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ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ

Ερώτηση 
στη Βουλή 
γιο την 
Τσού&α

Στη Βουλή έρχεται πλέον 
το θέμα της Βραχονησίδας 
Τσούκα, με ερώτηση την ο
ποία κατέθεσε προς τον υ
πουργό Εξωτερικών Γ. Πα- 
πανδρέου ο ανεξάρτητος 
βουλευτής Στ. Μόνος.

Χθες η εφημερίδα 
«Εστία», δίνοντας συνέχεια 
στο θέμα της βραχονησί
δας, αποκάλυψε ότι σύμ
φωνα με την Εφημερίδα 
της ΚυΒερνήσεως (14 Φε
βρουάριου 1948) και τον 
Νόμο 547/48, η Τσούκα α-' 
νήκει στην ελληνική κυ
ριαρχία, και συγκεκριμένα 
στη συστάδα της Καλόλι- 
μνου.

Νόμος
Το γεγονός ότι η βραχο

νησίδα αναφέρεται ρητά 
στον συγκεκριμένο νόμο, 
που ουσιαστικά αποτελεί το 
«πρακτικό παραλαβής» των 
Δωδεκανήσων από την Ιτα
λία, δημιουργεί σοβαρά ε
ρωτηματικά για το πώς τελι
κά η βραχονησίδα αποτυ
πώθηκε εντός τουρκικής 
κυριαρχίας στους μεταγε
νέστερους χάρτες.

Ο κ. Μάνος στην ερώτη
σή του προς τον υπουργό 
Εξωτερικών ζητά να ενημε
ρωθεί «ποιος νόμος, μετα
γενέστερος του ν. 
547/1948, απέδωσε τη 
βραχονησίδα Τσούκα στην 
Τουρκία, ώστε να δικαιολο
γούνται οι ισχυρισμοί του υ
πουργείου Εξωτερικών».

Ο ανεξάρτητος Βουλευ
τής αναφέρθηκε στην απά
ντηση του εκπροσώπου του 
υπουργείου Εξωτερικών κ. 
Π. Μπεγλίτη (στο δημοσί
ευμα του «Εθνους της Κυ
ριακής»), σύμφωνα με την 
οποία η επίμαχη νησίδα εί
ναι η νησίδα Ατσάκι, που α
νήκει στην Τουρκία βάσει 
της ιταλοτουρκικής συμ
φωνίας του 1932, και ότι ο 
«ύφαλος» Τσούκα βρίσκε
ται νοτιοανατολικότερα του 
Ατσάκι και ανήκει και αυτός 
στην Τουρκία.

Εγγραφα
Ο βουλευτής της ΝΔ κ. Α. 

Παυλίδης, που είχε καταθέ
σει σχετική ερώτηση, επα
νήλθε στο θέμα ζητώντας α
πό τον υπουργό Εξωτερι
κών να καταθέσει όλα τα έγ
γραφα βάσει των οποίων το 
ΥΠΕΞ προέβη στη δήλωση 
για την εθνικότητα της βρα
χονησίδας Τσούκα, καθώς 
και το πρακτικό της συνε
δρίασης των συναρμόδιων 
υπηρεσιών η οποία συγκλή
θηκε για το θέμα την 4η Νο
εμβρίου.

0 εκπρόσωπος Τύπου 
του υπουργείου Εξωτερι
κών Π. Μπεγλίτης, παρά το 
νέο δημοσίευμα, επέμεινε 
στην απάντησή του της πε
ρασμένης Δευτέρας, τονί
ζοντας ότι για το ΥΠΕΞ το 
θέμα θεωρείται λήξαν.

......ΝίΚΡς Μελ£η£.

ΠΑΣΟΚ

Σύννεφα στη X. Τρικούπη - «Γκρίνια» Νεονάκη
Ενα πρόβλημα από τα παλιά φαίνε

ται να επανέρχεται στη Χαριλάου Τρι- 
κούπη, η σχέση του γραμματέα της ΚΕ 
με μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, 
που αποτελεί, όμως, ταυτόχρονα και 
τον άνθρωπο του Κ. Σημίτη στο κόμμα.

Αυτή τη φορά είναι ο Κ. Λαλιώτης 
και ο Mix. Νεονάκης. Ο «στρατηγός» 
της~ Χαρ. Τρικούπη φέρεται δυσαρε- 
στημένος από τη «συγκεντρωτικότη- 
τα» του γραμματέα, όπως και από το 
ότι αναζητά ρόλο στο κυβερνών κόμ
μα. Παρότι η κρίση δεν έχει εκδηλω
θεί δημοσίως, έγινε απολύτως φανε
ρή στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
ΕΓ, όταν ο κ. Νεονάκης άφησε σαφείς 
αιχμές κατά του γραμματέα για το θέ
μα της Κεντροαριστεράς.

Το θέμα, πάντως, αναμένεται να α
πασχολήσει και τον ίδιο τον πρωθυ
πουργό Κώστα Σημίτη, αν επιθυμεί σε 
μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το 
κυβερνών κόμμα, τόσο με την αντιμε
τώπιση του Κυπριακού όσο και με την 
ανάγκη της ανασυγκρότησης, να υ 
πάρχει «ψυχική ενότητα» στο ανώτερο 
καθοδηγητικό όργανο της Χαριλάου 
Τρικούπη.

Αριστερά
Ηδη και η υπόθεση των συμμαχικών 

κυβερνήσεων και του ανοίγματος 
προς την Αριστερά φέρεται να .διχάζει 
τα μέλη του ΕΓ, καθώς ίσως ο μόνος 
που επιμένει ότι η σχετική πρόταση 
πρέπει να γίνει τώρα, με την ιδιαίτερη,

βεβαίως, προσοχή που απαιτείται, εί
ναι ό γραμματέας της ΚΕ, Κ. Λαλιώτης. 
Ωστόσο, η πρόταση που θα εισηγηθεί 
το ΕΓ στην Κεντρική Επιτροπή, που θα 
λάβει και τις τελικές αποφάσεις κατά 
τη συνεδρίασή της στις 28 και 29 Νο
εμβρίου, δεν θα περιλαμβάνει την κυ
βερνητική συνεργασία ή την κοινή κά- 

, θοδο στις εκλογές εφόσον συμφωνη- 
θεί το πρόγραμμα, αλλά την προσπά
θεια σύγκλισης σε προγραμματικά και 
ιδεολογικά θέματα.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνέλ- 
θουν οι περισσότερες Νομαρχιακές 
Επιτροπές, παρουσία των Βουλευτών 
του κάθε νομού και των μελών της Κε
ντρικής Επιτροπής, ώστε να συζητή
σουν τα αποτελέσματα των δημοτικών

(VI. Νεονάκης: Δυσκολίες στη συ
νεργασία με τον Κ. Λαλιώτη.

και νομαρχιακών εκλογών. Δεν απο
κλείεται, μάλιστα, η Χαρ. Τρικούπη να 
καλέσει στην Αθήνα κάθε μία Νομαρ
χιακή Επιτροπή ξεχωριστά, με τη συμ
μετοχή βουλευτών, και να συζητήσει 
τον προγραμματισμό τοϋ κυβερνώντος 
κόμματος σε κάθε νομό έως τις εκλο
γές.

Την ερχόμενη Πέμπτη, εξάλλου, θα 
επαναληφθεί στη Χαρ. Τρικούπη η σύ
σκεψη για τα αγροτικά θέματα, παρου
σία και του υπουργού Γεωργίας, Γ. Δρυ.

Β. Σκουρής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τεστ με συν και πλην...
Εύσημα Οσβαλντ για τα οδικά έργα και τις μεταφορές. Ανησυχία για το 

τραμ. «Καμπανάκι» για τους τελικούς του ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου

Τ ο θετικό κλίμα και η ε
πιβράβευση της προό
δου της Ολυμπιακής 

προετοιμασίας από το κλιμά
κιο της ΔΟΕ που βρίσκεται 
στην Αθήνα, σφράγισαν και 
τη δεύτερη μέρα του ελέγ
χου, ενώ δεν έλειψαν και οι 
ανησυχίες τους για το θέμα 
του τραμ λόγω των αντιδρά
σεων από τους νεοεκλεγέ- 
ντες δημάρχους.

Ο πρόεδρος της Συντονι
στικής Επιτροπής Ντένις 
Οσβαλντ εξέφρασε την ικα
νοποίησή του γΐα την πρόοδο 
στα Ολυμπιακά έργα και ιδι
αίτερα στα οδικά έργα και 
στις μεταφορές. Ο κ. Οσβαλ
ντ, όμως, ήταν ενημερωμέ- . 
νος και για τις αντιδράσεις 
νέων δημάρχων που ζητούν 
επαναχάραξη της γραμμής 
του τραμ. Ο υπουργός Πολι
τισμού Ε. Βενιζέλος, ωστόσο, 
αμέσως μετά τη συνάντησή

Γράφει
ο Π. Τ&Όΰτσιας

του με τον κ. Οσβαλντ υπο
γράμμισε ότι «βρισκόμαστε 
σε ανοικτό διάλογο με τους 
δημάρχους» και σημείωσε ό
τι «εκεί που έχουμε αντιρρή
σεις ή επιφυλάξεις, με διά
λογο, με ορισμένες παρεμβά
σεις παράπλευρες θα δώσου
με λύση».

Συνάντηση
Το θέμα αυτό έθεσε και ο 

κ. Οσβαλντ κατά τη διάρκεια 
της χθεσινής συνάντησής 
του με τον πρόεδρο της ΝΔ 
Κώστα Καραμανλή, καθώς, 
όπως φαίνεται, τα στελέχη 
της ΔΟΕ ανησυχούν μήπως 
δημιουργηθούν εμπλοκές 
στην έγκαιρη αποπεράτωση 
του έργου.

Πάντως, δεν έλειψαν τα 
ευμενή σχόλια από τον υ 

πεύθυνο Μεταφορών της 
ΔΟΕ κ. Μποθί για την ταχύ
τητα που προχωρά το έργο. Ο 
κ. ΜποΒί είπε χαρακτηριστι
κά: «Είμαστε ικανοποιημέ
νοι από την ταχύτητα που ε
ξελίσσεται το έργο του τραμ, 
που είναι απόλυτα αναγκαίο 
για τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες».

Τα θετικά σχόλια από τη 
Συντονιστική Επιτροπή για 
τα οδικά έργα στηρίχθηκαν

Ο υπ. Πολιτι
σμού Ευάγγ. Βε
νιζέλος, μετά τη 
συνάντησή του 
με τον Ντ. 
Οσβαλντ, τόνισε 
ότι η κυβέρνηση 
βρίσκεται σε α
νοικτό διάλογο 
με τους δημάρ
χους για το θέμα 
του τραμ (Φωτό: 
αρχείου).

στα στοιχεία τα οποία κατα
γράφουν ότι το 86% από τα 24 
βασικά έργα, ήδη, κατασκευ
άζεται, ενώ 2 έργα βρίσκο
νται στο 7% των εργασιών 
τους.

Καμπανάκι χτυπά .για τους 
τελικούς του Ολυμπιακού 
τουρνουά ποδοσφαίρου. Ο ε
πιτόπιος έλεγχος κλιμακίου 
της ΔΟΕ στα γήπεδα της Ρι- 
ζούπολης και της Νέας Φ ι
λαδέλφειας δεν ικανοποίησε

τον κ. Οσβαλντ λόγω των οδι
κών προσβάσεων και της χω
ρητικότητας των σταδίων.

Τα στελέχη της ΔΟΕ μάλ
λον προτιμούν τη λύση του 
σταδίου Καραίοκάκη. αλλά 
για το θέρο αυτό η ΗΡΑ θα 
πάρει οριστικές αποφάσεις 
σας αρχές Αέκεμβρίου.1 σ ·
Κόστος

Για τη Ν φ ) .Δημοκρατία 
πάντως το θέμα.που τίθεται, 
σύμφωνα και μέτις δηλώσεις 
του κ. Κώστα Καραμανλή, εί
ναι «να καλυφθεί ο χαμένος 
χρόνος» καί επέστησε την ί 
προσοχή στις καθυστερή- I 
σεις, στο κόστος των έργων 
και στις υπερβάσεις του προ
ϋπολογισμού. «Θέλουμε να ί 
πιστεύουμε - είπε - ότι η κυ-; 
Βέρνηση θα εγκαταλείψει τις)’ 
μικροκομματικές, μίζερες; 
για την οικονομία, πρακτικές! 
της».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ

Νέο υπηρεσιακό αυτοκίνητο και για τους 300 βουλευτές
Ενας στόλος... από υπηρεσιακά αυ

τοκίνητα ετοιμάζεται για τους βου
λευτές. Αυτό το προνόμιο- διευκόλυν
ση θα παραχωρήσει σε σύντομο χρονι
κό διάστημα η Βουλή στους 300 εθνο
πατέρες για τις μετακινήσεις τους κα
τά τη διάρκεια της βουλευτικής τους 
θητείας, χωρίς πάντως να έχουν τη δυ
νατότητα να τα αποκτήσουν αυτά με
ταγενέστερα, από τη στιγμή δηλαδή 
που θα μείνουν για οποιονδήποτε λόγο 
εκτός Βουλής.

. Την πρόθεση αυτή γνωστοποίησε 
χθες ο πρόεδρος της Βουλής Απ. Κα- 
κλαμάνης, ανακοινώνοντας πως η 
Βουλή θα προμηθευτεί τα αυτοκίνητα

<*ΛΛίΙ !>λ» * '5| * ¿ Η ί . Λ ω Α ϊ ί ν ΐ Ι  /
με τριετη ή τετραετή σύμβαση χρήμα-

τοδοηκής μίσθωσης (leasing).
Ο βουλευτής θα κληθεί να επιλέξει 

τη μάρκα που επιθυμεί, με την προϋ
πόθεση φυσικά το αυτοκίνητο 
να είναι μέχρι 2.000 Κ.ε.

Οπως εξήγησε χθες ο πρόε
δρος της Βουλής, η εταιρεία 
leasing με την οποία θα γίνει η 
σύμβαση προμήθειας των αυ
τοκινήτων θα αναλάβει τη συ
ντήρηση και επισκευή τους, 
και για τον μάγο λόγο που ο 
βουλευτής θα'Βάλει το χέρι 
στην τσέπη θς{ είναι φυσικά η 
βενζίνη. Ο κ·: Κακλαμάνης ε- 
ξήγησε^ότι κατέληξε στη λύση 
αυτή ύστερα από μακρόχρο-

0 πρόεδρος της 
Βουλής.Απ, Kq- 

κλαμανης.

νες δίαβουλεύσεις με τα κόμματα και 
τα «εύλογα» -όπως τα χαρακτήρισε- αι
τήματα των βουλευτών, κυρίως της πε - 

ριφέρειας. Σημείωσε, επίσης, 
ότι έκανε ο ίδιος προσωπική έ
ρευνα στα «πόθεν έσχες» των 
βουλευτών, από την οποία 
διαπίστωσε ότι ο μέσος όρος η
λικίας των αυτοκινήτων είναι 
τα εννέα χρόνια, ενώ υπάρ
χουν βουλευτές με αυτοκίνη
το χρονολογίας 1985 και άλλοι 
χωρίς καν αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι οι βου
λευτές μέχρι το 1997 είχαν το 
δικαίωμα απόκτησης αυτοκι-

ιΐϊ,ά& φβ ι ■ " :ΐ" : - ■ ,  ,νητου με ευνοϊκούς ορούς,

αρχικά μέσω του ΟΔΔΥ, ενώ στη συνέ· 
χεια είχαν το δικαίωμα αγοράς ανά τε< 
τραετία ενός αφορολόγητου αυτοκτ 
νήτου Ι.Χ. ως 2.000 κ.ά.

Τέλος, ο κ. Κακλαμάνης παρουσία 
σε χθες στους δημοσιογράφους τα 6α 
σικά μεγέθη του προϋπολογισμού τοί 
Κοινοβουλίου, ο οποίος παρουσιάζω 
αύξηση σε σχέση με πέρυσι 7,86%. ί 
αύξηση της βουλευτικής αποζημίκ 
σης είναι σύμφωνη με την εισοδηματ; 
κή πολιτική, δηλαδή 3%. Η λειτουργ( 
της Βουλής θα επιβαρύνει τον Ελλην 
πολίτη με 1,01 ευρώ τον μήνα και ειδ 
κότερα η βουλευτική αποζημίωση 1 
0,19 ευρώ.

Γ. Μπαλή - Λ. Γαλανι

ί.


