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Ρεπορτάζ AIT. ΚΩΒΑΙΟΣ ___________

ΜΕ ΜΙΑ δημόσια παρέμβαση στη συζήτηση περί απαξίωσης 
του πολιτικού συστήματος, ο κ. Κ. Σημίτης θα δώσει την προ
σεχή Πέμπτη το στίγμα της πολιτικής του δραστηριότητας για 
το διάστημα των επόμενων μηνών. Ο πρώην πρωθυπουργός 
θα μιλήσει στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ομίλου Προβληματι
σμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ) με θέμα

«Σκέψεις για μια προοδευτική διακυβέρνηση», στην πρώτη 
ουσιασπκά ομιλία του επί ελληνικού εδάφους έπειτα από την 
αποστασιοποίησή του λόγω της μακράς εσωκομματικής σύ
γκρουσης στο ΠαΣοΚ. Η κρίση του πολιπκού συστήματος εί
ναι ένα από τα στοιχεία που προβληματίζουν τον πρώην πρω
θυπουργό, ο οποίος εντοπίζει το πρόβλημα κατά κύριο λόγο 
στο σημείο της διαρκούς απαξίωσης του πολιπκού βίου. Από 
συζητήσεις με συνομιλητές του και συνεργάτες του προκύ

πτει με σαφήνεια η εντύπωση ό π  τα αίπα της προβλημαπκής 
αυτής κατάστασης εντοπίζονται μεν σπς δομές και σας αγκυ
λώσεις του νεοελληνικού κράτους, αλλά, καθώς επισημαίνε- 
ται, οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης και του ιδίου του 
κ. Καραμανλή είναι μεγάλες. Η κυρίαρχη διαπίστωση: η ατζέ
ντα τους τελευταίους μήνες καθορίζετάι από τη σκανδαλο
λογία και π ς  υπονομευπκές συζητήσεις, χωρίς η κυβέρνηση 
να μπορεί να επηρεάσει π ς  εξελίξεις.

Μ ε δεδομένη την κατάσταση που 
έχει εκδηλωθεί με βίαιο τρόπο 

τους τελευταίους μήνες, ο πρώην 
πρωθυπουργός θα θέσει με την ομι
λία της Πέμπτης σε νέα βάση και τη 
συζήτηση για την προοδευτική δια
κυβέρνηση και π ς δυνατότητες υπέρ
βασης της κρίσης.

Οι αναφορές του κ. Σημίτη στην 
ί τρέχουσα πολιτική και κοινωνική 
ι  κατάσταση της χώρας θα είναι πολ- 
Γ λές. Η εντύπωση που κυριαρχεί στο 
ί γραφείο της οδού Ακαδημίας είναι 

πως όλα όσα βλέπουμε να εκτυλίσ- 
I  σονται τους τελευταίους μήνες, με 
ι την πολιτική ηγεσία να παρακολου- 

ρ  θεί χωρίς δυνατότητα ή διάθεση πα
ρέμβασης, συνιστούντο «χειρότερο 
σενάριο που θα μπορούσε να έχει 
φανταστεί κανείς» έπειτα από την 
περίοδο που φάνηκε να κλείνει με 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Ρόλο προφήτη δεν φαίνεται δια
τεθειμένος να διεκδικήσει ούτε ο κ. 
Σημίτης ούτε κάποιος από το περι
βάλλον του, ωστόσο δεν φαίνεται 
και να απορρίπτουν τις εκτιμήσεις 
περί «ιταλοποίησης» της πολιτικής 
ζωής. Με την έννοια αυτή δεν εννο
ούν αναγκασπκά την εμφάνιση ενός 
προσώπου και ενός πολιτικού σχη
ματισμού που θα διεκδικούσε στην 
Ελλάδα τον ρόλο του πολιπκού «μεσ
αία» (α λα Μπερλουσκόνι). Βλέπουν 
ως πολύ πιθανότερη όμως τη συνέ
χιση της κρίσης, αφού, όπως λένε 
«βρισκόμαστε πλέον σε μια περι
δίνηση από την οποία δεν είναι ορα
τή η έξοδος όσο απουσιάζει ο στό
χος προς τον οποίον θα μπορούσε 
να κινηθεί η κοινωνία και η πολι
τική ηγεσία».

Κρίνεται πιθανό το ενδεχόμενο 
ενός μεγάλου συνασπισμού που ψι- 
θυρίζεται από κάποιους κύκλους 
τους τελευταίους μήνες; Η απόρρι
ψη αυτού του σεναρίου είναι κατη
γορηματική από τον κ. Σημίτη.

Στο πλαίσιο αυτό των πολιτικών 
εξελίξεων θα εντάξει ο πρώην πρω
θυπουργός τον προβληματισμό του 
για τις προκλήσεις και τα στοιχήμα
τα των πολιτικών δυνάμεων που θα 
διεκδικήσουν ρόλο στην προοδευτι
κή διακυβέρνηση της χώρας. Ως κρί
σιμο στοιχείο της κρίσης και ειδικό
τερα στο κοινωνικοοικονομικό πε
δίο ο πρώην πρωθυπουργός βλέπει 
τη συνεχή πίεση που υφίσταται η λε- 
γόμενη μεσαία τάξη.

Τα χαρακτηριστικά της δεν είναι 
αυτά που ήταν ακόμη και πριν από 
μία δεκαετία και, όπως λένε οι συ
νεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, 
η ερμηνεία της κινητικότητας σε αυ
τόν τον κοινωνικό χώρο συνιστά μία 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της

■ 0 πρώην πρωθυπουργοί θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα 
«Σκέψειβ για μια προοδευτική διακυβέρνηση»

Η επιστροφή Σημίτη 
στην πολιτική σκηνή

Η απαξίωση του δημόσιου βίου, οι ευθύνη τη8 κυβέρνησή 
και η διέ£οδθ8 μέσω του εκπαιδευτικού συστήματο8

προοδευτικής πρότασης διακυβέρ
νησης η οποία οφείλει να διεκδική- 
σει ένα μεγάλο τμήμα του χώρου αυ
τού.

Ο κ. Σημίτης αναμένεται να περι- 
γράψει την προσεχή Πέμπτη τις προ
τάσεις του και να σημειώσει ότι λύ
ση και διέξοδος μπορεί να προταθεί 
μόνο μέσω της ριζικής αναδιάρ
θρωσης του εκπαιδευτικού συστή
ματος, προκειμένου να δοθεί έμφα
ση στη λεγάμενη κοινωνία της γνώ
σης. Δεν συνισιά θέση που αντιβαί
νει στα όσα αναφέρει το ΠαΣοΚ, 
όμως η πρόκληση για το κόμμα βρί
σκεται μπροστά και αφορά την πα
ρουσίαση μιας συνολικής πρότασης 
για την Παιδεία η οποία θα υπερκε
ράσει το πρόβλημα που προκλήθηκε

πριν απο εναν χρονο με τις συνεχείς 
παλινωδίες στο θέμα των πανεπι
στημίων.

Με αφορμή τέτοιες παρατηρήσεις 
τίθενται για τον προοδευτικό χώρο 
νέα ερωτήματα. Το ερώτημα «Τι εί
ναι αριστερό» είναι ένα από αυτά και 
ο έγκαιρος προσδιορισμός του συ- 
νιστά κρίσιμη και επιτακτική ανά
γκη. Στο σημείο αυτό εντάσσεται και 
ένας προβληματισμός του πρώην 
πρωθυπουργού για το ΠαΣοΚ και 
την ταυτότητα του κόμματος -  ένα 
θέμα που αναμένεται ότι θα αρχί
σει να συζητείται εν όψει του συ
νεδρίου του επόμενου μήνα. Μία 
από τις φράσεις που ακούγεται 
στην Ακαδημίας και αποδίδει εν 
πολλοίς τις θέσεις του κ. Σημίτη

Η ειδική σχέση Τουρκίας - ΕΕ
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ αναφορά του κ. Σημίτη στην ειδική σχέση Τουρ
κίας - ΕΕ, στο περιθώριο ομιλίας του στο Κέιμπριτζ, δεν ήταν τυ
χαία. Η αναφορά αυτή σχολιάστηκε, καθώς συνιστά στην ουσία 
εγκατάλειψη της θέσης περί υποστήριξης της πλήρους ένταξης της 
Τουρκίας. Οπως αναμένεται να εξηγήσει εκτενέστερα σε επόμε
νη ομιλία του ο  πρώην πρωθυπουργός, η ακινησία της κυβέρνησης 
της ΝΔ και η εγκατάλειψη του Ελσίνκι έχουν διαμορφώσει νέα 
δεδομένα. Οι προοππκές που προσέφερε η συμφωνία εκείνη 
αγνοήθηκαν, τα ελληνοτουρκικά περιήλθαν στην ουσία σε ένα 
νέο αδιέξοδο και η «πολιτική της κουμπαριάς» αποδείχθηκε ατυ
χής. Οπως εκτιμά ο πρώην πρωθυπουργός, με τα δεδομένα που 
διαμορφώνονται η τουρκική αδιαλλαξία ενιείνεται, η ελληνική 
κυβέρνηση παρακολουθεί χωρίς μέσο και δυνατότητες πίεσης 
και δεν διαφαίνεται προοπτική επίλυσης ούτε καν του θέματος 
της υφαλοκρηπίδας, το οποίο ως γνωστόν είχε προχωρήσει 
μέχρις ενός σημείου. Για τους λόγους αυτούς ο κ. Σημίτης 
έδωσε προ δεκαημέρου ένα πρώτο έναυσμα για τη συζήτηση 
περί αναπροσαρμογής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τη 
σχετική επιχειρηματολογία αναμένεται να αναπτύξει τους επό
μενους μήνες.

Κ. Σημίτηβ: «Αλλο το πολυσυλλεκτικό κόμμα, 
κάτι που για το ΠαΣοΚ έχει λυθεί εδώ και πολλά χρόνια, 

και άλλο η πολυσυλλεκτική τακτική»

είναι: «Αλλο το πολυσυλλεκτικό κομ
μά, κάτι που για το ΠαΣοΚ έχει λυ
θεί εδώ και πολλά χρόνια, και άλλο 
η πολυσυλλεκτική τακτική. Αυτή 
μπορεί να προκαλέσει συγχύσεις 
και να παρουσιάσει το κόμμα ως 
ένα εκκρεμές χωρίς στόχους και 
προσανατολισμό».

Συζητώντας επ’ αυτών και σε συν
δυασμό πάντοτε με την τρέχουσα κοι
νωνικοοικονομική κατάσταση, στο 
επιτελείο του κ. Σημίτη προσυπο
γράφουν τις εξαγγελίες και τις ανα
φορές περί «δίκαιης κοινωνίας». 
Προσθέτουν όμως την παρατήρηση 
ότι, εφόσον αυτός είναι ο πολιτικός 
στόχος, πρέπει να είναι ξεκάθαρο 
και χειροπιαστό σε όλους τι σημαί
νει στην πράξη και ότι δεν παραμέ
νει ένα απλό σύνθημα.

Ο ρόλος της Ελλάδας στο διεθνές 
περιβάλλον και η ανάγκη αξιοποίη
σης ευκαιριών θα αποτελέσει ένα άλ
λο σημείο της ομιλίας του πρώην πρω
θυπουργού. Στην επικείμενη ομιλία 
του, αλλά και σε επόμενη που θα ακο
λουθήσει -  ο ΟΠΕΚ έχει ήδη έναν 
προγραμματισμό εξαμήνου με ομιλίες 
και εκδηλώσεις -  ο κ. Σημίτης θα το

νίσει ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα 
προσέγγιση στον τρόπο 

και σπς δυνατότη
τες επίλυσης 

των προβλη
μάτων της χώ
ρας μέσα 
από τις ευ
ρ ω π α ϊκ ές  
δομές και 
τους θε
σμούς της 
ΕΕ. Θα ση
μειώσει την 
απουσία της 
κυβέρνησης 
της ΝΔ από 

τις εξελίξεις 
ακόμη και 
στον «στενό» 
ε υ ρ ω π α ϊκ ό  
κύκλο, αλλά 

δεν αποκλείε
ται να επισημά- 
νει αυτό που 

κάποιοι από τους 
συνεργάτες του 
αναγνωρίζουν ως 

μοναδική θετική 
συμβολή της κυβέρ

νησης κατά την τε
λευταία τετραετία: την 
ένταξη της Ελλάδας 
στα διεθνή ενεργεια
κά δίκτυα της περιο
χής των Βαλκανίων 
και της Ανατολικής 
Μεσογείου.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Η στροφή
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΤΑΛΗ

Μέσα στη δίνη των ημερών πέρασε 
στα ψιλά των εφημερίδων η στρο

φή που πραγματοποίησε ο κ. Κ. Σημί
της στο θέμα της ευρωπαϊκής πορείας 
της Τουρκίας. Η θέση που εξέφρασε προ 
ημερών σε ομιλία του στο Πανεπιστή
μιο του Κέιμπριτζ, ότι πρέπει να υπάρ
ξει μια ειδική σχέση της Αγκυρας με την 

Ευρωπαϊκή Ενωση, ξάφ
ν ια σ ε  επειδή  ο τέω ς  
πρωθυπουργός υπήρξε 
ο πρωτεργάτης της πο
λιτικής, η οποία υιοθε
τήθηκε τελικά τόσο από 
το ΠαΣοΚ όσο και από 
τη ΝΔ, για πλήρη ένταξη 
της γειτονικής μας χώ
ρας στην ΕΕ. Η πολιτική 

αυτή είχε χαραχθεί με βάση την ελπίδα 
ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα βελ
τιώνονταν όσο οι Τούρκοι θα προχω
ρούσαν προς την Ευρώπη. Για την Ελ
λάδα μια Τουρκία η οποία θα είχε απο
μακρυνθεί από τον τριτοκοσμικό της χα
ρακτήρα, και από την ανάμειξη των Ενό
πλων Δυνάμεων στη διακυβέρνηση της 
χώρας, και θα ενεργούσε με βάση τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες συμπεριφοράς 
και όχι της αυθαίρετης στρατιωτικής 
ισχύος θα ήταν η καλύτερη εγγύηση για 
την ειρηνική πορεία στις σχέσεις των 
δύο χωρών. Και αυτό θα μπορούσε να  
εξασφαλιστεί μόνον με τις υποχρεώσεις 
που δημιουργεί η αυστηρή πλήρης έντα
ξη και όχι η χαλαρή ειδική σχέση.

Στην πολιτική αυτή στηρίχθηκε και η 
περιώνυμη Συμφωνία του Ελσίνκι, η 

οποία άναβε μεν το πράσινο φω ς για τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρ
κίας, την υποχρέωνε όμως παράλληλα να 
επιλύσει τις διαφορές της με την Ελλά
δ α  Αν αυτό δεν καθίστατο δυνατό, οι δια
φορές θα παραπέμπονταν στο Διεθνές 
Δικαστήριο. Η Αθήνα είχε πετύχει τότε 
αυτό που χωρίς αποτέλεσμα επεδίωκε 
επί δεκαετίες. Η κυβέρνηση της ΝΔ ανέ
τρεψε την πορεία αυτή, διότι δεν θέλησε 
να επωμιστεί το πολιτικό κόστος το οποίο 
συνεπαγόταν η προσφυγή στη Χάγη. Και 
αυτό ήταν ένα καίριο κτύπημα στη φ ι
λοσοφία η οποία κρυβόταν πίσω από τη 
στήριξη της Ελλάδας του τουρκικού αι
τήματος για πλήρη ένταξη. Το άλλο καί
ριο κτύπημα ήλθε από τον ισχυρό γαλ- 
λογερμανικό άξονα με την άνοδο στην 
εξουσία του κ. Σαρκοζί και της κυρίας 
Μέρκελ. Και οι δύο, εκφράζοντας τις ανπ- 
τουρκικές διαθέσεις της κοινής τους γνώ
μης, τάχθηκαν απερίφραστα υπέρ της ει
δικής σχέσης.

Τίθεται έτσι το ερώτημα αν έχει νόημα 
πλέον η συνεχώς επαναλαμβανόμενη 

από την Αθήνα διαβεβαίωση άπ στηρίζει 
την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας, 
όταν η προοπτική αυτή δεν εξαρτάται από 
τις διαθέσεις της ελληνικής πλευράς και 
όταν οι Τούρκοι έχουν αντιληφθεί ότι οι 
Ευρωπαίοι δεν τους θέλουν. Ο κ. Σημίτης 
αναθεωρεί τις απόψεις του και θέτει το 
θέμα της ειδικής σχέσης, υπονοώντας προ
φανώς ότι η Ελλάδα θα πρέπει να δια
σφαλίσει τα εθνικά της συμφέροντα μέ
σα σας νέες συνθήκες που έχουν δημι- 
ουργηθεί. Ζητεί δηλαδή ένα νέο Ελσίνκι, 
εφόσον ούτως ή άλλως εγκαταλείφθηκε 
το προηγούμενο. Το ζήτημα όμως δεν εί
ναι τι ζητεί ο τέως πρωθυπουργός, αλλά 
τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση, κα
θώς μάλιστα, όπως έδειξε και η επίσκεψη 
του κ. Καραμανλή σιην Αγκυρα, η τουρκική 
αδιαλλαξία συνεχίζεται παρά την ελληνι
κή στήριξη στο θέμα της ένταξης.

Ρεπορτάζ ΑΓΓ. ΑΟΑΝ ΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η Κοντολίζα Ράις κρατάει στα χέρια της 
το «κλειδί» του Σκοπιανού. Η αμερικανί- 
δα υπουργός Εξωτερικών υποδέχεται την 
προσεχή Πέμπτη 14 Φ εβρουάριου την ελ- 
ληνίδα ομόλογό της κυρία Ντάρα Μπα- 
κογιάννη στην Ουάσιγκτον και, όπως πα
ραδέχονται όλες οι πλευρές, τα αποτελέ

σματα της επίσκεψης αυτής θα αποβούν  
καταλυτικά για την επίλυση ή μη της εκ
κρεμότητας της ονομασίας των Σκοπιών, 
εν μέσω κλιμάκωσης της αδιαλλαξίας της 
γειτονικ ή ς χώ ρα ς. Ηδη παρατηρείται 
εσχάτως μια αύξηση της κινητικότητας 
καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ημερομη
νίες  του Μαρτίου και του Α πριλίου. Η 
έκβαση της συνάντησης Μπακογιάννη -

Ράις θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το 
π ερ ιεχόμ ενο  της συνάντησης των δ ια 
πραγματευτών Ελλάδος - Σκοπιών, κκ. 
Αδ. Βασιλάκη και Νικόλα Ντιμιτρόφ αντι- 
στοίχως, η οποία  θα διεξαχθεί υπό την 
αιγίδα του ειδικού μεσολαβητή του ΟΗΕ 
Μάθιου Νίμιτς στην Αθήνα εντός του δεύ
τερου 15ημέρουτου Φ εβρουάριου (ίσως 
την εβδομάδα 18 - 22/2).

■ Η συνάντηση στην Ουάσιγκτον τηε υπουργού ΕΕωτερικών των ΗΠΑ με την κυρία Μπακογιάννη 
ίσωε αποβεί καταλυτική για τη διευθέτηση τηε εκκρεμότητες του ονόματοβ

Το «κλειδί» του Σκοπιανού 
στα χέρια τη$ κυρίας Ράις

Η unoupYÔs ΕΕωτερικών των ΗΠΑ κυρία Κοντολίζα Pàis με την ομόλογό rns τη s  Ελλάδαβ κυρία 
Ντόρα Μπακογιάννη σε προηγούμενη συνάντησή to us  στην Ουάσιγκτον

Α σφαλείς πληροφορίες ανα
φέρουν ότι η ελληνική πλευ

ρά αναμένει έναν ειλικρινή διά
λογο, αλλά η διαπραγμάτευση θα 
είναι πολύ δύσκολη καθώς η σκο
πιανή πλευρά παραμένει πλήρως 
αδιάλλακτη. Επιμένει σιην τα
κτική της απόλυτης «διμεροποί- 
ησης» του ζητήματος και ισχυρί
ζεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα 
όνομα για την Ελλάδα και ένα 
για κάθε άλλη χρήση (εννοώντας 
προφανώς το συνταγματικό «Δη
μοκρατία της Μακεδονίας»).

Δημοσίως, η ελληνική θέση 
παραμένει ότι πρέπει να υπάρχει 
«ένα όνομα για όλες τις χρήσεις» 
(ε^β οητπεβ). Στην προχθεσινή 
ενημέρωση των διπλωματικών 
συντακτών ο εκπρόσωπος του 
υπουργείου Εξωτερικών κ. Γ. 
Κουμουισάκος σημείωσε ότι η 
Ελλάδα επιμένει σε «σε μια διε
θνή ονομασία έναντι όλων» 
οπιηεε). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 
η δεύτερη διατύπωση διαφέρει 
της πρώτης, καθώς δεν συνεπά
γεται και αλλαγή του συνταγμα
τικού ονόματος των Σκοπιών. Αυ
τή εξάλλου θα ήταν «μαξιμαλι
στική επιδίωξη που δεν θα μας 
εξυπηρετούσε» όπως επισημαί
νουν έγκυροι συνομιλητές της κυ
ρίας Μπακογιάννη.

Το αμερικανικό υπουργείο 
Εξωτερικών διέψευσε την περα
σμένη Πέμπτη δημοσίευμα ελλη
νικής πρωινής εφημερίδας περί 
ύπαρξης πρότασης διπλής ονο
μασίας από την Ουάσιγκτον. Σύμ
φωνα με το σενάριο αυτό, η πρώ
ην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας (πΓΔΜ) θα χρη
σιμοποιεί το συνταγματικό της 
όνομα («Δημοκρατία της Μακε
δονίας») στο εσωτερικό και στις 
διμερείς σχέσεις της με άλλες χώ
ρες, ενώ η σύνθετη ονομασία που 
θα συμφωνηθεί θα χρησιμοποι
είται σε διεθνείς οργανισμούς και 
στις σχέσεις με την Ελλάδα. Είχε 
προηγηθεί η εμφάνιση στον Τύ
πο των Σκοπιών μιας παραλλα
γής αυτού του σεναρίου, με τη 
μορφή της φόρμουλας της «τρι
πλής ονομασίας» (μία για τις σχέ
σεις με την Ελλάδα, μία για χρή
ση στους διεθνείς οργανισμούς 
και μία για εσωτερική χρήση και 
διμερείς σχέσεις με άλλες χώρες).

Η κυβέρνηση Μπους αποδίδει 
μεγάλη σημασία στο να προχω
ρήσει χωρίς προσκόμματα η δια
δικασία διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. 
Και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επι
θυμεί εκπλήξεις της τελευταίας 
στιγμής στη Σύνοδο Κορυφής 
του προσεχούς Απριλίου στο Βου
κουρέστι. Οι Αμερικανοί θεω

ρούν ότι η εκκρεμότητα της ονο
μασίας δεν πρέπει να αποτελέ- 
σει εμπόδιο για την ένταξη της 
πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.

Μπορεί κατά τη συζήτηση επί 
της έκθεσης προόδου των Σκο
πιών σιην έδρα της Συμμαχίας η 
αμερικανίδα μόνιμη αντιπρόσω
πος Βικτόρια Νούλαντ να επε- 
σήμανε σε αυστηρή γλώσσα ότι τα 
Σκόπια πρέπει να βρουν λύση σιο 
πρόβλημα διότι σιο πλαίσιο των 
σχέσεων καλής γειτονίας κάτι τέ
τοιο αποτελεί προϋπόθεση για να 
προχωρήσει η διαδικασία πρό
σκλησής τους, ωστόσο οι πολιτι
κές αποφάσεις θα ληφθούν με 
διαφορετικά κριτήρια. Και σε αυ
τή την περίπτωση, ουδείς μπορεί

εκ των προτέρων να αποκλείσει 
ακόμη και σενάρια που προς το 
παρόν παραμένουν κλειδωμένα 
στα... συρτάρια των εμπλεκομέ- 
νων, όπως η αναβολή της πρό
σκλησης ένταξης των Σκοπιών.

Αυτό που θα έπρεπε να ανη
συχεί ιδιαίτερα την Αθήνα είναι 
ότι η αμερικανική πλευρά βλέπει 
με συμπάθεια τα όσα δηλώνουν 
τα Σκόπια. Η ηγεσία της πΓΔΜ 
το έχει καταλάβει αυτό. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι σιην πρόσφα
τη επιστολή που έστειλε στους 
αρχηγούς κρατών και κυβερνή
σεων των 26 κρατών-μελών της 
Συμμαχίας, ο σκοπιανός πρόε
δρος Μπράνκο Τσερβενκόφσκι 
επεσήμανε ότι η ανεξαρτητοποί

ηση του Κοσσυφοπεδίου μπορεί 
να προκαλέσει αστάθεια που θα 
συμπαρασύρει την πΓΔΜ.

Ο κ. Τσερβενκόφσκι προχώ
ρησε ακόμη παραπέρα και την 
Πέμπτη κατηγόρησε την Ελλάδα 
ότι χρησιμοποιεί το δικαίωμα βέ- 
το στο ΝΑΤΟ και στην Ευρω
παϊκή Ενωση (ΕΕ) «για να επι
λύσει ένα διμερές πρόβλημα». 
Τόνισε ότι τα Σκόπια θα επιδεί- 
ξουν εποικοδομητικό πνεύμα, 
δήλωσε με νόημα ότι οι ΗΠΑ 
αναγνώρισαν τη χώρα του με το 
συνταγματικό της όνομα και δεν 
νομίζει ότι η θέση τους έχει αλ
λάξει, ενώ προέβλεψε ότι το θέ
μα θα κλείσει πριν από τη να- 
τοϊκή Σύνοδο Κορυφής.

«Η Αθήνα δεν αστειεύεται»...

Η κυρία Μπακογιάννη, η οποία θα συναντηθεί 
επίσης με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτε

ρικών Τζον Νεγκροπόντε, τον σύμβουλο εθνικής 
ασφαλείας του Λευκού Οίκου Στίβεν Χάνιλεϊ, τον 
αναπληρωτή υπουργό Αμυνας Γκόρντον Ινγκλα- 
ντ, την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νάνοι Πελόσι και στελέχη των Επιτροπών Εξω
τερικών Υποθέσεων Βουλής και Γερουσίας, θα 
επιχειρήσει να πείσει την Κοντολίζα Ράις ότι «η 
Αθήνα δεν αστειεύεται». Μάλιστα, οι δηλώσεις του 
πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή την προηγούμε
νη εβδομάδα σε Σλοβενία και Ρουμανία ότι οι συμ
μαχικές χώρες πρέπει να βρίσκουν συναινετικές 
λύσεις και να αποφεύγουν αδιάλλακτες και προ-

κλητικές θέσεις έδωσαν μια πρώτη γεύση.
Ουδείς φυσικά είναι σε θέση να προβλέψει με 

ασφάλεια τι θα κάνει ο κ. Νίμιτς. Ωστόσο, αρμό
διοι διπλωματικοί κύκλοι παραμένουν συγκρο
τημένοι, καθώς έχουν διακρίνει μια καταρχήν «αρ
νητική προδιάθεση» σπς ιδέες που κατέθεσε τον 
περασμένο Νοέμβριο. Η κατάθεση μιας νέας πρό
τασης Νίμιτς, εφόσον επισήμως γίνει, τοποθετεί
ται λίγο πριν ή λίγο μετά τη σύνοδο των υπουρ
γών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις αρχές Μαρτίου. 
Διπλωματικές πληροφορίες αναφέρουν το όνο
μα Republika Makedonija («Δημοκρατία της Μα
κεδονίας» στα σλαβικά) ως ένα σενάριο το οποίο 
έχει συζητηθεί.


