μέσω της Μικτής Κοινο
βουλευτικής Αντιπροσωπείας Ε.Ε.-ΠΓΔΜ, έτσι 
ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τον δι
κό του αποφασιστικό ρόλο στο θέμα αυτό.

(ΑΠΕ)

ΠΑΣΟΚ: ΕΙΧΑΝ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΕΙ 
ΣΗΜΙΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
Η Χαριλάου Τρικούπη ήταν 
χθες ικανοποιημένη από την 
παρέμβαση του πρώην 
πρωθυπουργού στη Βουλή. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, 
οι κύριοι Παπανδρέου και 
Σημίτης τις προηγούμενες 
ημέρες είχαν επικοινωνήσει 
τηλεφωνικώς και 
συζήτησαν τις εξελίξεις στο 
θέμα των Σκοπιών, ενώ 
χθες το πρωί ο πρώην 
πρωθυπουργός μέσω του 
γραφείου του ενημέρωσε 
το γραφείο του κ. 
Παπανδρέου ότι θα μιλήσει 
στην επιτροπή. Στελέχη τής 
Χαριλάου Τρικούπη έλεγαν 
ότι ο κ. Σημίτης 
χρησιμοποίησε την ίδια 
επιχειρηματολογία με 
εκείνη του κ. Παπανδρέου 
για το θέμα των Σκοπιών 
και της συναίνεσης. Ο κ. 
Αθανασάκης θεώρησε 
φυσικό γεγονός το ότι ο κ. 
Σημίτης μίλησε στη Βουλή, 
καθώς είναι πρώην 
πρωθυπουργός και 
βουλευτής, ενώ 
απαντώντας σε ερώτηση αν 
«καπέλωσε» τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν 
υπάρχει τέτοιο θέμα.
•  Αιχμές άφησε χθες ο Γ. 
φλωρίδης κατά του Γ. 
Παπανδρέου για τον τρόπο 
με τον οποίο ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ χειρίσθηκε τις 
τελευταίες ημέρες το θέμα 
της συναίνεσης στα εθνικό  
θέματα. Ο βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ είπε (στο ρ/σ 
«Αλφα») ότι η κυβέρνηση 
κατάφερε έντεχνα να 
εμφανίσει ότι τα πράγματα 
στην πολιτική ζωή της 
χώρας «κινούνται παρά τις 
δικές της ανεπάρκειες και 
τις συνεχείς εθνικές ήττες 
που υφιστάμεθα, σε ένα 
καθεστώς συναίνεσης, 
δηλαδή περίπου 
συνενοχής. Πολλές φορές 
η σύγχυση που προκαλείται 
οφείλεται και στον τρόπο 
που διατυπώνουμε εμείς  
τις απόψεις μας. Ισως δεν 
γίνεται ευδιάκριτη η στάση 
μας».

Μητσοτάκης:
No 1 πρόβλημα, 
ο αλβανικός 
εθνικισμός

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

y  εραυνό εν αιθρία», χαρακτήρισε την αναγνώριση 
' '■ V tcüv Σκοπιών ως «Δημοκρατίατης Μακεδονίας» από 
τις ΗΠΑ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Μητσοτάκης.

«Εγώ έχω σχέσεις με τον πατέρα Μπους αλλά ζούμε μια 
επικίνδυνη εποχή», τόνισε σε συνέντευξή του στον Ν. Χα- 
τζηνικολάου στον «Αλφα». «Οι Αμερικανοί όλα τα βλέπουν 
μαύρο ή άσπρο, όποιοι δεν είναι φίλοι τους είναι εχθροί 
τους κι αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Υπάρχει πρόβλημα 
στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, μπορεί να πληρωθεί ακριβά η 
ανταμερικανική υστερία», προειδοποίησε.

Για το Σκοπιανό είπε «αρκετά το πληρώσαμε, μην το πλη
ρώσουμε και άλλο». Και επανέφερε την παλιά πρόταση (ό
ταν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός) των Βανς και Οουεν για 
σύνθετη ονομασία “«nova macedonia». Κατηγόρησε τον Κ.

Σημίτη ότι έκανε «μυστικές 
διαπραγματεύσεις, δεν είχε το 
θάρρος να βγει και να πει 
στον ελληνικό λαό ότι ήταν έ
τοιμος να δεχθεί μεικτό όνο
μα».

Επανέλαβε και τη γνωστή 
του θέση, ότι οι ελληνοτουρκι
κές διαφορές δεν αφορούν 
μόνο την υφαλοκρηπίδα σύμ
φωνα με το δόγμα της ελληνι
κής εξωτερικής πολιτικής.
«Μόνο αυτό συζητούσε ο κ. 

Σημίτης;», είπε. «Οταν κάνεις διάλογο, υπάρχει ανοιχτή α
τζέντα, το Πατριαρχείο, οι περιουσίες των Ελλήνων κ.λπ.».

Με απαξίωση αναφέρθηκε στον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο. «Εχειξεφΰγει από κά
θε όριο», είπε. «Επιτίθεται ανοιχτά και κατηγορεί τα Ηνω
μένα Εθνη και τις ΗΠΑ. Δεν βλέπει την τραγική απομόνω
ση που έχει η Κύπρος; Κινδυνεύει να παρασύρει σε περι
πέτειες τον Ελληνισμό γενικότερα. Η ελληνική κυβέρνηση 
έχει χρέος να λύσει το Κυπριακό πρόβλημα μιλώντας αδελ
φικά με την Κύπρο. Περνούμε δύσκολη καμπή, δεν έχουμε 
περιθώρια για εύκολα νταηλίκια».

Εξέφρασε την ανησυχία του, όχι για «ντε γιούρε» ανα
γνώρισή των Τουρκοκυπρίων, που θα έκλεινε τον δρόμο 
για την Ε.Ε, αλλά για «ντε φάκτο», που σημαίνει να ανοί
ξουν τα λιμάνια, οι εμπορικές συναλλαγές κ.ά.».

Εριξε καρφί και για τον Α. Σαμαρά, που μετά τις δραμα
τικές εξελίξεις στο Σκοπιανό δήλωσε δικαιωμένος: «Θα πω 
μια φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η Ελλάδα έχει 
μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο».

Πρότεινε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών με μυστικές δια- 
βουλεύσεις, από τις οποίες, όμως, θα κρατηθούν πρακτικά, 
προκειμένου να πάψει η δέσμευση ότι δεν θα υπάρχει η λέ
ξη «Μακεδονία» στην ονομασία των Σκοπιών. Υποστήρι
ξε, τέλος, ότι το Σκοπιανό δεν πρέπει να συνεχίσει να είναι 
στην προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής, προηγούνται 
«το Κυπριακό, οι ελληνοτουρκιές σχέσεις και τώρα οι σχέ
σεις μας και με τις ΗΠΑ. Το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα της 
Βαλκανικής είναι ο αλβανικός εθνικισμός», είπε.
•  Υπέρ των αντιποίνων στα Σκόπια τάχθηκε ο Μιλτιάδης 
Εβερτ. «Αν οι Σκοπιανοί αρνηθούν να διαπραγματευτούν, 
τότε να μη δεχτούμε Σκοπιανούς εργάτες, να βάλουμε βέτο 
στην ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.», είπε στον 
«Αλφα». Αφησε όμως να ενόηθεί ότι τάσσεται υπέρ της 
σύνθετης ονομασίας.
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