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Εντυπωσιάστηκαν από τα κοσμήματα που υπάρ
χουν στο μοναδικής σπουδαιότητας μουσείο του 
Ηρακλείου, οι σύζυγοι των Βαλκάνιων ηγετών. 
Στη φωτό (από δεξιά) ο δήμαρχος Ηρακλείου Κώ
στας Ασλάνης, η Δάφνη Σημίτη, η κα Νάνια Γκλι- 
γκόροβα, π κα Ρεξνίνα Νάνο και η Ελσίν Τζεμ.
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Δεν ακολούθησε
τις συζυγους των
Βαλκανίων ηγετών

V-·.

"1
■ Χί- ·ντ.>

«ί
···"·

^ ^ ν .ν ·^ ··/ .ν .:>'·<·-··:·■ ϊ : · χ  .: 55$ & & & $

■:·>·

λ-;

λ

Η απεσταλμένη του «Εθνους» Κάτια Μακρή (αριστερά) 
με την Ελσίν Τζεμ, σύζυγο του Τούρκου υπουργού Εξω
τερικών I. Τζεμ.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Σημίτης: Είμαστε όλοι ισότιμοι

Η σύζυγος του Τούρκου πρωθυπουργού κα Μπερνάζ 
Γιλμάζ, γεύτηκε την κρητική ρακή στο κέντρο της πό
λης.

«Είμαστε ισότιμοι. Ας σταθεί ο 
καθένας όπου θέλει», είπε ο Πρω
θυπουργός Κώστας Σημίτης την ώ
ρα που οι ηγέτες παρατάχθηκαν για 
την παραδοσιακή φωτογραφία των 
αρχηγών, ανατρέποντας όλα τα μέ
χρι τώρα δεδομένα που υπαγορεύ
ουν ότι τις θέσεις τις καθορίζει πά
ντα ο οικοδεσπότης.

Οι αρχηγοί χαμογέλασαν με ικα
νοποίηση μετά τη δήλωση αυτή και 
έπραξαν ακολούθως. Το αποτέλε
σμα;

Δίπλα στον Πρωθυπουργό στήθη
καν οι Σλόμπονταν Μιλόσεθιτς και 
Κίρο Γκλιγκόροφ και ακριβώς δε
ξιά ο Μεσούτ Γιλμάζ. Κι έτσι τους 
αποθανάτισε τελικά ο φακός...
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Μόνο η Μπερνάζ Γ ιλμάζ δεν ακολούθησε τις συζύγους των Βαλκάνιων η
γετών και υπουργών Εξωτερικών που ξεναγήθηκαν στο Ηράκλειο με οικο
δέσποινα την Δάφνη Σημίτη.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Της Κάτιας Μακρή

Η Δάφνη Σημίτη μπορεί να μίλησε με τα καλύτερα λόγια 
για τη σύζυγο του Τούρκου πρωθυπουργού Μεσούτ Γιλ

μάζ, αλλά η Μπερνάζ Γ ιλμάζ δεν ανταπέδωσε την ευγένεια...
Παραβαίνοντας ακόμη και στοιχειώδεις όρους της φιλοξε

νίας που της προσφέρεται, χτες, προτίμησε να πάει βόλτα στο 
Ηράκλειο με τους φίλους της, όπως η ίδια είπε, αντί να ακο
λουθήσει τις συζύγους των Βαλκάνιων ηγετών και υπουργών 
Εξωτερικών, που ξεναγήθηκαν στην πόλη με οικοδέσποινα 
τη Δάφνη Σημίτη.

Η Μπερνάζ Γ  ιλμάζ δεν κράτησε μάλιστα ούτε τα προσχήμα
τα. Ενώ στο επιτελείο του Πρωθυπουργού δήλωσε ότι δεν θα 
ακολουθήσει την επίσημη αντιπροσωπεία γιατί είναι κουρα
σμένη, έφυγε από το ξενοδοχείο σχεδόν ταυτόχρονα με τις 
κυρίες των ηγετών και πήγε βόλτα στα μαγαζιά. Ακόμη κι ό
ταν οι δημοσιογράφοι την εντόπισαν να ψωνίζει στα κατα
στήματα συνοδευόμενη από τον πρώην πρόεδρο της τουρκι
κής βουλής κ. Τσιρουτουκ (ο οποίος είναι κρητικής καταγω
γής) και τη σύζυγο του πρέσβη της χώρας της στην Αθήνα, η 
κ. Γιλμάζ δεν δίστασε να πει: «Προτίμησα να βγω μια βόλτα 
με τους φίλους μου».

Η Δάφνη Σημίτη δεν σχολίασε καθόλου το γεγονός. Αντε- 
πιτέθηκε με τρόπο ξεχωριστό, εκθειάζοντας σχεδόν τα προ
σόντα της κυρίας Μπερνάζ Γιλμάζ, την οποία χαρακτήρισε... 
φιλική και μορφωμένη. «Μιλάει πολλές ξένες γλώσσες», εί
πε η κυρία Σημίτη χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο ευγενικής συμπεριφοράς και φιλοξενίας, 
η κυρία Σημίτη ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σύζυγο του 
Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Ισμάίλ Τζεμ, Ελσίν, η οποία 
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αρχαιολογικά ευρήματα 
του Μουσείου του Ηρακλείου, όπου ήταν ο πρώτος σταθμός 
της ξενάγησής τους...

Σύζυγοι Πρωθυπουργών κρατών δεν ήταν πολλές στη χτε- 
σινή βόλτα των κυριών στο Ηράκλειο.

Η Νάνια Γκλιγκόροβα — παρά το προχωρημένο της ηλι
κίας της — ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα των ξενα
γήσεων, η Ρεξνίνα Νάνο εξέφρασε την ευχαρίστησή της για 
τα μέρη και τοπία που είχε την ευκαιρία να θαυμάσει, ενώ 
στην παρέα των κυριών ήταν σύζυγοι πολλών υπουργών κι 
πρεσβευτών.

Από τη βουλγάρικη αντιπροσωπεία δεν υπήρχε γυναικεία 
εκπροσώπηση στην ξενάγηση των κυριών. Κι αυτό γιατί η μό
νη γυναίκα που έφεραν μαζί τους ήταν η υπουργός Εξωτερι
κών της χώρας Ναντένσα Μιχαήλοβα, που — ομολογουμέ- 
νως —  κάνει για πολλές...

Από τη συντροφιά των κυριών έλειπ ε επίσης π ούζιτγος του 
Σλόμπονταν ΜιλόσεΒιτς, Μίρα ΜάλκοΒιτς, η οποία στη χώ
ρα της είναι αρχηγός ενός αριστερού κόμματος κι είχε πάρα 
πολλές δουλειές αυτή την εποχή.

Αν μάλιστα αργούσε λίγο ακόμη το αεροπλάνο που μετέ
φερε το Ρουμάνο πρωθυπουργό κ. Τσιορμπέα θα έλειπε και 
η σύζυγός του Λακρίμα, η οποία έφτασε στο Μουσείο του 
Ηρακλείου κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή...

Η Δάφνη Σημίτη ήταν μία πολύ ευγενική κι άνετη οικοδέ
σποινα.

Το πρωί ξεναγήθηκαν στο πραγματικά μοναδικής σπουδαι
ότητας μουσείο του Ηρακλείου, όπου επί μιάμιση ώρα είχαν 
την ευκαιρία να θαυμάσουν τα εκθέματα.

Στη συνέχεια, διασχίζοντας με τα πόδια την πόλη του Ηρα
κλείου, έφτασαν ως το δημαρχείο όπου τις περίμενε ο δή
μαρχος Κώστας Ασλάνης αλλά και πλήθος κόσμου.

Στο εσωτερικό του κτιρίου κάθησαν γύρω από ένα τετρά
γωνο τραπέζι, όπου εκτός από ένα κονσέρτο κλασικής μουσι
κής από το κουαρτέτο του Δήμου Ηρακλείου, άκουσαν και το 
δήμαρχο να τους λέει ότι «μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις 
τύχες των λαών αυτής της γειτονιάς του κόσμου».

Η μίνι δεξίωση που παρέθεσε ο δήμαρχος προς τιμήν των 
συζύγων των ηγετών εκτιμήθηκε δεόντως από τις κυρίες. 
Μαγνητίστηκαν από τα παραδοσιακά σκαλτσούνια, τις χορ
τόπιτες και το γλυκό που είχαν φτιάξει, ειδικά για την περί
σταση, Κρητικές νοικοκυρές.

Αφού τους άνοιξε η όρεξη, πήγαν μετά για φαγητό. Και διά
λεξαν το καλύτερο μέρος για να ηρεμήσουν και να ξεφύγουν 
από τα συνηθισμένα. Πήγαν στη Μονή της Αγίας Ειρήνης. 
Πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν ότι αυτό το κομμάτι της ξενά
γησης ήταν το σημείο αιχμής που έκανε την κυρία Γ ιλμάζ να 
μην ακολουθήσει.

Το απόγευμα έκαναν μια βόλτα στην παλιά πόλη με τα πό
δια. Για το βράδυ ήταν προγραμματισμένο να δειπνήσουν σε 
ένα μικρό ενετικό κάστρο στο Ρέθυμνο, ενώ στο ξενοδοχείο 
γύρισαν εξαντλημένες αλλά ευχαριστημένες γύρω στις 11 το 
βράδυ.

Σήμερα το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει ξενάγηση στην 
Κνωσό. Οσο για τα δώρα που τους προσφέρονται όπου σταθ- 
μούν κι όπου βρεθούν; Ολα συμβολίζουν την ειρήνη, τη φι
λία, τη σοφία. Η κυρία Σημίτη πρόσφερε ήδη στις κυρίες από 
ένα αντίγραφο ηπειρωτικού δίσκου από το μουσείο Μπενά- 
κη κι έναν ελληνιστικό σκίφο.

Ο δήμαρχος του Ηρακλείου Κώστας Ασλάνης τους χάριστε 
χτες από ένα χρυσό μετάλλιο που απεικονίζει το μυθικό Τρύ
πα, ο οποίος έχει σώμα λέοντος και κεφάλι αετού.

ΤΟ ΘΕΜΑ

■  Η Μπερνάζ Γιλμάζ μπορεί 
να συμπεριφέρθηκε με το χειρό
τερο τρόπο χθες, όμως η σύζυγος 
του Τούρκου υπουργού Εξωτε
ρικών έκλεψε τις εντυπώσεις.

Δεν είναι ούτε νέα, ούτε όμορ
φη. Ηταν όμως η πιο χαμογέλα-
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στή κι αυτή που μίλησε ανοικτά 
και εξέφρασε και το ενδιαφέρον 
της για την ουσία των συνομι
λιών και της Διαθαλκανικής 
Συνδιάσκεψης.

Το «Εθνος» συνομίλησε αρκετή 
ώρα με τη σύζυγο του υπουργού 
Ισμαΐλ Τζεμ, η οποία ήταν άκρως 
προσεκτική και διπλωματική 
στις απαντήσεις της.

«Η  ξενάγηση κι η φιλοξενία εί
ναι πραγματικά εξαιρετική. Πά
νω απ' όλα προέχει όμως να πάνε 
καλά οι συναντήσεις και να 
υπάρχει ένα αποτέλεσμα», είπε 
η κυρία Τζεμ.

Τη Δάφνη Σημίτη τη χαρακτή
ρισε ως μια καταπληκτική οικο
δέσποινα, ζεστή, φιλική κι πανέ
ξυπνη.

Η Ελσίν Τζεμ είναι η πρώτη 
φορά που επισκέπτεται την Κρή
τη.

«Είναι κρίμα που θα μείνουμε 
τόσο λίγο», είπε χθες στο 
«Εθνος».

Τη ρωτήσαμε και, για την α- 
πουσία της κυρίας Γ ιλμάζ από τη 
συντροφιά των γυναικών. «Ξ έ
ρετε, δεν αισθανόταν καλά και 
προτίμησε να μην έρθει», απά
ντησε, προσπαθώντας να ξεπε- 
ράσει τον σκόπελο.

■  Το «μάτι» των Ελλήνων δη
μοσιογράφων... έσπρωξε την α-
νταποκρίτρια της «Χουριέτ» 
Νουρ Μπασάρ στην πισίνα του 
ξενοδοχείου που διεξάγεται η 
Διαβαλκανική Διάσκεψη.

Ηταν τη στιγμή που οι Βαλκάνι- 
οι ηγέτες έβγαζαν την αναμνη
στική φωτογραφία. Η Νουρ πα
ρακολουθούσε στα μάτια τον Μ. 
Γιλμάζ και ταυτόχρονα περπα
τούσε, πλησιάζοντας στην εξέ
δρα.

Οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, 
στην πλειοψηφία Ελληνες, την 
παρακολουθούσαν και καθώς 
σχολίαζαν το πάθος με το οποίο η 
μελαχρινή Τουρκάλα είχε «καρ
φωθεί» στον Μεσούτ, ξαφνικά 
βρέθηκε στα... κρύα του 
λουτρού.

Κατάφερε όμως να συγκε
ντρώσει επάνω της τα βλέμματα 
όχι μόνο του Μ . Γ ιλμάζ αλλά ό
λων των ηγετών της Βαλκανικής.

■ Η πιο όμορφη από τις συζύ
γους των ξένων ηγετών άταν α
ναμφισβήτητα η Μπερνάζ Γιλ-
μάζ.

Η πιο γλυκιά ήταν η σύζυγος 
του υπουργού Εξωτερικών της 
χώρας Ισμαΐλ Τζεμ και η πιο αμί
λητη η γυναίκα του Κίρο Γκλι- 
γκόροφ, Νάνια.

Η πιο κομψή ήταν η σύζυγος 
του Αλβανού πρωθυπουργού, η 
Βεξνίνα Νάνο.

Οι πιο καλές όμως στο σύνολο, 
όχι να το παινευτούμε, αλλά ή
ταν οι Ελληνίδες. Η κυρία Σημί
τη, η κυρία Κρανιδιώτη και η 
κυρία Παπανδρέου, οι οποίες έ
λαμπαν...
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