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82.427 εκπαιδευτικοί
Γένεση ζωής στο εργαστήριο

δίνουν εξετάσεις
Η μεγάλη δοκιμασία 82.427 εκπαιδευτικών για την 
κάλυψη 10.195 θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτε
ροβάθμια εκπαίδευση αρχίζει το μεθεπόμενο Σαββα
τοκύριακο και θα ολοκληρωθεί, σε τρία στάδια, στις 
15 Δεκεμβρίου. Σε ορισμένες ειδικότητες, οι πιθανότη
τες επιτυχίας είναι ισχνές: από τους φιλολόγους θα διο
ριστεί ένας στους 14, από τους μαθηματικούς ένας’ 
στους 10, ενώ στον κλάδο φυσικής αγωγής ένας 
στους 31 υποψηφίους. Για πρώτη φορά το ΑΣΕΠ θα ε
φαρμόσει «μικτό» σύστημα εξετάσεων, με τη γραπτή 
ανάπτυξη ερωτημάτων αλλά και ερωτηματολόγια με 
σύντομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. (Σελ. 5)

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Λιγότερο αισιόδοξος ο ΟΟΣΑ
Μετριάζει τις αισιόδοξες εκτιμήσεις της κυβέρνησης 
για την ελληνική οικονομία, η έκθεση του ΟΟΣΑ. Σύμ
φωνα μ' αυτήν, η ανεργία και ο πληθωρισμός θα διατη
ρηθούν σε υψηλά επίπεδα το 2002 και το 2003, ενώ η 
μείωση της ανεργίας θα προέλθει από την επιτάχυνση 
της οικονομικής ανάπτυξης, τη μεθεπόμενη χρονιά. Επί
σης, ο ΟΟΣΑ διατυπώνει ανησυχία για τη διεύρυνση 
του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών. (Σελ. 21)

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

500 φρουροί σε τράπεζες
Την ώρα που ο υπουργός Δημόσιας Τάξης συζητούσε 
με αντιπροσωπεία της ΟΤΟΕ για την έξαρση που εμφα
νίζουν οι ληστείες των τραπεζών και την ανάγκη λήψε- 
ως προληπτικών μέτρων, άγνωστος οπλοφόρος έφευγε 
ανενόχλητος από υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραι
ώς στην Παιανία με 44.000 ευρώ... Τις επόμενες ημέ
ρες, αναλαμβάνουν υπηρεσία στις τράπεζες της Αττι
κής 500 εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, ενώ επιτροπή του 
υπουργείου αναμένεται να καταθέσει προτάσεις για ε
πιπλέον μέτρα έως τις 15 Δεκεμβρίου. (Σελ. 7)

0
1  Δίκη B d lV p iX : Σε νέα δίκη στο Βερο
λίνο πρόκειται να προσαχθεί ο ήδη καταδι- 
κασθείς σε ισόβια κάθειρξη Γιοχάνες Βάιν- 
ριχ, το «δεξί χέρι» του Κάρλος. Η δίκη, η 
ημερομηνία της οποίας δεν έχει οριστεί, 
ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια. Ο Βάινριχ 
κατηγορείται για τρεις αιματηρές τρομο
κρατικές επιθέσεις στη Γαλλία το 1983. Σύμφωνα, ό

μως, με τον γενικό εισαγγελέα του Βερολίνου Ντέτλεφ 
Μέλις, το κατηγορητήριο αφορά και σε ανάμιξη του 
Βάινριχ στο τρομοκρατικό πλήγμα κατά της σαουδαρα- 
βικής πρεσβείας στην Αθήνα, το 1983, περιέχει δε α
ναφορές και σε ονόματα Ελλήνων συνεργών.

■ Παγκόσμιο ρεκόρ: Με 136 κ. στο ζετέ, η Νατάσα 
Τσακίρη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 
των 63 κιλών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η 22χρονη 
αθλήτριά μας πήρε και δύο αργυρά μετάλλια. (Σελ. 18)

Δύο Αμερικανοί δημιουργούν μονοκύτταρο οργανισμό 
και προκαλούν τη μεγάλη επανάσταση στη Βιολογία
Ενα νέο, ιστορικών διαστάσεων άλ
μα τηε Επιστήμηε, σημαντικότερο 
ίσωε και από την αμφιλεγόμενη α
πόπειρα κλωνοποίησηε ανθρώπων, 
βρίσκεται επί θύραιε crris ΗΠΑ. Δύο 
πρωτοπόροι τηε Βιολογίαε και τηε 
Φυσιολογίαε, ο Κρεγκ Βέντερ, διά- 
σημοε για την αποκωδικοποίηση 
του DNA, και ο νομπελίσταε Χάμιλ- 
τον Σμιθ ανακοίνωσαν χθεε την έ
ναρξη ενόε κοσμογονικού πειράμα- 
τοε, στόχοε του οποίου είναι η δη
μιουργία, σε συνθήκεε εργαστηρί
ου, μιαε νέαε μορφήε ζωήε.

Οι επίδοξοι «Δρεε Φρανκεν- 
στάιν» φιλοδοξούν να δημιουργή
σουν έναν μονοκύτταρο οργανι
σμό, που θα αναπαράγεται μόνοε

του διαθέτονταε τα θεμελιώδη χα
ρακτηριστικό όλων των μορφών 
ζωήε που «κατασκεύασε», στο πέ
ρασμα των χιλιετιών, το ασυναγώ
νιστο εργαστήριο τηε Φύσηε. Αυτή 
η λιλιπούτεια «ζωή αλά καρτ» ελπί- 
ζεται να βοηθήσει τουε επιστήμο- 
νεε να εξιχνιάσουν τα μυστήρια 
τηε έμβιαε ύληε, τουε τεχνικούε να 
βρουν νέεε τεχνικέε εναντίον τηε 
ρύπανσηε και τουε στρατιωτικούε 
να ανακαλύψουν αποτελεσματικό- 
τερουε μηχανισμούε για την εξου- 
δετέρωση των βιολογικών όπλων. 
Σε συνδυασμό με τιε παράλληλεε ε- 
ξελίξειε στη Μοριακή Βιολογία, ει
δικά στην καταπολέμηση του καρ
κίνου, το πείραμα των Αμερικανών

επιστημόνων ανοίγει ένα καινούρ
γιο παράθυρο αισιοδοξίαε για τουε 
ανθρώπουε του 21ου αιώνα.

Ταυτόχρονα, όμωε, διατυπώνο
νται ανησυχίεε για τουε κινδύνουε 
από το ενδεχόμενο να «δραπετεύ
σουν» αυτοί οι αλλόκοτοι οργανι
σμοί στο φυσικό περιβάλλον ή να 
χρησιμοποιηθούν για την κατα
σκευή εξαιρετικό φονικών βιολογι
κών όπλων. Οι ειδικοί διαβεβαιώ- 
νουν ότι έχουν λάβει τα μέτρα τουε, 
όμωε τα μεγάλα ερωτήματα σχετικά 
με τον κοινωνικό έλεγχο τηε Επι- 
στήμηε, με τιε Προμηθείκέε δυνα- 
τότητεε αλλά και τιε κατακλυσμιαί- 
εε προεκτάσειε τηε, βρίσκονται 
στην ημερήσια διάταξη. (Σελ. 10)

Αντικαρκινικό εμβόλιο και φάρμακο

Εμβόλιο κατά του 
καρκίνου του τρα
χήλου της μήτρας 
αναπτύσσουν με ε
ντυπωσιακή επιτυ
χία Αμερικανοί επι
στήμονες, όπως α- 
ναφέρεται σε δη
μοσίευμα της New England Journal 
of Medicine. To εμβόλιο οπλίζει τις 
γυναίκες με ανοσία εναντίον ενός 
σεξουαλικά μεταδιδόμενου ιού, που 
προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις το 
συγκεκριμένο γυναικολογικό καρκί
νο. Στην επιστημονική δημοσίευση 
αναφέρεται πως η αποτελεσματικό
τατα του εμβολίου άγγιξε το 100%. 
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, οι ερευνητές

του ινστιτούτου 
Γκιστάβ Ρουσί στη 
Βιλζουίφτης Γαλ
λίας ανέφεραν ε
ντυπωσιακά απο
τελέσματα ενός 
νέου φαρμακευτι
κού σκευάσματος, 

που πετυχαίνει τη συρρίκνωση 
καρκινικών όγκων. Το νέο σκεύα
σμα καταστρέφει τα αιμοφόρα αγ
γεία καρκινικών όγκων. Η καινοτσ 
μία του έγγειται στο ότι επιτίθεται 
στα αγγεία των όγκων από τρεις 
διαφορετικές διευθύνσεις, αντί της 
συνήθους μιας. Ωστόσο, οι δοκιμές 
αυτές βρίσκονται στα αρχικά στά
δια. (Σελ. 11)

«Ευνοϊκή» για την Ελλάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων, η διάταξη της οικογενειακής φωτο
γραφίας κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Τσέχος πρόεδρος Βάτσλαβ Χάβελ (αριστερά) στους 
ηγέτες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, με τον πρωθυπουργό και την κ. Δάφνη Σημίτη δίπλα στον πρόε
δρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτζ Μπους.

Ολα για την ένταξη 
ασχέτως συμφωνίας 
λύσεως Κυπριακού
Ανησυχία για τυχόν προβολή εμποδίων
Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Πράγα ε
πικύρωσε την πανηγυρική ένταξη ε
πτά νέων κρατών τηε Ανατολικήε Ευ- 
ρώπηε στην Ατλαντική Συμμαχία, 
αλλά άφησε ανοιχτό, λόγω τηε τουρ- 
κικήε αδιαλλαξίαε, το θέμα του Ευρω- 
στρατού, ενώ οι επαφέε του κ. Κ. Ση
μίτη πείθουν ότι λόγω τηε στάσεωε 
τηε Αγκυραε είναι μάλλον απίθανη η 
επίτευξη κατ’ αρχήν συμφωνίαε επί 
του σχεδίου λύσεωε του Κυπριακού, 
έωε τη σύνοδο κορυφήε τηε Ε.Ε. στην 
Κοπεγχάγη.

Κατόπιν τούτου, οι προσπάθειεε 
τηε ελληνικήε κυβερνήσεωε εστιάζο
νται πλέον στην εξασφάλιση τηε άνευ 
όρων εντάξεωε τηε Κυπριακήε Δημο- 
κρατίαε στην Ε.Ε., δίχωε την κατ’ αρ
χήν συμφωνία μεταξύ των δύο κοινο
τήτων για λύση του πολιτικού προ- 
βλήματοε, δεδομένου ότι ο ηγέτηε 
των Τουρκοκυπρίων κ. Ραούφ Ντεν- 
κτάε δεν έχει καν αποδεχθεί ωε βάση 
διαπραγματεύσεωε το σχέδιο του γ.γ.

του ΟΗΕ Κόφι Ανάν. Από τιε επαφέε 
του κ. Σημίτη στην Πράγα προκύπτει 
ότι η απρόσκοπτη ένταξη τηε Κύπρου 
στην Ε.Ε. κατά τη σύνοδο κορυφήε 
τηε Κοπεγχάγηε μπορεί να συναντή
σει προβλήματα. Οπωε δήλωσε ο 
πρωθυπουργόε, «η άποψη που άκου- 
σα απ’ όλουε είναι ότι εφαρμόζεται το 
Ελσίνκι, αλλά αισθάνονται -και αυτό 
είναι κατανοητό- την ανάγκη να μην 
υπάρξουν συζητήσειε που θα διαρκέ
σουν επ’ άπειρον».

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση 
καθιστά σαφέε ότι εάν γίνει απόπειρα 
να μην ενταχθεί η Κύπροε στην Ε.Ε. 
θα ασκήσει «βέτο» συνολικώε στη δι
εύρυνση. Ταυτόχρονα, στόχοε τηε κυ
βερνήσεωε είναι να μην υπάρξει έμμε
ση αναγνώριση των τετελεσμένων 
τηε τουρκικήε κατοχήε εάν η Κύπροε 
ενταχθεί δίχωε να έχει προηγηθεί -ό- 
πωε είναι μάλλον το πιθανότερο- συμ
φωνία επί του σχεδίου λύσεωε του πο
λιτικού προβλήματοε. (Σελ. 3 ,4  και 8)



Η Αγκυρα δυναμιτίζει το Κυπριακό...
1 Αθήνα δεν συναινεί στην «πακετοποίηση» της λύσης, της ένταξης στην Ε.Ε. και της χορήγησης ημερομηνίας στην Τουρκία

Του απεσταλμένου μας στην ΠΡΑΓΑ 
Κ. Π. Π α π α δ ιο χ ο υ

'« αδιέξοδο οδηγείται, σύμφωνα με όλεε τιε 
δείξειε, λόγω τηε τουρκικήε αδιαλλαξίαε, η 

ευξη κατ’ αρχήν συμφωνίαε επί του σχεδί- 
λνάν πριν από τη σύνοδο κορυφήε τηε Κο- 
/χάγηε. Ετσι, η κυβέρνηση εστιάζει πλέον 
ν προσοχή τηε στην άνευ όρων ένταξη τηε 

ύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση στιε 12 Δε- 
,εμβρίου και στη διατήρηση τηε διπλωματι- 

κήε δυναμικήε περί το Κυπριακό μέσω τηε δια- 
σύνδεσήε του με τη χορήγηση ημερομηνίαε έ
ναρξηε των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
τηε Αγκυραε με την Κοινότητα, αλλά σε ευθε- 
τότερο χρόνο.

Το «στίγμα» τηε διαγραφόμενηε εμπλοκήε 
μετέφερε σε δηλώσειε του από την Πράγα, ό
που μετέχει στη σύνοδο κορυφήε του ΝΑΤΟ, ο 
πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε, διαμηνύονταε 
στον Τούρκο πρόεδρο κ. Σεζέρ κατά τη χθεσι
νή τουε συνάντηση πωε «δεν μπορεί να τα θέ
λετε όλα». Ενα μήνυμα το οποίο κατ’ ορισμέ- 
νουε είχε ωε έμμεσο αποδέκτη και την Ουάσι- 
γκτον, που πιέζει προε κάθε κατεύθυνση ώστε 
να λάβει στην Κοπεγχάγη η Τουρκία ημερομη

νία έναρξή ενταξιακών διαπραγματεύσεων. 
Εξ άλλου, όπωε γνωστοποίησε ο πρωθυπουρ- 
Y0s, αργά χθεε το βράδυ ή σήμερα επρόκειτο 
να έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο των Η- 
ΠΑ κ. Τζορτζ Mnous, αν και σε άλλο σημείο υ
πογράμμισε με έμφαση πωε «δεν του ασκού
νται πιέσει».

«Είναι 150 σελίδες»
Ειδικότερα, όπωε σημείωσε ο πρωθυπουρ- 

Y0s, ο κ. Σεζέρ αναφερόμενοε στο σχέδιο του 
κ. Ανάν υποστήριξε κατά τη μεταξύ τουε συ
νάντηση, πωε λόγω ms μεγάληε του έκτασηε 
-«είνα ι 150 σελίδε3», παρατήρησε χαρακτηρι
στικά- και τηε ασθένεια3 του κ. Ντενκτάε δεν 
είναι δυνατόν να εξεταστεί σε βάθθ3 από την 
Αγκυρα, ενώ επικαλέσθηκε την ανάγκη ορι
σμένων πρόσθετων διευθετήσεων για το ζή
τημα του Ευρωστρατού. Παράλληλα, όμωε, ο 
κ. Σεζέρ έσπευσε να ζητήσει από τον κ. Σημί
τη και τουε λοιπούε εταίρουε να δοθεί στην 
Τουρκία η ημερομηνία έναρξηε ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων ms Κύ
πρου με την Ευρωπαϊκή Ενω
ση. Η απάντηση, όμωε, του κ.
Σημίτη επ’ αυτού υπήρξε άμε

ση και απόλυτη. Εξ άλλου, είναι σαφέε ότι η 
Αθήνα δεν μπορεί να συναινέσει στην «πακε
τοποίηση» του Κυπριακού, τηε ένταξηε τηε 
Κύπρου και τηε χορήγησηε ημερομηνίαε 
στην Τουρκία, την οποία επιχειρεί, με την εν
θάρρυνση και ισχυρών ξένων παραγόντων, η 
Αγκυρα ούτε να στηρίξει το αίτημα να τηε χο
ρηγηθεί «ημερομηνία» όσο τηρεί πλήρωε α
νελαστική στάση στο Κυπρια
κό, αλλά και στο ζήτημα του 
Ευρωστρατού.

Επίσηε, όπωε υποστήριξε ο 
κ. Σημίτηε, από τιε επαφέε τιε 
οποίεε είχε στο περιθώριο τηε 
συνόδου με τουε ομολόγουε 
του τηε Ευρωπαϊκήε Ενωση3, 
προκύπτει πωε και οι περισσότερε3 ευρωπαϊ- 
κέ3 πρωτεύουσεε δεν έχουν λάβει οριστικέε α- 
ποφάσεΐ3 για το «σήμα» που θα πρέπει να στα
λεί από την Κοπεγχάγη στην Αγκυρα: «Η 
Τουρκία λέει “θέλω να αρχίσω διαπραγματεύ- 
σεΐ3” , οι Ευρωπαίοι τήε λένε “κλείσε το θέμα 

του Ευρωστρατού” μαζί με το 
Κυπριακό», ανέφερε χαρακτη
ριστικά ο πρωθυπουργόε. 

Ομωε από τιε ίδιεε επαφέε

διαφαίνεται, επίσηε, ότι σε ενδεχόμενο «ναυ
άγιο» τηε πρωτοβουλίαε Ανάν για την επίλυ
ση του Κυπριακού η άνευ όρων ένταξη τηε 
Κύπρου μπορεί να συναντήσει προβλήματα. 
Οπωε δήλωσε ο κ. Σημίτηε, «η άποψη που ά- 
κουσα απ’ όλουε είναι ότι εφαρμόζεται το Ελ
σίνκι, αλλά αισθάνονται -και αυτό είναι κα
τανοητό- την ανάγκη να μην υπάρξουν συ- 

ζητήσειε που θα διαρκέσουν 
επ’ άπειρον».

Ετσι, όπωε προαναφέρθη- 
κε, η Αθήνα αρχίζει ήδη να 
διαμορφώνει μια νέα στρατη- 
γική που αφορά σε πρώτη φά
ση την Κοπεγχάγη, αλλά ε
κτείνεται και πέραν αυτήε. Ει

δικότερα, η κυβέρνηση είναι σαφήε στη θέση 
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα ενταχθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση στη σύνοδο κορυφήε τηε 
Κοπεγχάγηε, ακόμη και εάν δεν έχει επιλυθεί 
το πολιτικό τηε πρόβλημα, καθώε σε διαφορε
τική περίπτωση θα ασκήσει «βέτο» συνολικά 
στη διεύρυνση. Παράλληλα, προκειμένου να 
μην υπάρξει έμμεση αναγνώριση των τετελε
σμένων και τηε διχοτόμησηε, στο πρωτόκολ
λο που θα συνοδεύει τη συμφωνία προσχώρη-

σηε, στόχοε τηε Αθήναε είναι να αναφέρεται 
-με διατύπωση που βεβαίωε θα αποτελέσει α
ντικείμενο σκληρήε διαπραγμάτευσηε μέχρι 
τιε 12 Δεκεμβρίου- πωε στην Κοινότητα ε
ντάσσεται ολόκληρη η Κύπροε, αλλά το κοι
νοτικό κεκτημένο θα ισχύσει αυτομάτωε σε ο
λόκληρη τη νήσο μόλιε υπάρξει λύση του πο
λιτικού τηε προβλήματοε.

Ο δεύτεροε στόχοε τηε ελληνικήε διπλωμα- 
τίαε στη σύνοδο κορυφήε τηε Κοπεγχάγηε, κα
τά τιε ίδιεε πηγέε, είναι να διατηρηθεί ζωντα
νή η «δυναμική» για την επίλυση του Κυπρια
κού που δημιούργησε η πρόταση Ανάν, παρά 
την παραβίαση των χρονοδιαγραμμάτων για 
κατ’ αρχήν συμφωνία των κ. Κληρίδη και 
Ντενκτάε πριν από την 12η Δεκεμβρίου. Σύμ
φωνα με αρμόδιεε κυβερνητικέε πηγέε, τούτο 
θα μπορούσε να συμβεί εάν στην Κοπεγχάγη 
δινόταν στην Τουρκία μια ημερομηνία για την 
ημερομηνία έναρξηε των ενταξιακών τηε δια
πραγματεύσεων με την Ε.Ε. (date for a date), η 
οποία όμωε θα ήταν ευθέωε διασυνδεδεμένη 
με τη συμβολή τηε στην επίλυση του Κυπρια
κού, είτε στη βάση διαπραγματεύσεων επί του 
σχεδίου Ανάν στην παρούσα του μορφή είτε 
σε κάποια παραλλαγή του.

Αλλο ρεπορτάζ 
—  σελ. 4, 8 —

Σημίτης προς Σε
ζέρ: «Δεν μπορείτε 
να τα θέλετε όλα».

...και τη συμφωνία 
για τον Ευρωστρατό

Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης συνομιλεί με τον Αμερικανό πρόεδρο κ. Τζορτζ Μπους παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Κόλιν Πάουελ και του 
πρώην Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα κ. Νίκολας Μπερνς.

Διεύρυνση της Συμμαχιας με σκιές
Του απεσταλμένου μας στην ΠΡΑΓΑ 

Γιώ ργο υ  Δ ελαςτικ

Επτά νέεε χώρεε μπαίνουν στην Ατλα
ντική Συμμαχία, ενώ δημιουργείται 
νέα Δύναμη Ταχείαε Ανάπτυξηε. 

Είκοσι έξι θα είναι πλέον οι χώρεε -

μέλη του ΝΑΤΟ, μετά τη χθεσινή από
φαση τηε συνόδου κορυφήε τηε Ατλα- 
ντικήε Συμμαχίαε στην Πράγα να ε
γκρίνουν την ένταξη τηε Βουλγαρίαε, 
τηε Ρουμανίαε, τηε Σλοβακίαε, τηε Σλο- 
βενίαε και των τριών Βαλτικών Χωρών 
(Λιθουανίαε, Λεττονίαε και Εσθονίαε).

Σύγκριση υποψηφίων προς ένταξη στο ΝΑΤΟ
Εννέα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ελπίζουν σε 

πρόσκληση εισόδου στο ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής
------------ ν των 19 εταίρων της συμμαχίας στην Πραγα.
ΥπόυνηυαΧ
I I  Μέλη του ΝΑΤΟ
1111 (αναγράφονται παρακάτω)

Υποψήφιοι που αναμένε
ται να γίνουν μέλη το 2004

; Υποψήφιοι που αναμένε- 
ϋ ϋ  ται να γίνουν μέλη αργότερα

& Πληθυσμός
(αντιπροσωπεύει 
1 εκατ. ανθρώπους)

*  Ενοπλες δυνάμεις
(αντιπροσωπεύει 
πέντε χιλιάδες άτομα)

Αμυντική δαπάνη 2001
Ως ποσοστό 
του ΑΕΠ

ϊ
Οριο 2%
(όρος του ΝΑΤΟ)

1. Ισλανδία 2. Βρετανία
6. Ολλανδία 7. Βέλγιο

11. Πορτογαλία 12. Ιταλία
16. Τσεχία 17. Πολωνία

3. Νορβηγία 4. Δανία 5. Γερμανία
β.Λουξ'ργο 9. Γαλλία 10. Ισπανία

13. Ελλάδα 14. Τουρκία 15. Ουγγαρία
Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς ανήκουν και αυτές στο ΝΑΤΟ

K É g j l Εσθονία

Λεττονία

2,4 

^  6.500

Ί ΐ  1,4 

^  4.500 Λιθουανία\_

3,7

M l  Ä  12.200

figs'1'1 

20

5,4

1IW i$33.000

77.300

Οι χώρες που επιθυμούν να 
είναι υποψήφιες για ένταξη 
στο ΝΑΤΟ πρέπει να ικανοποι
ούν συγκεκριμένους πολιτι
κούς και οικονομικούς όρους 
ένταξης, αν και η πρόοδός 
τους κρατείται μυστική.

Ρουμανία \

22,4

103.000

Π
A = Αλβανία

3,5 
Μ,ΜιΙιί

W m Ë  27.000

Μ = ΠΓΔΜ \ ____

Ä  2,0

Ä  12.300

Κ= Η Κροατία εισήλθε στον 
κατάλογο αναμονής για ένταξη 
νωρίτερα φέτος, πολύ αργά, 
όμως, για να συζητηθεί η υπο
ψηφιότητά της στην Πράγα.

Πηγή: ιιε ε  Ι ^ Ε υ Τ Ε Ι «

m m

Βάσει τηε απόφασηε, οι επτά χώρεε θα 
αρχίσουν αμέσωε τιε ενταξιακέε δια- 
πραγματεύσειε με στόχο να υπογρα- 
φούν σε τέσσεριε μήνεε τα πρωτόκολ
λα ένταξηε, μέχρι το τέλοε Μαρτίου 
2003, και να ολοκληρωθούν εγκαίρωε 
οι διαδικασίεε επικύρωσηε, ώστε τα ε
πτά νέα μέλη να έχουν μπει στο ΝΑΤΟ 
το αργότερο ώε την επόμενη σύνοδο 
κορυφήε του, τον Μάιο του 2004.

«Οι προσκαλούμενοι προε ένταξη 
σήμερα δεν θα είναι οι τελευταίοι», το
νίζεται κατηγορηματικά στη Διακήρυ
ξη τηε Πράγαε, όπωε τιτλοφορείται η 
απόφαση του ΝΑΤΟ και όπου γίνεται 
ρητή αναφορά στην Αλβανία την 
ΠΓΔΜ και την Κροατία, χώρεε υποψή- 
φιεε προε ένταξη, για τιε οποίεε τονί
ζεται ότι «παραμένουν υπό θεώρηση 
για μελλοντική ένταξη».

Στην απόφαση γίνεται επίσηε λόγοε 
για μελλοντική ένταξη στουε «εταί- 
ρουε για την ειρήνη» τηε Γιουγκοσλα- 
βίαε και τηε Βοσνίαε, εφόσον επιδεί- 
ξουν «πλήρη συνεργασία» με το Διε
θνέε Δικαστήριο για τα Εγκλήματα 
στη Γιουγκοσλαβία.

Δύναμη Ταχείας Ανάπτυξης
Τιε ιστορικήε σημασίαε αποφάσειε 

για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, οι οποίεε 
έχουν και το υψηλού συμβολισμού 
στοιχείο τηε ένταξηε και πρώην σοβιε
τικών δημοκρατιών, συνοδέυσε μια α
κόμη απόφαση εξαιρετικήε σημασίαε 
-  αυτή τηε δήμιου ργίαε Δύναμηε Τα
χείαε Ανάπτυξηε του ΝΑΤΟ. Η δύναμη 
αυτή, κατά την απόφαση, θα είναι τε
χνολογικά προηγμένη και πανέτοιμη 
να διεξάγει ανά πάσα στιγμή επιχειρή- 
σειε σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα απο- 
τελέσει επίσηε «καταλύτη για την προ
ώθηση βελτιώσεων στιε στρατιωτικέε 
δυνατότητεε του ΝΑΤΟ», όπωε υπο
γραμμίζεται, και θα έχει τιε αρχικέε ε- 
πιχειρησιακέε τηε ικανότητεε όχι αρ
γότερα από τον Οκτώβριο του 2004, 
καθώε και την πλήρη επιχειρησιακή 
τηε ικανότητα ώε τον Οκτώβριο του 
2006.

Οπωε είναι ευνόητο, αυτή η Δύναμη 
Ταχείαε Ανάπτυξηε του ΝΑΤΟ είναι 
πλήρωε ανταγωνιστική προε τον απο- 
καλούμενο «Ευρωστρατό τηε Ε.Ε.», ο ο- 
ποίοε στην πραγματικότητα αποτελεί 
ακριβώε την ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχεί
αε Ανάπτυξηε, η οποία φιλοδοξούσε να 
μην αφήσει το μονοπώλιο στον τομέα 
αυτόν στιε ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον, αφού 
αρχικά εγκλώβισε τον Ευρωστρατό 
στη χρησιμοποίηση τηε υποδομήε του 
ΝΑΤΟ και μέσω των διαρκών απαιτή
σεων τηε Τουρκίαε συντηρεί την απο
τελμάτωση αυτήε τηε σχέσηε, τώρα

προχώρησε στο επόμενο στάδιο, με τη 
δημιουργία τηε νατοϊκήε αντίστοιχηε 
δύναμηε Ταχείαε Ανάπτυξηε. Κατά τη 
διάρκεια των εδώ συζητήσεων των υ
πουργών Αμυναε, μάλιστα, έγινε σαφέε 
ότι οι Αμερικανοί επιδιώκουν να έχουν 
οι ίδιοι τη διοίκηση αυτήε τηε δύνα
μηε, την οποία όμωε θα απαρτίζουν 
σχεδόν στην ολότητά τηε Ευρωπαίοι 
στρατιωτικοί, και επιπλέον να στέλ
νουν τη δύναμη του ΝΑΤΟ να διεξάγει 
τιε πολεμικέε επιχειρήσειε και ο Ευρω- 
στρατόε να ακολουθεί κατόπιν στα α
στυνομικά καθήκοντα τηε επίβλεψηε 
τήρησηε τηε ειρήνηε, τα οποία έχουν 
τεράστιο κόστοε και προβλήματα και 
σχεδόν μηδαμινά πολιτικά οφέλη.

Η σύνοδοε κορυφήε 
του ΝΑΤΟ στην Πράγα 
αποφάσισε επίσηε έ
ναν νέο γύρο ευρύτα
των εξοπλισμών με 
στόχο «να βελτιώσει 
και να αναπτύξει νέεε 
στρατιωτικέε δυνατό
τητεε για σύγχρονουε 
πολέμουε σε περιβάλ
λον υψηλήε απειλήε».

Παράλληλα, η σύνο
δοε κορυφήε αποφάσι
σε να γίνουν θεαματι- 
κέε αλλαγέε στη στρα
τιωτική δομή του 
ΝΑΤΟ. Στην πραγματι
κότητα, καθώε τα θέμα
τα τηε Διακήρυξηε τηε 
Πράγαε ήταν συμφω- 
νημένα από πριν, οι συ- 
ζητήσειε που κυριάρ
χησαν χθεε στη σύνο
δο είχαν σχεδόν απο
κλειστικό θέμα τη σχε
διαζόμενη επίθεση των 
ΗΠΑ εναντίον του 
Ιράκ.

Στη σύντομη σχετι
κή δήλωση τηε συνό
δου κορυφήε τονίζεται 
ότι «τα μέλη του ΝΑΤΟ 
είναι ενωμένα στην α- 
ποφασιστικότητά τουε 
να λάβουν αποτελε
σματικά μέτρα για να 
βοηθήσουν και να υπο
στηρίξουν τον ΟΗΕ 
στην προσπάθείά του 
που αποσκοπεί να υπο
χρεώσει το Ιράκ να σε
βαστεί πλήρωε και α
μέσωε, χωρίε όρουε ή 
περιορισμούε, την α
πόφαση 1441 του Συμ
βουλίου Ασφαλείαε 
του ΟΗΕ».

Η Τουρκία όχι μόνον «τορπίλισε» ωε ή
ταν αναμενόμενο, κατά τη χθεσινή 
πρώτη ημέρα των εργασιών του ΝΑΤΟ 
στην Πράγα, τη σύναψη συμφωνίαε 
μεταξύ Ευρωπαϊκήε Ενωσηε και Βορει- 
οατλαντικήε Συμμαχίαε για τη λει
τουργία του ευρωστρατού επί τη βάσει 
του «κειμένου των Βρυξελλών», αλλά 
απείλησε πωε εάν δεν υπάρξουν τρο
ποποιήσει που να την ικανοποιούν 
δεν θα συναινέσει στη διεξαγωγή τηε 
προγραμματισμένηε για τιε αρχέε του 
2003 πρώτηε κοινήε άσκησηε των δύο 
συμβαλλόμενων μερών.

Δέσμευση
Βεβαίωε, ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημί

τηε σε δηλώσειε του κατέστησε σαφέε 
ότι η Αθήνα και συνολι
κά η Ευρωπαϊκή Ενωση 
παραμένουν δεσμευμέ- 
νεε στην κοινή απόφα
ση των «Δεκαπέντε» 
για τον ευρωστρατό, 
που ικανοποιεί τουλά
χιστον εν μέρει τιε ελ- 
ληνικέε θέσειε.· Ομωε, 
είναι ίσωε ενδεικτικό, 
ότι στη Διακήρυξη τηε Συνόδου τηε 
Πράγαε που εκδόθηκε χθεε δεν υπάρ
χει καμιά έστω έμμεση αναφορά στο 
«κείμενο των Βρυξελλών», παρά το γε- 
γονόε ότι, όπωε αναφέρουν πληροφο- 
ρίεε, τούτο συνέβαινε σε ορισμένα του
λάχιστον από τα προσχέδια, τα οποία 
είχε προετοιμάσει ο γενικόε γραμματέ- 
αε του ΝΑΤΟ λόρδοε Ρόμπερτσον.

Την απειλή τηε τουρκικήε πλευράε 
να «μπλοκάρει» την άσκηση -προφα- 
νώε στη λογική τηε «πακετοποίησηε 
των ζητημάτων του ευρωστρατού, τηε 
επίλυσηε του Κυπριακού και τηε χορή- 
γησηε ημερομηνίαε έναρξηε των εντα- 
ξιακών διαπραγματεύσεων τηε Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση- έκανε γνω
στή ο υπουργόε Αμυναε κ. Γ. Παπαντω- 
νίου, ο οποίοε μαζί με τον υπουργό Ε
ξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου και τον υ
πουργό Τύπου κ. Χρ. Πρωτόπαπα συνο-

Στην Πράγα απο- 
φασΐστηκε μείωση 
των υφιστάμενων 

στρατηγείων.

δεύουν τον κ. Σημίτη στην Πράγα. 
Οπωε ανέφερε ο κ. Παπαντωνίου, κατά 
το γεύμα εργασίαε που είχαν χθεε οι υ
πουργοί Αμυναε του ΝΑΤΟ, ο Τούρκοε 
πρέσβηε ανέφερε πωε «οι σχεδιασμοί 
για τη διεξαγωγή τηε κοινήε άσκησηε 
θα αρχίσουν, όμωε η ίδια η διεξαγωγή 
τηε άσκησηε μπορεί να τελεί υπό την 
προϋπόθεση ολοκλήρωσηε τηε συμφω
νίαε μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ».

Επίσηε, κατά τη χθεσινή ημέρα τηε 
συνόδου λήφθηκαν στο πλασίο του 
ΝΑΤΟ αποφάσειε και για άλλα δύο ελ
ληνικού ενδιαφέροντοε θέματα. Πρώ
τον συμφωνήθηκε να υπάρξει ανα
διοργάνωση και ενίσχυση των δυνά
μεων του ΝΑΤΟ, με την ενεργότερη 
συμβολή τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε. Οι 

κ. Σημίτηε και Παπα- 
ντωνίου κατέστησαν 
σαφέε ότι η Αθήνα 
συμφωνεί με το να α
ποκτήσει νέα μέσα το 
ΝΑΤΟ, αλλά διαμήνυ- 
σαν παράλληλα ότι η 
ελληνική οικονομία 
δεν μπορεί να συμβά- 
λει με πρόσθετουε πό- 

ρουε, αφού ήδη περί το 5% του ΑΕΠ 
δαπανάται για στρατιωτικέε ανάγκεε.

Ισοτιμία
Δεύτερον, αποφασίσθηκε η εσωτε

ρική προσαρμογή του ΝΑΤΟ στον το
μέα τηε δομήε διοίκησηε των δυνάμε- 
ών του. Τούτο σημαίνει στην πράξη 
μείωση των υφιστάμενων στρατηγεί
ων. Με τη συγκεκριμένη προοπτική 
συμφωνεί η Αθήνα, άλλα όπωε επιση- 
μάνθηκε από τον κ. Γ. Παπαντωνίου, ο 
οποίοε αναφέρθηκε εμμέσωε πλην σα- 
φώε στην Τουρκία, η όποια απόφαση 
του ΝΑΤΟ θα πρέπει «να συνεχίζει να 
στηρίζεται στη βάση τηε ισοτιμίαε, 
τηε ισοδύναμηε ανάπτυξηε των στρα
τηγείων, τηρώνταε κανόνεε γεωγραφι- 
κήε και πολιτικήε ισορροπίαε που εί
ναι κατοχυρωμένοι από το παρελθόν».

Κ. Π. Παπαδιοχος

escape

. . .το  πιο απολαυστικό 
επαγγελματικό σας διάλειμμα!

Business Lunch, 13:00 - 17:00μμ.
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Καραμανλής: Ανευ όρων η ένταξη
Το Πολιπκό Συμβούλιο της Ν.Δ. εξέφρασε προβληματισμό για το Κυπριακό εν όψει Κοπεγχάγης
Του Κωνσταντίνου Ζ ουλά

Πλήρης ομοφωνία απόψε
ων, αλλά και έντονοε προ- 
βληματισμόε, για την από
ληξη που θα έχει το κυπρια
κό πρόβλημα τιε προσεχείε 
ημέρεε κατεγράφη στο Πο
λιτικό Συμβούλιο τηε Νέαε 
Δημοκρατίαε. Πόσω μάλλον 
όταν εν μέσω τηε απογευ- 
ματινήε συνεδρίασηε έγι
ναν γνωστέε και οι νέεε δη- 
λώσειε του κ. Ταγίπ Ερντο- 
γάν ο οποίοε λίγο-πολύ α
ξίωσε να δοθεί στην Τουρ
κία ημερομηνία έναρξηε ε- 
νταξιακών διαπραγματεύ
σεων τον Δεκέμβριο, προ- 
κειμένου η Αγκυρα να συ- 
ναινέσει τον... Ιούνιο του 
2003 στην επίλυση του Κυ
πριακού και στο θέμα του 
Ευρωστρατού.

Η τακτική
Το κλίμα, αλλά και την 

τακτική που θα ακολουθή
σει στο εξήε η αξιωματική ι 
αντιπολίτευση περιέγραψε ■ 
ο ίδιοε ο κ. Καραμανλήε.
Στην εισήγησή του υπο
γράμμισε ότι στην Κοπεγ
χάγη θα πρέπει να υπάρξει 
πλήρηε αποσύνθεση τηε λύσηε 
του Κυπριακού από την ένταξη 
τηε νήσου στην Ε.Ε., καλώνταε έ
τσι εμμέσωε πλην σαφώε την κυ
βέρνηση να απορρίψει οποιαδή
ποτε άλλη εξέλιξη θα επιβάλει 
στην Κύπρο όρουε και προϋπο- 
θέσειε για την προσχώρησή τηε 
στην Κοινότητα.

Ο ίδιοε, μάλιστα, για μία ακόμη 
φορά έκρινε σκόπιμο να επανα-

**?**€.

m
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Η κυβέρνηση θα πρέπει να απορρίψει, στην Κοπεγχάγη, οποιαδήποτε εξέλιξη επιβάλει στην Κύπρο όρους και 
προϋποθέσεις για την προσχώρησή της στην Κοινότητα, τόνισε στο Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας ο 
πρόεδρος του κόμματος Κ. Καραμανλής.

λάβει ότι το σχέδιο Ανάν είναι έ- 
ναε «οδυνηρόε συμβιβασμόε» και 
στο πλαίσιο αυτό κατονόμασε τα 
τρία μείζονα ζητήματα -συνταγ
ματική λειτουργικότητα, εναρμό
νιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
και ρυθμίσειε για τουε εποίκουε- 
στα οποία θα πρέπει να υπάρξει 
«σκληρή», όπωε είπε, «διαπραγ
μάτευση».

Με την πολιτική και τιε επιλο-

γέε του κ. Καραμανλή ταυτίστηκε 
πλήρωε και ο επίτιμοε πρόεδροε 
τηε Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκηε, τόσο 
στη διάρκεια τηε συνεδρίασηε ό
σο και με δήλωσή του. Ο ίδιοε μί
λησε για «πλήρη ομοφωνία τηε 
Ν.Δ. και επικοδομητική στάση η 
οποία θα έπρεπε να εκτιμηθεί α
πό την κυβέρνηση», εξέφρασε 
την άποψη ότι η Κύπροε θα πρέ
πει να ενταχθεί ούτωε ή άλλωε

τον Δεκέμβριο στην Ενωση, αλλά 
παράλληλα μίλησε «για διπλωμα
τικό καζάνι που βράζει» χαρακτη- 
ρίζονταε «δύσκολεε τιε μέρεε που 
έρχονται». «Πρέπει να είμαστε έ
τοιμοι για όλα» επεσήμανε από 
την πλευρά του και ο κ. Μιλτ. 
Εβερτ, ενώ η κ. Ντάρα Μπακο- 
γιάννη προέβλεψε ότι «τον Απρί
λιο θα τεθεί και θέμα υφαλοκρη- 
πίδαε από την Αγκυρα», τονίζο-

νταε ότι «σε καμία περίπτω
ση η κυβέρνηση δεν θα 
πρέπει να αποδεχθεί απο
στρατιωτικοποίηση των νή
σων του Αιγαίου».

Η βασική εισήγηση
Μεγάλο ενδιαφέρον πα

ρουσίασε η βασική εισήγη
ση του πρέσβη επί τιμή κ. 
Πέτρου Μολυβιάτη, για το 
προτεινόμενο σχέδιο του 
ΟΗΕ. Και τούτο διότι ο έ- 
μπειροε διπλωμάτηε έκρινε 
ότι «μόνον το 10% των ει
σηγήσεων του κ. Ανάν τίθε
νται κατ’ ουσίαν σε δια
πραγμάτευση, εν αντιθέσει 
με το 90% των ρυθμίσεων οι 
οποίεε, καθώε αλληλοσυν- 
δέονται, είναι σχεδόν ανέ
φικτο να αλλάξουν επ’ ωφέ
λεια τηε ελληνοκυπριακήε 
πλευράε». Πλέον επιφυλα- 
κτικόε για τη λειτουργικό
τητα του σχεδίου εμφανί
στηκε ο κ. Γ. Κεφαλογιάν- 
νηε, ο κ. Σουφλιάε απέδωσε 
«στουε κακούε χειριμούε 
τηε κυβέρνησηε το δύσκο
λο δίλημμα στο οποίο έχει 
περιέλθει», ενώ στο ίδιο 
πνεύμα και ο κ. Βαρβιτσιώ- 
τηε μίλησε «για κάποιουε 

που αναπολούν πλέον τιε συμφω- 
νίεε τηε Ζυρίχηε και του Λονδί
νου, που είχαν τότε απορρίψει».

Είναι ενδεικτικό, τέλοε, ότι 
κλείνονταε τη συνεδρίαση ο κ. 
Καραμανλήε θεώρησε αναγκαίο 
να επισημάνει πωε τα αρμόδια 
όργανα τηε Ρηγίλληε θα συνε
δριάζουν καθημερινά, καθώε οι ε- 
ξελίξειε, όπωε είπε, πιθανόν να εί
ναι απρόβλεπτεε.

Παζάρι θέλει 
πάλι ο Ερντογάν

Του ανταποκριτή μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Κω ν . Καλλεργη

Μία ημερομηνία θα αλλάξει τα 
πάντα... Ο Ταγίπ Ρετζέπ Ερντο- 
γάν επανέλαβε για άλλη μία 
φορά χθεε στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο, στο Στρασβούργο, 
την υπόσχεση -  εκβιασμό, πωε 
αναγκαία και ικανή συνθήκη 
για να εκδημοκρατισθεί η χώ
ρα του, να λυθεί το Κυπριακό 
και να αρθεί το τουρκικό βέτο 
στον Ευρωστρατό, είναι να 
προσδιορισθεί ημερομηνία έ
ναρξηε τω ν ενταξιακών δια
πραγματεύσεων Ε.Ε. -  Τουρ- 
κίαε. Σε δηλώσειε του, ύστερα 
από συνάντηση που είχε με 
τουε προέδρουε του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και των πο
λιτικών ομάδων που το απαρ
τίζουν, ο κ. Ερντογάν ουσια
στικά απέκλεισε κάθε κίνηση 
από την πλευρά τηε Τουρκίαε 
για την επίλυση των ζητημά
των αυτών πριν από τη σύνο
δο κορυφήε τηε Ε.Ε. στην Κο
πεγχάγη, στιε 12-13 Δεκεμβρί
ου. Αν στη σύνοδο αυτή δοθεί 
η ημερομηνία, τότε και η 
Αγκυρα θα προωθήσει την επί
λυση των προαναφερθέντων 
προβλημάτων, σημείωσε. Οχι 
όμωε άμεσα. Ωε χρονική στιγ

μή επίτευξηε του «στόχου» τηε 
επίλυσηε του Κυπριακού και 
του Ευρωστρατού, ο κ. Ερντο- 
γάν προσδιόρισε, όπωε είχε 
πράξει και στο Λονδίνο, τη με
θεπόμενη σύνοδο κορυφήε 
τηε Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη, τον 
Ιούνιο.

Πρόκειται για τη λογική του 
«πακέτου», που έχει παρουσιά
σει σε όλουε τουε σταθμούε 
τηε ευρωπαϊκήε περιοδείαε του 
και η οποία έχει ωε «κλειδί» 
την ημερομηνία. Μία ημερομη
νία που χθεε από τιε Βρυξέλλεε 
τού κατέστη σαφέε ότι πολύ 
δύσκολα θα λάβει, αν και όπωε 
ο ίδιοε δηλώνει κάπωε ασαφώε, 
τα «μηνύματα», τα οποία έχει 
λάβει από τιε υπόλοιπεε πρω- 
τεύουσεε που περιλαμβάνει η 
περιοδεία του, είναι θετικά.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον 
εκδημοκρατισμό τηε Τουρ
κίαε, ο κ. Ερντογάν επισήμανε 
πωε έχει τη στήριξη τηε μεγά- 
ληε πλειοψηφίαε του τουρκι
κού λαού αλλά και την πολιτι
κή βούληση να προχωρήσει 
ταχύτατα και βάσει σαφοΰε 
χρονοδιαγράμματοε, στιε α- 
παιτούμενεε από την Ε.Ε. με
ταρρυθμίσει. Συμπλήρωσε, 
δε, πωε επ’ αυτού έχει την υ
ποστήριξη και τω ν ενόπλων 
δυνάμεων τηε χώραε.

Σήμερα η συνάντηση Ανάν - Ντε Σότο
Ο γενικός γραμματέαε του 
ΟΗΕ κ. Κόφι Ανάν «είναι πο
λύ ανήσυχοε» από την καθυ
στέρηση του κ. Ρ. Ντενκτάε 
να απαντήσει αν δέχεται ωε 
βάση συζήτησηε το πακέτο 
προτάσεων και γι’ αυτό, θέ
λησε να συναντήσει επειγό- 
ντωε σήμερα στην Χάγη τον 
ειδικό σύμβουλο τω ν Ηνωμέ
νων Εθνών για την Κύπρο κ. 
Αλβάρο Ντε Σότο. Αυτό επι- 
σήμανε χθεε εκπρόσωποε 
του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, ό
πωε μεταδίδει το ΑΠΕ από 
τιε Ηνωμένεε Πολιτείεε. Την 
ίδια ώρα, ο κ. Ντε Σότο, κατά 
την αναχώρησή του από την 
Λευκωσία για τη Χάγη ση
μείωσε ότι χωρίε να μπορεί 
να προβλέψει το μέλλον, ελ
πίζει πωε μέχρι τη σύνοδο 
τηε Κοπεγχάγηε θα υπάρξει 
διευθέτηση. Σε παρατήρηση 
δημοσιογράφου, πάντωε, ότι 
η τουρκοκυπριακή πλευρά 
δεν έχει ακόμη απαντήσει στιε 
προτάσειε Ανάν, ο κ. Ντε Σότο α
νέφερε ότι πολύ σύντομα οι Τούρ
κοι θα δώσουν τιε απαντήσειε 
τουε στα Ηνωμένα Εθνη.

Αντικείμενο επεξεργασίας
Από την άλλη πλευρά, ο πρωθυ- 

' πουργόε τηε Τουρκίαε κ. 
Αμπντουλάχ Γκιούλ δήλωνε: «Εί
μαστε αποφασισμένοι να καταλή
ξουμε σε αποτέλεσμα. Δεν απο
φεύγουμε τιε διαπραγματεύσειε».

Ανήσυχος είναι ο y.y. του ΟΗΕ κ. Κόφι Ανάν 
από την καθυστέρηση του κ. Ρ. Ντενκτάς να 
απαντήσει επί των προτάσεων του.

Και πρόσθεσε πωε το σχέδιο Ανάν 
«θα μπορούσε να αποτελέσει αντι
κείμενο επεξεργασίαε.

Ολοι πρέπει να καταβάλουμε 
προσπάθειεε για την επίλυση του 
Κυπριακού». Ο κ. Γκιούλ σημείω
σε ότι «η μη επίλυση του Κυπρια
κού δεν είναι λύση», για να συ
μπληρώσει: «Για την εξεύρεση λύ
σηε πρέπει να πραγματοποιηθούν 
θετικά βήματα, αλλά αυτό οπωσ
δήποτε δεν σημαίνει ήττα στο 
τραπέζι τω ν διαπραγματεύσεων».

Και κατέληξε λέγονταε ότι α
ποφάσισε να συγκεντρωθούν 
όλεε οι αρμοδιότητεε για το 
Κυπριακό στο  τουρκικό υ
πουργείο Εξωτερικών: «Εχου
με εισέλθει σε μια ευαίσθητη 
περίοδο και βρισκόμαστε σε 
σημείο λήψηε ιστορικών απο
φάσεων», τόνισε χαρακτηρι
στικά.

Πριν από την Κοπεγχάγη
Στο μεταξύ χθεε ο πρόε

δροε τηε Κυπριακήε Βουλήε 
κ. Δημ. Χριστόφιαε συναντή
θηκε με τον Βρετανό απε
σταλμένο για το  Κυπριακό 
Λόρδο Χάνει. Μετά το τέλοε 
τηε συνάντησηε, ο κ. Χριστό- 
φιαε δήλωσε ότι το σχέδιο 
Ανάν δεν είναι η τελευταία 
ευκαιρία για τη λύση του Κυ
πριακού και μετά την Κοπεγ
χάγη δεν èa ακολουθήσει το 
χάοε. Παράλληλα, υπογράμμι
σε ότι εξαντλούνται τα περι

θώρια ουσιαστικήε διαπραγμά- 
τευσηε όπωε και το ενδεχόμενο 
κατάληξηε σε συμφωνία πριν από 
τη σύνοδο τηε Κοπεγχάγηε.

Στιε αρχέε τηε επόμενηε εβδο- 
μάδαε, τέλοε, αναμένεται να διε- 
ξαχθεί ψηφοφορία για την αποδο
χή ή μη του αιτήματοε που υπέ
βαλε ο κ. Ανάν προε το Συμβούλιο 
Ασφαλείαε του ΟΗΕ, για την ανα
νέωση για άλλουε έξι μήνεε τηε ε- 
ντολήε τηε ειρηνευτικήε δύναμηε 
στην Κύπρο (UNFICYP).
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Περί αντισημιτισμού και άλλων δαιμόνιων...
Τις τελευταίες ημέρεε διανεμήθηκε σε 
δημοσιογραφικά γραφεία, μερίμνη τηε 
ισραηλινήε πρεσβείαε στην Αθήνα, πο
λυσέλιδη έκθεση με τίτλο «Αντισημιτι- 
σμόε σ την Ελλάδα». Η έκθεση υπογρά
φεται από το Greek Hel8inki Monitor 
(GHM), μη κυβερνητική οργάνωση με έ
δρα τα  Glyka Ñera, οι ακτιβιστέε τηε ο- 
ποίαε προτιμούν, προφανώε, να εκφρά
ζονται στη  μητρική τουε γλώσσα, τη ν  αγ
γλική. Η εν λόγω οργάνωση πρέπει να έ
χει αξιόλογη δράση για τα  θέματα τω ν  εν 
γένει μειονοτήτων στην Ελλάδα (έχω υ
πόψη μου μια πολύκροτη έκθεσή τηε, το 
1998, με τίτλο «Ελλάδα εναντίον Μακε- 
δονικήε μειονότηταε»), διαφορετικά δεν 
εξηγείται το  γεγονόε ότι επιχορηγείται α
πό το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, 
όπωε και από τη ν Ευρωπαϊκή Ενωση, 
την Καγκελαρία τηε Αυστρίαε, το  «Μακε
δονικό κίνημα Καναδά» και άλλεε υπερά- 
νω πάσηε υποψίαε πηγέε.

Το τελευταίο πόνημα του GHM κάνει 
την τιμή στην ταπεινότητά μου να την 
περιλάβει στουε πρωτεργάτεε του ελλη
νικού αντισημιτισμού, πλάι σ τον Θ. Πά
γκαλο, τον  Απ. Κακλαμάνη, το ν  Μ. Θεο- 
δωράκη, τον Μ. Γλέζο, τον πρόεδρο τηε 
ΕΣΗΕΑ Αρ. Μανωλάκο και δεκάδεε συνα- 
δέλφουε.

Οι συντάκτεε τηε έκθεσηε ολοφύρο
νται διότι (αε μου επιτραπεί η μετάφρα
ση από τη ν αγγλική) «η  ελληνική κυβέρ
νηση δεν έχει πάρει ισχυρή, συνεπή στά
ση έναντι του αντισημιτισμού» και διότι

«δεν ασκείται καμία εσωτερική ή εξω τε
ρική πίεση για να αλλάξει η εικόνα που 
δείχνουν τα Μέσα Μαζικήε Ενημέρωσηε 
ή η κοινή γνώμη». Σε ό,τι αφορά το  ενα
ντίον μου κατηγορητήριο, αυτό συμπυ
κνώνεται σε ένδεκα γραμμέε, όπου οι συ
ντάκτεε επικαλούνται δύο ενοχοποιητι
κά στοιχεία:

Πρώτον, ότι εκφράζω «τη  σύγκλιση πε
ριθωριακού και κατεστημένου Τύπου», 
καθότι, αν και «τακτικόε συνεργάτηε τηε 
κεντροδεξιάε Καθημερινήε», αρθρογρα- 
φώ και στο «προερχόμενο από διάσπαση 
του Κομμουνιστικού Κόμματοε εβδομα
διαίο έντυπο ΠΡΙΝ».

Και δεύτερον, ότι σε άρθρο μου για το 
Παλαιστινιακό, στη  διάρκεια σφοδρών 
ισραηλινών επιδρομών στα Κατεχόμενα, 
«απηύθυνα έκκληση τερματισμού τηε 
γενοκτονίαε κάτω από το ν  τίτλο: Ο 
Μπουε δίνει πράσινο φωε για Ολοκαύτω
μα στην Παλαιστίνη».

Αντιπαρέρχομαι το  πρώτο από τα  δύο 
στοιχεία του «κατηγορητηρίου» αφενόε 
μεν διότι είναι εκτόε θέματοε, αφετέρου 
δε διότι προφανώε δεν απευθύνεται σ τον 
γράφοντα αλλά στουε εργοδότεε του. Κα
τά  τα  λοιπά, οι τακτικοί αναγνώστεε τηε 
«Κ » γνωρίζουν ότι στη  διάρκεια του τε 
λευταίου χρόνου έχω παρουσιάσει τέσ- 
σεριε συνεντεύξειε μου με Ισραηλινούε 
πολιτικούε (υφυπουργό Αμυναε, υπουρ
γό Μεταφορών, το ν  αρχηγό του κόμμα
τοε «Μ έρετζ» Γιόσι Σαρίντ, τον πρώην υ
πουργό Εξωτερικών Γιοσί Μπεϊλίν), συ-

νεντεύξειε συμμαθητών τω ν  παιδιών 
που χάθηκαν από επίθεση αυτοκτονίαε 
Παλαιστινίου σε ντισκοτέκ του Τελ Αβίβ 
και σειρά άλλων ρεπορτάζ με τιε απόψειε 
και τω ν δύο πλευρών, που δεν γράφτη
καν από την ασφάλεια του δημοσιογρα
φικού μου γραφείου αλλά από τουε τό- 
πουε τηε συνεχιζόμενηε τραγωδίαε, τουε 
οποίουε είχα το πικρό προνόμιο να επι- 
σκεφθώ τέσσεριε φορέε τον  τελευταίο 
χρόνο.

Φυσικά, το πρόβλημα δεν βρίσκεται 
στουε κ.κ. Δημητρά, Βαλιανάτο, Petrova, 
Ρήίΐΐίρε και Γεωργιάδη, που υπογράφουν 
το εν λόγω λιβελογράφημα. Το μέγα πρό
βλημα διπλωματικήε ευπρέπειαε και ηθι- 
κήε τάξηε βαρύνει τον Ισραηλινό πρε
σβευτή στην Αθήνα κ. Νταβίντ Σασόν, ο 
οποίοε διένειμε, μέσω του Γραφείου Τύ
που, αυτό το επαίσχυντο έγγραφο, ουσια
στικά μια «μαύρη λίστα» δημοσιογράφων 
και πολιτικών, καλώνταε έστω και διά 
πληρεξουσίου την κυβέρνηση και τουε ι- 
διοκτήτεε τω ν MME να καθαρίσουν το 
χωράφι από τα ανεπιθύμητα ζιζάνια.

Ο κ. Σασόν και οι συνεργάτεε του οφεί
λουν να συνειδητοποιήσουν ότι, σ την 
Ελλάδα τουλάχιστον, οι επαγγελματίεε 
δημοσιογράφοι καταγράφουν με ψυχρή 
αντικειμενικότητα τα γεγονότα και τιε 
πληροφορίεε όταν κάνουν ρεπορτάζ, αλ
λά και εκφράζουν με σαφήνεια την άπο
ψή τουε, υπόλογοι μόνον απέναντι στη  
συνείδησή τουε και στουε αναγνώστεε 
τουε, όταν υπογράφουν αναλύσειε ή σχό

λια. Σε ό,τι αφορά τα  καθ’ ημάε, η συνεί
δησή μαε μάε υπαγορεύει να σταθούμε 
αλληλέγγυοι στον δίκαιο αγώνα του πα
λαιστινιακού λαού για αυτοδιάθεση, αλ
λά και του «άλλου Ισραήλ», του Ισραήλ 
τω ν φιλειρηνικών κινητοποιήσεων, του 
διεθνισμού και τηε Δημοκρατίαε. Α ν ο κ. 
Σασόν θεωρεί τον  εαυτό του ξένο με αυ
τό το  άλλο, υπαρκτό Ισραήλ και ταυτίζει 
τη χώρα του με τον σφαγέα τηε Σάμπρα 
και Σατίλα Αριέλ Σαρόν, με τη  φρίκη τηε 
Τζενίν, με το  κράτοε του απαρτχάιντ και 
το  Τείχοε του Αίσχουε στη Δυτική Οχθη, 
με γεια του με χαρά του.

Πολύ φοβόμαστε, όμωε, ότι δεν πρό
κειται απλώε για ένα χονδροειδέε διπλω
ματικό ατόπημα, αλλά για κάτι πολύ σο
βαρότερο: για μια εκστρατεία προληπτι- 
κήε ιδεολογικήε τρομοκρατίαε σε βάροε 
ανεξάρτητων δημοσιογράφων κάτω από 
τη  σημαία του «αντι-αντισημιτισμού» 
την παραμονή καταιγιστικών εξελίξεων 
στη Μέση Ανατολή.

Ηδη, ακόμη και αραβικέε χώρεε που έ
χουν υπογράψει συνθήκη ειρήνηε με το 
Ισραήλ, όπωε η συντηρητική Ιορδανία, 
προειδοποιούν για το  ενδεχόμενο να εκ- 
μεταλλευθεί ο Αριέλ Σαρόν τον επαπει- 
λούμενο πόλεμο κατά του Ιράκ για μια 
γιγαντιαία επιχείρηση εθνοκάθαρσηε 
τω ν Παλαιστινίων από τη  Δυτυαί Οχθη. 
Ελπίζουμε ειλικρινά να διαψευσθούμε. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντωε, «συνενό- 
χουε στο φόνο δεν θα μαε έχετε». Τελεία 
και παύλα.
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«Διεθνείς αδικίες εις 
βάρος ολόκληρων λαών»

«Η Εκκλησία έχουσα επίγνωση του ρόλου της δεν δίνει 
κατευθύνσεις εις την πολιτική ηγεσία»: Αυτήν τη φράση 
από την ανακοίνωση της Διαρκούς Ιερός Συνόδου για 
το σχέδιο Ανάν για την Κύπρο επέλεξε ο υφυπουργός 
Τύπου κ. Τηλ. Χυτήρης για να σχολιάσει της θέσεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με το θέμα, ενώ συ
μπλήρωσε ότι «από εκεί και πέρα, γενικεύοντας θα πω 
ότι όλος ο ελληνισμός καλείται να είναι δίπλα και να 
στηρίξει την απόφαση που έλαβε το Εθνικό Συμβούλιο 
της Κύπρου πάνω στο θέμα. Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες 
μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιερός Συνό
δου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος αναφέρ
θηκε «σε διεθνείς αδικίες εις βάρος ολόκληρων λαών», 
ενώ έκανε λόγο για «όνομα συμφέροντα» και προειδο
ποίησε ότι «αν δεν μεταμορφωθούν οι άνθρωποι και 
δεν ξαναμπεί ο Θεός στις καρδιές τους, θα παραδώ
σουμε στα παιδιά μας έναν κόσμο σαν τα μούτρα μας».

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Α σ κ η σ η  ε το ιμ ό τη τα ς για 2 0 0 4
Με τη συμμετοχή 1.800 ατόμων όλων των εμπλεκό
μενων φορέων και υπηρεσιών αρχίζει σήμερα άσκηση 
ετοιμότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών 
Αγώνων, με την κωδική ονομασία «Ουράνιο τόξο». 
Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, οι συμμετέχο- 
ντες θα κληθούν υπό ενιαία διοίκηση να αντιμετωπί
σουν μια αεροπειρατεία και βομβιστική απειλή σε πλω
τό ξενοδοχείο. Η άσκηση αυτή, που θα εκτυλιχθεί μέχρι 
και την Κυριακή, θα διεξαχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευ
θέριος Βενιζέλος» και στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφω
να με τον σχεδίασμά, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη 
δημιουργία ενός «πραγματικού» περιβάλλοντος με προ
σομοίωση περιστατικών. Βαρύτητα θα δοθεί στην αξιο
λόγηση του βαθμού ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμε
νων υπηρεσιών και φορέων, της ανταπόκρισης στις α
νάγκες που προκύπτουν μέσα από μία κρίση.

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ANA ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

0  ν ό μ ιμ ο ς  π λ η θ υ σ μ ό ς τ η ς  χώ ρα ς
Ποιος είναι ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας μας σήμε
ρα, σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις αλλά και 
σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθείτο Προε
δρικό Διάταγμα, το οποίο ήδη έχει αποσταλεί στο Συμ
βούλιο της Επικράτειας, ζητούν να πληροφορηθούν με ε
ρώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι κ. Δ. Σιούφας, Πρ. 
Παυλόπουλος και Β. Πολύδωρας. Ζητούν επίσης να πλη
ροφορηθούν πώς κατανέμεται ο πληθυσμός ανά εκλογι
κή περιφέρεια και να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα έγ
γραφα, που τεκμηριώνουν την απάντηση του υπουργού.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ

Ε π ιτρ ο π ή  Δ ε ο ν το λ ο γ ία ς του Δ Σ Α
Με κριτήριο το Σύνταγμα και τους νόμους, η Επιτρο
πή Δεοντολογίας του ΔΣΑ θέτει ένα πλαίσιο βάσει κα
ταγγελιών ότι έχουν ενταθεί, με αφορμή την υπόθεση 
της τρομοκρατίας, οι συλλήψεις και προσαγωγές στα α
στυνομικά τμήματα ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων 
ταυτότητας. Από την Επιτροπή επισημαίνεται ότι: Πρώ
τον, η διάρκεια της παραμονής των ηροσαγομένων στα 
αστυνομικά τμήματα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον 
απολύτως αναγκαίο χρόνο· δεύτερον, η δέσμευσή τους 
με χειροπέδες συνιστά προσβολή της προσωπικότητας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ 

Μ ια  μη κ υ β ε ρ νη τική  οργάνω ση
Μέρος των εργασιών της συνόδου του ΝΑΤΟ στην 
Πράγα, καθώς και την εξέλιξη της συνόδου φοιτητών 
και νέων επιστημόνων από τις 38 χώρες-μέλη του 
Ατλαντικού Συμφώνου, παρακολουθεί ο κ. 0. Γεωργίου, 
πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης για Ατλαντική και Ευ
ρωπαϊκή Συνεργασία -  της μόνης μη κυβερνητικής ορ
γάνωσης η οποία ηαρίσταται στη σύνοδο της Πράγας.


