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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ίου Κ. Σημίτη προκαλεί εσωκομματική αναταραχή, ιδιαίτερα για τιξ αναφορέ$ του στα αίτια ϊ ιέ  εκλογική$ ήτταΞ. Αλλοι συμφωνούν, άλλοι τον επικρίνουν

Αποστάσεις Γιώργου, ενώ αν τιδρούν στελέχη ΠΑΖΟΚ
Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Με μια ουδέτερη 
και μάλλον 
αποοιαοιοποιη- 

μένη δήλωση «0α 
διαβάσουμε όλοι με 
ενδιαφέρον το βιβλίο του 
κ. Σημίτη, του πρώην 
πρωθυπουργού», που 
έκανε χθες και με την 
παρουσία του αύριο στην 
παρουσίαση του βιβλίου, 
ο Γιώργος Παπανδρέου 
επιχειρεί να διασκεδάσει 
τις εντυπώσεις ότι 
ενοχλήθηκε για τα όσα 
γράφει ο Κ. Σημίτης για 
τα αίτια της εκλογικής 
ήττας, αλλά και να στείλει 
μήνυμα σε όλους ότι το 
ΓΙΑΣΟΚ δεν πρόκειται να 
επανέλθει στην 
εσωστρέφεια.

Είναι γεγονός όμως ότι στο 
εσωτερικό του κόμματος της α
ξιωματικής αντιπολίτευσης τα 
όσα γράφει ο τέως πρωθυ
πουργός, ότι δηλαδή δεν υπο- 
στηρίχθηκε στην προεκλογική 
περίοδο το έργο των κυβερνή
σεων του, που ερμηνεύθηκε ως 
αιχμή προς τον Γ Παπανδρέ
ου και ως βασική αιτία της ήτ
τας, προκάλεσαν σχόλια ενα
ντίον του από στελέχη του κόμ
ματος και ποικίλες αντιδρά
σεις.

«Κάνουν κακό»
Στον κύκλο των συνεργα

τών του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ άλλοι έλεγαν ότι ο Γ. 
Παπανδρέου δεν ενοχλήθηκε 
από την αναφορά του τέως 
πρωθυπουργού και ότι τα πε
ρί του αντιθέτου καλλιεργού
νται από εκείνους στο εσωτε
ρικό του κόμματος που θέ
λουν το ΠΑΣΟΚ σε μόνιμη 
κατάσταση εσωστρέφειας, ει
δικά τώρα που δείχνει ότι α
νακάμπτει.

Τα όσα λέγονται και γράφο
νται, τόνιζαν, κάνουν κακό 
στο ΠΑΣΟΚ, είναι ζημιογόνα 
και επικίνδυνα και δίνουν α
νάσα στη Ν.Δ. Αλλοι σημείω
ναν ότι δεν μπορεί μια περίο
δος τεσσάρων ετών να συμψη- 
φισθεί με δύο προεκλογικούς 
μήνες, αλλά από την άλλη κά
θε επιμερισμός των ευθυνών 
είναι διχαστικός. Αλλοι πάλι 
έλεγαν ότι ο Γιώργος δεν 
παίρνει στα σοβαρά αυτά τα 
θέματα κι αυτές τις συζητήσεις 
και ότι αν πράγματι είχε ενο
χληθεί, θα έβρισκε τρόπο να 
το πει ο ίδιος και άλλοι ότι κα
θένας έχει την άποψή του για 
τα πράγματα και το δικαίωμα 
να την εκφράζει...

Στη χθεσινή συνεδρίαση του

Της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Την ατζέντα των διερευνητικών επα
φών, δηλαδή του διμερούς διαλό

γου Ελλάδας και Τουρκίας, που ξεκί
νησε μετά τη Συμφωνία του Ελσίνκι 
και εξακολουθεί μέχρι σήμερα, απο
καλύπτει στο βιβλίο του ο τέως πρωθυ
πουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κ. 
Σημίτης.

Αυτά τα υπό διαπραγμάτευση θέμα
τα ουδέποτε μέχρι σήμερα είχαν γίνει 
γνωστά, με κοινή απόφαση της ελληνι
κής και τουρκικής πλευράς, ενώ έμει
ναν σκοπίμως «στο απυρόβλητο» όλων 
των μέχρι σήμερα συζητήσεων στη 
Βουλή για τα εθνικά θέματα.

Ερωτήματα για όλους
Τα ερωτήματα από τις αποκαλύψεις 

του τέως πρωθυπουργού στρέφονται 
πλέον αναγκαστικά προς την πλευρά 
τού τότε υπουργού Εξωτερικών και 
νυν αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπαν
δρέου, υπό την εποπτεία του οποίου 
ξεκίνησαν και αναπτύχθηκαν οι διε
ρευνητικές συνομιλίες με την Τουρκία. 
Στρέφονται όμως και προς την πλευρά 
της κυβέρνησης Καραμανλή, η οποία 
συνεχίζει με συνέπεια τις διερευνητι
κές επαφές.

Το ερώτημα είναι αν η ατζέντα των 
συνομιλιών παραμένει η ίδια ή έχει 
διαφοροποιηθεί. Ενα τελευταίο ερώ
τημα προς όλες τις πλευρές είναι αν υ
πάρχουν επίσημα πρακτικά των πολ
λαπλών συνεδριάσεων όλων αυτών 
των ετών, πολύ περισσότερο αφού αυ
τές αφορούν διαπραγμάτευση επί του 
συνόλου των εθνικών θεμάτων και 
διεκδικήσεων της Τουρκίας σε βάρος 
της Ελλάδας!

γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο».
Αναφέρει ο κ. Σημίτης:

«Αν δεν είναι ελληνικές...»
«Ενα άλλο ζήτημα που αποτελείμεί- 

ζον ζήτημα των διερευνητικών επαφών 
είναι το θέμα των γκρίζων ζωνών στο 
Αιγαίο. Η  Ελλάδα έχει καταστήσει σα
φές ότι δεν δέχεται με κανέναν τρόπο 
τις νεφελώδεις και ασαφείς διεκδική
σεις της Τουρκίας επ ί βραχονησίδων 
του Αιγαίου. Ούτε καν με τη μορφή α
πλής αμφισβήτησης της ελληνικής κυ
ριαρχίας, πόσο μάλλον με αξίωση αυ
τές να θεωρηθούν τουρκικές. Το επι
χείρημα της Τουρκίας ότι οι αμφισβη
τήσεις της για την ελληνική κυριαρχία 
σε ορισμένες βραχονησίδες δεν συνε
πάγονται διεκδίκηση τουρκικής κυ
ριαρχίας πάνω σε αυτές, αλλά πρόκει
ται απλώς για προσπάθεια αποσαφήνι
σης του εδαφικού καθεστώτος του Α ι
γαίου που άφησαν ανοικτό οι συνθήκες 
του 1923 και του 1947, είναι έωλο. Το 
διεθνές δίκαιο δεν αφήνει περιθώρια 
για πολλαπλές αναγνώσεις γύρω από 
την εδαφική κυριαρχία: αν οι βραχονη
σίδες δεν είναι ελληνικές, τότε δεν μπο
ρεί παρά να είναι τουρκικές, αφού η 
Τουρκία γειτνιάζει με την περιοχή και 
ισχυρίζεται ότι έχει δικαιώματα από 
την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας».

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του 
στις διερευνητικές επαφές Ελλάδας - 
Τουρκίας, ο κ. Σημίτης εκφράζει τη βε
βαιότητα ότι «τη στιγμή της κυβερνητι
κής αλλαγής τον Μάρτιο του 2004... ή
ταν ζήτημα χρόνου, ίσως Ι,ίγων μηνών, 
η ευδόκιμη κατάληξη, στη βάση της α
μοιβαίας συναίνεσης, με κερδισμένες 
και τις δύο πλευρές...».

Πάγκαλος: Οπως 
ακριβώς έγιναν...

«Ο Κ. Σημίτης για τα Ιμια γράφει τα 
πράγματα όπως ακριβώς έγιναν», 
δήλωσε χθες ο Θ. Πάγκαλος, 
τονίζοντας ότι όλα όσα γράφει 
είχαν ειπωθεί και στη Βουλή και 
από τότε τα ξέρουν οι Τούρκοι. 
Υποστήριξε όμως ο τότε υπουργός 
Εξωτερικών ότι μπορεί για την 
εξέλιξη εκείνη να μην ήταν 
υπεύθυνος ο μόλις λίγων 24ωρων 
πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, είχε 
όμως ευθύνη η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ γιατί, όπως είπε ο κ. 
Πάγκαλος, αυτή είχε τοποθετήσει 
τον κ. Λυμπέρη αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ο 
οποίος είχε μείζονα ευθύνη για το 
θέμα, όπως και η ηγεσία των 
Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο Ακης Τσοχατζόπουλος 
υποστήριξε ότι ο κ. Σημίτης δίνει 
μια αντικειμενική παρουσίαση των 
γεγονότων, τόνισε όμως ευθύνη για 
την κατάσταση που δημιουργήθηκε 
δεν είχε μόνο η κυβέρνηση, αλλά 
και προσωπικά η ηγεσία των 
Ενόπλων Δυνάμεων. «Δεν έχουμε 
να κρύψουμε τίποτα1 τα λάθη μας 
πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε 
πρόσωπο με πρόσωπο», είπε ο 
Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

«Είναι κάτι σαν τη Ν.Δ...».
Ο Θ. Πάγκαλος δήλωσε 

στον ρ/σ «Αντέννα» ότι δεν 
συμφωνεί με την άποψη ότι 
στην προεκλογική περίοδο 
δεν υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ το 
έργο του και γι’ αυτό έχασε. 
«Δεν ήταν αυτή η αιτία της ήτ
τας. Η υπεράσπιση του έργου 
του ΠΑΣΟΚ ήταν καθημερινή 
μας πρακτική», είπε, και τόνι
σε ότι είναι ουσιαστικότερα 
τα αίτια της ήττας.

Η Νόρα Κατσέλη επέκρινε 
τον κ. Σημίτη λέγοντας πως ό
ταν ο τιμονιέρης εγκαταλείπει 
το σκάφος, δεν μπορεί να κά
νει εκ των υστέρων κριτική.

«Χάσαμε από το 2000»
Ο Ακης Τσοχατζόπουλος υ

ποστήριξε στον ρ/σ «Αλφα» 
ότι οι εκλογές του 2004 ήταν 
χαμένες για το ΠΑΣΟΚ, δεν 
κερδίζονταν με κανένα τρόπο 
και αυτό ήταν εμφανέστατο. 
Εντύπωση όμως κάνει το γε
γονός ότι και τα δύο στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ που συνεργά- 
σθηκαν στενά και συνεργάζο
νται με τον κ. Σημίτη εκφρά
ζουν την άποψη ότι οι εκλο
γές δεν χάθηκαν τους δύο

προεκλογικούς μήνες.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης τό

νισε ότι οι εκλογές χάθηκαν ε
πί της ουσίας από το 2000, που 
δεν προωθήθηκε η ανασυ
γκρότηση στο ΠΑΣΟΚ. Ο Τη
λέμαχος Χυτήρης υποστήριξε 
ότι οι εκλογές είχαν χαθεί πο
λύ πιο πρι,ν γι’ αυτό έγιναν και 
οι αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ, είπε, 
έκανε πολλά πράγματα, αλλά 
και να είχαν προβληθεί στο έ
πακρο πάλι θα είχαμε χάσει 
τις εκλογές.

Αλλα στελέχη θέλησαν να 
κρατήσουν αποστάσεις από τη 
συζήτηση. Ο Ευάγγελος Βενι- 
ζέλος υποστήριξε ότι το ερώ
τημα σήμερα είναι πώς θα κερ
δίσει το ΠΑΣΟΚ τις επόμενες 
βουλευτικές εκλογές. Την ίδια 
περίπου δήλωση έκανε και η 
Μιλένα Αποστολάκη.

Τις απόψεις του κ. Σημίτη 
συμμερίστηκε ο Ν. Χριστοδου- 
λάκης. Τόνισε στο ραδιόφωνο 
της NET ότι πολλά έργα δεν 
είχαν προβληθεί όσο έπρεπε 
στην προεκλογική περίοδο και 
αν αυτό είχε γίνει, κατά πάσα 
πιθανότητα θα είχαν προκαλέ- 
σει μεταβολή στο εκλογικό α
ποτέλεσμα.

Στο βιβλίο του ο κ. Σημίτης, στις σε
λίδες 102-104 αναφέρεται αναλυτικά 
στα θέματα της ατζέντας των διερευ
νητικών επαφών.

Τα θέματα αυτά ανήκουν σε τέσσε
ρις κατηγορίες. Οι τρεις από αυτές εί
ναι γνωστές. Η «έκπληξη» είναι το τέ
ταρτο θέμα, «μείζον ζήτημα των διε
ρευνητικών επαφών», όπως αναφέρει 
ο συγγραφέας. Πρόκειται για το θέμα 
των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο (σ.σ.: 
η φράση χωρίς εισαγωγικά στο βιβλίο).

Αναλυτικότερα:
Τα τέσσερα θέματα διαλόγου με την 

Τουρκία είναι:
• Η  οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας 
στο Αιγαίο.

Αναφέρει ο κ. Σημίτης: «Η ελληνική 
θέση εκκινεί από τη βασική, παραδο
σιακή γραμμή της ότι το μόνο ζήτημα 
από πλευράς Ελλάδας είναι η οριοθέ
τηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο α
νάμεσα στις δύο χώρες, με τελικό απο
δέκτη της διαφοράς το Διεθνές Δικα
στήριο της Χάγης. Η  ελληνική πλευρά 
όμως αναγνωρίζει ότι για να επιτευχθεί 
ο στόχος της προσφυγής στη Χάγη θα 
πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύ
σεις ανάμεσα στις δύο χώρες για την 
κατάρτιση του συνυποσχετικού κι ότι, 
κατά συνέπεια, αν κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων υπάρξει δυνα
τότητα εξεύρεσης λύσης σε ορισμένα α
πό τα προβλήματα της οριοθέτησης,

τότε γι ’ αυτά μπορεί να υπάρξει συμ
φωνία. Για όσα θέματα δεν υπάρξει 
δυνατότητα συμφωνίας, τότε ο τελικός 
κριτής θα είναι το Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης».

Η αιγιαλίιιδα ζώνη
•  Το δεύτερο θέμα, «ακανθώδες ζήτη
μα» το χαρακτηρίζει ο κ. Σημίτης, εί
ναι η αιγιαλίτιδα ζώνη.

Αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Η έκτασή της ανναρτάται με την ο

ριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρη
πίδας, καθώς το εσωτερικό όριο του βυ
θού της υφαλοκρηπίδας είναι το εξωτε
ρικό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης κάθε 
χώρας. Κατά συνέπεια, ένα από τα ε
ρωτήματα που θα τεθούν, τόσο από την 
Τουρκία όσο και από το Διεθνές Δικα
στήριο, είναι ποιο είναι το εξωτερικό ό
ριο της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλά
δας, ως προϋπόθεση για τη μέτρηση της 
υφαλοκρηπίδας. Σε αυτό το σημείο η 
Ελλάδα είχε -και έχει- δύο επιλογές: εί
τε να δηλώσει ότι αποδέχεται την οριο
θέτηση στη βάση των σημερινών συνο
μιλιών για την αιγιαλίτιδα ζώνη που μο- 
νομερώς είχε καθορίσει στη δεκαετία 
του ’30, ή να προχωρήσει σε επαναο- 
ριοθέτησή της με βάση τα δικαιώματα 
που της προσφέρει η νέα σύμβαση για 
το διεθνές δίκαιο της θάλασσας (αιγια- 
λίτιδα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια)».

•  Το τρίτο θέμα είναι η περίπτωση ε
πιλεκτικών διαφοροποιήσεων των ο
ρίων της αιγιαλίτιδας ζώνης:

«Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή 
δήλωσε στις διερευνητικές επαφές ότι 
θα ασκήσει το δικαίωμά της να επε
κτείνει μονομερώς την αιγιαλίτιδα ζώ
νη πριν από την έναρξη των επίσημων 
διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση 
της υφαλοκρηπίδας. Η άσκηση του δι
καιώματος αυτού θα λάβει υπόψη τα 
συμφέροντα τρίτων κρατών για ελεύ
θερη ναυσιπλοΐα και αερόπλοια στο 
Αιγαίο Πέλαγος».

«Δεν αποκλείονται, ως εκ τούτου, ε
πιλεκτικές διαφοροποιήσεις των ορίων 
της αιγιαλίτιδας, ώστε να μην παρε
μποδίζεται η διεθνής ναυσιπλοΐα και 
αερόπλοια. Η επέκταση της αιγιαλίτι- 
δας ζώνης θα ολοκληρωθεί με εσωτερι
κή νομοθεσία σύμφωνα με την πάγια 
πρακτική στο διεθνές δίκαιο.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, αν ε- 
πεκταθούν τα χωρικά ύόατα στο Α ι
γαίο, η Τουρκία θα θέσει θέμα διαφο
ροποίησης μεταξύ θαλάσσιου (6 ναυτι
κά μίλια σήμερα) και εναέριου χώρου 
(10 ναυτικά μίλια). Η  ελληνική θέση εί
ναι ότι το εύρος του ελληνικού εναέρι
ου χώρου προκύπτει από ρυθμίσεις, 
που έχουν γίνει αποδεκτές και από την 
Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια».
•  Το τέταρτο και νέο θέμα διαλόγου 
είναι η νέα τουρκική διεκδίκηση «των

Πολιτικού Συμβουλίου δεν συ
ζητήθηκε το θέμα. Μόνο ο 
Χρήστος Πολυζωγόπουλος ε
πιχείρησε εμμέσως να το θέσει 
λέγοντας, και με αφορμή το 
θέμα της διαφάνειας που συ
ζητιόταν, ότι ο κ. Σημίτης δεν 
αναφέρει τίποτε στο βιβλίο

του για το θέμα αυτό παρά το 
γεγονός ότι η διαφθορά ήταν 
μια από τις αιτίες της εκλογι
κής ήττας.

«Ολοι εκτός από τον ίδιο»
Ομως, σε δηλώσεις τους 

και συζητήσεις τους με δημο

σιογράφους, μέλη του Π.Σ. 
δεν απέφυγαν να κάνουν 
σχόλια. Πιο αιχμηρός από ό
λους ο Γιώργος Παναγιωτα- 
κόπουλος δήλωσε ότι για τον 
τέως πρωθυπουργό για όλα 
φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός α
πό τον ίδιο και συμπλήρωσε.

Κ. Σημίτης και Γ. Παπανδρέου τον Ιανουάριο του 2004 στη συγκέντρωση υποψήφιων βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ, στο «ΚάραΒελ». Η μάχη χάθηκε στον προεκλογικά αγώνα, πιστεύει ο τέως πρωθυπουργός

Σκληρή γλώσσα κυβέρνησης - Ν.Δ. για τα Ιμια
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Τ ις επιφυλάξεις της κυβέρνησης για το 
αν θα έπρεπε ο τέως πρωθυπουργός 

Κώστας Σημίτης να αναφερθεί με λεπτομέ
ρειες στην κρίση των Ιμίων εξέφρασε ο υ
πουργός Επικράτειας, Θόδωρος Ρουσό- 
πουλος.

«Αναρωτιέμαι απλώς αν βοηθάει τον τό
πο η δημοσιοποίηση τέτοιων απόρρητων 
στοιχείων για τον χειρισμό μιας κρίσης», 
δήλωσε χθες, «μια κρίση από την οποία η 
Ελλάδα βγήκε, πανθομολογουμένως, μάλ
λον πληγωμένη».

Πολύ σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε και 
ο πρώην πρόεδρος της Ν.Δ., Μιλτιάδης 
ΕΒερτ: «Εγώ θα σας πω τι θα έκανα αν ήμουν 
Σημίτης: χαρακίρι», είπε στη NET 105,8.

«Αν χάνεις ελληνικό έδαφος, τι κάνεις;
Αλλοι έχουν σκοτωθεί γι’ αυτό το πράγμα 
και στα Ιμια σκοτώθηκαν οι 3 πιλότοι του ε
λικοπτέρου. Εγώ την ερεύνησα την υπόθε
ση όταν έγιναν τα γεγονότα από τη θέση 
που είχα και τους φώναξα όλους και ήταν 
φανερές οι εντολές και οι οδηγίες που εί
χαν. Είναι εθνικές οι ευθύνες, ήταν εθνικό 
το θέμα. Ασφαλώς και διάβασα όσα δημο- 
σιεύθηκαν και δεν μένει καμιά αμφιβολία 
ότι είναι επιστροφή στον τόπο του εγκλή
ματος. Αισθάνθηκε την ανάγκη ο κ. Σημί
της να επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος στα Ιμια. 
Αισθάνθηκε την ανάγκη να δικαιολογήσει τα αδικαιο
λόγητα, είναι ίδιο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που 
έχουν διαπράξει ένα τεράστιο σφάλμα και προσπα
θούν επανερχόμενοι συνεχώς στο θέμα να το διορθώ
σουν, αλλά κάθε φορά που εμφανίζονται το κάνουν

χειρότερο».
Για «ατόπημα» του Κώστα Σημίτη μίλησε 

και ο επικεφαλής της ομάδας των ευρω
βουλευτών της Ν.Δ. Γιάννης ΒαρΒιτσιώ- 
της: «Απόδειξη είναι ότι ολόκληρος ο τουρ
κικός Τύπος λοιδορεί τις ελληνικές Ενο
πλες Δυνάμεις», είπε στον Αλφα 98,9. «Αν 
αυτός ήταν ο στόχος του κ. Σημίτη, τον πέ
τυχε. Είναι ανεπίτρεπτο για έναν πρωθυ
πουργό, στην προσπάθειά του να αποσεί- 
σει τις δικές του ευθύνες, να προσπαθεί να 
επιρρίψει εξ ολοκλήρου στη στρατιωτική η
γεσία της χώρας. Αποκαλύπτονται λεπτο
μέρειες που είναι απαράδεκτο για έναν 
πρωθυπουργό. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, 
είναι ακόμα Βαρύτερη η ευθύνη του κ. Ση
μίτη διότι τόσο ο κ. Λυμπέρης όσο και οι 
τρεις αρχηγοί των κλάδων ήταν κομματικές 
επιλογές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. 
Αυτές οι αποκαλύψεις του Βιβλίου του το 
μόνο που κάνουν είναι να εξυπηρετούν 
τους Τούρκους. Δεν είναι μόνο η ανευθυ- 
νότητα, αλλά και η προσπάθεια να αηοσεί- 
σει τις δικές του ευθύνες που είναι βαρύ
τατες για εκείνο το Βράδυ».

Ο Γ. ΒαρΒιτσιώτηςείπε ότι είναι «ποινικό 
αδίκημα» η αποκάλυψη απόρρητων εγγρά
φων. «Υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι τα α
πόρρητα του ΥΠΕΞ διατηρούνται απόρρη

τα για 25 χρόνια και αν Βλάπτουν εθνικά συμφέροντα, 
διατηρούνται για ακόμα περισσότερο χρόνο. Η παρα
βίαση αυτή αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η κυβέρνηση 
δεν θα κινηθεί εναντίον του και ορθώς. Δεν ποινικο- 
ποιείς μια ιστορία, για την οποία ο ίδιος ο κ. Σημίτης θα 
ντρέπεται ύστερα από λίγα χρόνια».

Μ. ΕΒερτ: Αν ήμουν 
Σημίτης, θα έκανα 
χαρακίρι

Γ. ΒαρΒπσιώτης: 
Ποινικό αδίκημα η 
αποκάλυψη 
απόρρητων εγγράφων

Ο αντιναύαρχος 
Λυμπέρης, λίγες μέρες 
μετά την κρίση των 
Ιμίων, προσέρχεται οε 
συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΙΤΗ-ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ;

Τι συζητούσαμε με Τουρκία για γκρίζες 
ζώνες, αιγιαλίτιδα και υφαλοκρηπίδα

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 
ΧΡΙΣΤ0ΦΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΜΕ 
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Γύρο συνομιλιών με τα 
ελληνικά κόμματα για την 
πορεία του Κυπριακού είχε 
χθες στην Αθήνα ο 
πρόεδρος της κυπριακής 
Βουλής και γεν. 
γραμματέας του ΑΚΕΛ, Δ. 
Χριστόφιας. Οπως 
ανέφερε ο ίδιος, οι 
συζητήσεις αφορούσαν 
«τις κοινές ανησυχίες για 
την Κύπρο και την πορεία 
του Κυπριακού». 0 
γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής της Ν.Δ. Β. 
Μεϊμαρόκης διαβεβαίωσε 
ότι «θα δοθεί από κοινού ο 
αγώνας σε όλους τους 
διεθνείς οργανισμούς». 0 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. 
Παπανδρέου, μετά τη 
συνάντησή του με τον κ. 
Χριστόφια, υπογράμμισε 
ότι «η σημερινή συγκυρία 
είναι μια συγκυρία που 
πρέπει να αξιοποιηθεί όλο 
και περισσότερο η ένταξη 
της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση σε 
όποιες νέες πρωτοβουλίες 
υπάρξουν, έτσι ώστε η 
λύση για το Κυπριακό πέρα 
από το διεθνές δίκαιο να 
είναι σαφέστατα μια λύση 
που θα λαμβάνει πλήρως 
υπόψη της τη νέα 
ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα στην 
Κύπρο, δηλαδή να 
ενσωματώσει το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο στη 
νέα πρόταση για τη λύση 
του Κυπριακού». Ο κ. 
Χριστόφιας συναντήθηκε 
ακόμα με τη γεν. 
γραμματέα του ΚΚΕ Αλ. 
Ποπαρήγα και τον πρόεδρο 
του ΣΥΝ Α. Αλαβόνο.

ΒΕΝΙΖΕΛ0 ΣΤΟ 
ΠΑΣΟΚ ΒΛΕΠΕΙ 
0 ΨΩΜΙΑΔΗΣ
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος 
είναι το μέλλον του 
ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το 
νομάρχη Θεσσαλονίκης 
Παναγιώτη Ψωμιάδη. «0 
Γιώργος Παπανδρέου 
κάνει μια προσπάθεια, 
αλλά το μέλλον του ΠΑΣΟΚ 
έχει ονοματεπώνυμο: 
Βαγγέλης Βενιζέλος», 
τόνισε σε συνέντευξη στο 
ραδιοφωνικό σταθμό 
«Αντέννα 97,5» της 
Θεσσαλονίκης. Κι όταν οι 
δημοσιογράφοι ζήτησαν να 
εξηγήσει τι εννοεί, 
απάντησε «δεν θέλω να 
πω τίποτε άλλο».
Για την κυβέρνηση 
αποφάνθηκε ότι είναι 
«γριπωμένη» και πολύ 
σύντομα ο πρωθυπουργός 
Κώστας Καραμανλής θα 
βρει το κατάλληλο 
φάρμακο για να επανέλθει 
στο δρόμο που θέλει ο 
ελληνικός λαός.


