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Διαψεύδουν ότι υπήρξε 
συμφωνία, όχι όμωε ότι υ
πήρξε και συζήτηση για αυ
ξομείωση των χωρικών μαε 
υδάτων σε έξι ναυτικά μίλια 
σε ορισμένα σημεία του Αι
γαίου, οι υπουργοί Εξωτερι
κών και ΑμυναεΣτ.Λαμπρι- 
νίδηε και Π. Μπεγλίτηε.

Τηε ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ

0 υπουργός Αμυνας ω
στόσο με τις δηλώσεις 
του «αδειάζει» και τον 

πρώην πρωθυπουργό Κ. Ση
μίτη, που σε βιβλίο του έχει 
γράψει ότι οι διερευνητικές 
επαφές εκείνης της περιό
δου είχαν έρθει «μια ανάσα» 
πριν από τη συμφωνία με
ταξύ των δύο χωρών.

«Ποτέ καμία ελληνική 
κυβέρνηση δεν έχει κάνει 
καμία τέτοια συμφωνία με 
την Τουρκία» δήλωσε ο Στ. 
Λαμπρινίδης, ερωτηθείς 
χθες αμέσως μετά τη συνά
ντησή του με τη νέα Κύ
πρια ομόλογό του Ερατώ 
Κοζάκου Μαρκουλλή, η ο
ποία πραγματοποίησε την 
πρώτη επίσημη επίσκεψή 
της στην Ελλάδα.

«Το Διεθνές Δίκαιο, είπε 
ο υπουργός Εξωτερικών, δί
νει το δικαίωμα στην Ελλά
δα να επεκτείνει τα χωρικά 
της ύδατα, όποτε και όπως 
η ίδια κρίνει ότι πρέπει να 
το κάνει, και όλες οι ελληνι
κές κυβερνήσεις διαχρονι
κά έχουν δηλώσει ότι αυτό 
το δικαίωμα ισχύει απαρέ
γκλιτος».

Επανέλαβε επίσης ότι οι 
διερευνητικές επαφές γίνο
νται προκειμένου «να δού
με αν υπάρχει κοινός τόπος 
για να υπάρξει συζήτηση, 
διαπραγμάτευση και τελι-
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Διαψεύδουν τη συμφωνία 
αλλά όχι τις συζητήσεις

Κ. Σημίτηε, Π. Μπεγλίτηε. Πόσο μεγάλη είναι μια... ανάσα;

κώς συμφωνία για την υφα
λοκρηπίδα» και ότι «αν δεν 
καταλήξουν σε κάποιο απο
τέλεσμα, η σωστή λύση εί
ναι να πάνε στο Δικαστήριο 
της Χάγης» (ο.ο. αν δεν ο
ριστούν τα χωρικά ύδατα 
δεν μπορεί να γίνει οριοθέ- 
τηση της υφαλοκρηπίδας).

«Τίποτε από αυτά που 
γράφει στο βιβλίο του ο κ. 
Μ πουλούκμπασι δεν έχει 
συμφωνηθεί και δεν ιοχύει» 
δήλωσε και ο υπουργός 
Αμυνας. Ο Πόνος Μπεγλί- 
της, ο οποίος είχε διατελέ-

σει και εκπρόσωπος του υ
πουργείου Εξωτερικών την 
περίοδο 1999 - 2004, όταν ο 
κ. Μπουλούκμπασι μετείχε 
στις διερευνητικές, επί υ
πουργίας τότε Γ. Παπανδρέ- 
ου, είπε ότι στόχος «ήταν η 
υπεράσπιση του Διεθνούς 
Δικαίου, του Δικαίου της 
Θάλασσας και των εθνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της χώρας».

Ερωτηθείς ωστόσο, με α
φορμή συνέντευξη του δια
δόχου του στο ΥΠΕΞ, νυν 
ευρωβουλευτή της Ν .Δ. Γ.

Κουμουτσάκου(στον «Ελεύ
θερο Τύπο»), ο οποίος ανα- 
φέρεται στην αποστροφή 
Σημίτη ότι «ήμασταν μια α- 
νάσα πριν από τη συμφω
νία», ο υπουργός Αμυνας α
πάντησε, «αδειάζοντας» ου
σιαστικά τον πρώην πρωθυ
πουργό: «Το μια ανάσα εί
ναι μια υποκειμενική αξιο
λόγηση και εκτίμηση. 
Υπήρχαν πολλά θέματα α
νοιχτά μέχρι τον Φεβρουά
ριο του 2004 ουσιαστικά, 
γιατί αρχές Μαρτίου του 
2004 είχαμε τις εκλογές.

Από την πλευρά της Τουρ
κίας ετίθεντο, με μονομερή 
τρόπο, πολλά αιτήματα, τα 
οποία δεν γίνονταν δεκτά 
από τη δική μας πλευρά».

Τόσο όμως από τα βιβλία 
του πρώην πρωθυπουργού 
Κ. Σημίτη όσο και του πολι
τικού συμβούλου της αμε
ρικανικής πρεσβείας στην 
Αθήνα Ρ. Κίσλινγκ, αλλά 
και πρόσφατα, από όσα εί
δαν το φως της δημοσιότη
τας μέσω του ννΐΐά ΐΐ^ ΐτε, 
αποκαλύπτεται ότι Ελλάδα 
και Τουρκία είχαν φτάσει 
πολύ κοντά σε συμφωνία 
κάποια στιγμή, αλλά και ό
τι είχαν υπάρξει σ υζητή
σεις για την αυξομείωση 
των χωρικών μας υδάτων, 
έπειτα από πρόταση της 
Τουρκίας, την οποία η ελ
ληνική πλευρά δεν είχε α
ποκλείσει.

Οπως αποκαλύπτεται, η 
συμφωνία τελικώς δεν επε- 
τεύχθη κυρίως λόγω του ε
κατέρωθεν φόβου του πολι
τικού κόστους.

Αλλωστε μετά την ανάλη
ψη της διακυβέρνησης της 
χώρας από την κυβέρνηση 
Καραμανλή, ο τότε υπουρ
γός Αμυνας Σπ. Σπηλιωτό- 
πουλος είχε προβεί σε ανά
λογες αποκαλύψεις, με συ

νέντευξή του σε τουρκική 
εφημερίδα. Αποκαλύψεις 
που ουδέποτε διαψεύστη- 
καν, απλώς... αναιρέθηκαν 
τότε. Η όλη συζήτηση «πά
γωσε» από τον πρώτο υ 
πουργό Εξωτερικών των κυ
βερνήσεων Καραμανλή Π. 
Μολυβιάτη.

Αξίζει επίσης να σημειω
θεί ότι ο Γ. Κουμουτσάκος 
στη συνέντευξή του χθες, 
παρ’ ότι αρνείται να αποκα- 
λύψει λεπτομέρειες, ανα
φέρει ότι ο τότε εκτελών 
χρέη υπουργού Εξωτερικών 
Τάσος Γιαννίτσης παρέδω
σε στον Π. Μολυβιάτη ενη
μερωτικό σημείωμα για τις 
διερευνητικές. Εκείνο το 
σημείωμα κατέληγε στο 
συμπέρασμα ότι στο ση
μείο που οι διερευνητικές 
είχαν φτάσει χρειάζονταν 
πλέον πολιτικές αποφάσεις 
σε μια σειρά από καίρια ε
ρωτήματα.

Ποια ήταν, και ενδεχομέ
νως παραμένουν, τα ερω
τήματα αυτά δεν αποκαλύ
πτεται.

Στον απόηχο των όσων 
τεκταίνονται εξ αιτίας του 
βιβλίου Μπουλούκμπασι, ο 
υπουργός Εξωτερικών Στ. 
Λαμπρινίδης επισκέπτεται 
σήμερα την Ιμβρο. ♦

Πράσινος εμφύλιος για τη «λευκή απεργία»

Σ ε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ και των κυβερ
νητικών συνδικαλιστών, εκτόε του πολέ

μου με την κυβέρνηση, εξελίσσεται η απόφα
ση τηε ΑΔΕΔΥ για «στοχευμένεε δράσειε» των 
δημοσίων υπαλλήλων, τιε οποίεε η κυβέρνη
ση, διά του εκπροσώπου τηε, υπουργού Επι- 
κρατείαε Ηλία Μόσιαλου, ερμηνεύει ωε «λευ
κή απεργία» και απειλεί με την επιβολή κυρώ
σεων.

Απρόσμενο συμπαραστάτη πάντωε η κυ
βέρνηση βρίσκει στη Ν.Δ., αφού ο εκπρόσω- 
ποε του κόμματοε Γ. Μιχελάκηε τάχθηκε χθεε 
κατά τηε λευκήε απεργίαε, αλλά επί τηε ουσίαε 
και κατά του υπεύθυνου συνδικαλιστικού του 
δικού τηε κόμματοε Γ. Μανώλη, ο οποίοε έχει

συνταχθεί με τον πρόεδρο τηε ΑΔΕΔΥ Γ. Πα- 
πασπύρο που είναι εκείνοε που πρώτοε ήγειρε 
το θέμα.

Χθεε, η πρόεδροε του γενικού συμβουλίου 
τηε ομοσπονδ ίαε των εφοριακών Φρόσω 
Σταυράκη, που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, αντι- 
τάχθηκε ευθέωε σε μια από τιε «στοχευμένεε 
δράσειε» που έθεσε σε προχθεσινή του συνέ
ντευξη ο Γ. Παπασπύροε, δηλαδή την κήρυξη 
απεργιακών κινητοποιήσεων στα τμήματα ε
κείνα των εφοριών που ασχολούνται με τιε ει- 
σπράξειε των φόρων.

Σε συνέντευξή τηε (στο Βήμα ΕΜ) η κυρία 
Σταυράκη είπε πωε κάτι τέτοιο «δεν είναι εύ
κολο να γίνει, διότι οι φόροι των φορολο-

γουμένων είναι Βεβαιωμένα χρέη».
«Απορώ γιατί δεν ερωτηθήκαμε», πρόσθε- 

σε ρίχνονταε ευθεία Βολή κατά του κ. Παπα- 
σπύρου, ενώ απέκλεισε και το ενδεχόμενο 
«λευκήε απεργίαε» γιατί «ο κλάδοε βρίσκεται 
σε υπερεντατική λειτουργία». Και η ίδια όμωε 
εξέφρασε αντιρρήσειε για την απομάκρυνση 
των εφοριακών, όπου δεν επιτυγχάνονται οι 
στόχοι, υπό την έννοια ότι «οι στόχοι πρέπει 
να μπαίνουν σωστά και αντικειμενικά και, αν 
δεν επιτυγχάνονται, Βεβαίωε δεν είναι αριστε
ρό και σοσιαλιστικό να μην τιμωρείται κανείε».

Αυτό ήταν άλλο ένα σημείο τηε εν μέρει δια- 
φωνίαε τηε με τον κ. Παπασπύρο, ο οποίοε σε 
δική του συνέντευξη (οτην ΕΡΑ) ζήτησε «αντί

να μιλάμε για απολύσειε, να δούμε πώε θα αυ
ξήσουμε τιε θέσειε απασχόλησηε.

Ο κ. Παπασπύροε πάντωε δεν αναίρεσε χθεε 
τιε δηλώσειε του περί λευκήε απεργίαε. Δήλω
σε απλώε ότι η ΑΔΕΔΥ «είναι ανοιχτή στο να 
προτείνει και να συμμετάσχει από θέση πρό- 
τασηε σε ζητήματα που αφορούν αλλαγέε στη 
δημόσια διοίκηση».

Οσο για τον εκπρόσωπο τηε Ν.Δ., ο Γ. Μιχε
λάκηε, κρατώνταε αποστάσειε και από τον Γ. 
Μανώλη, είπε χθεε ότι το κόμμα του «ωε υπεύ
θυνη πολιτική δύναμη σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να δεχτεί τιε δηλώσειε Παπασπύ- 
ρου περί ανύπαρκτου κράτουε και λευκών α
περγιών». Α.Ε.Μ.


