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«Να δοθεί μια ευκαιρία 
με προσωρινή εκεχειρία»

«Κάποιοι ήένε ότι οι Σέρβοι θα ανιιδράσουν θετικά αν συνεχιστούν 
και κάποιοι αν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Μια εκεχειρία 48 ωρών 
θα δοκιμάσει τις δύο απόψεις και θα δώσει χρόνο στη διπθωματία»

ροσωρινη εκεχει
ρία ολίγων εικοσι- 
ιειρηωρων, που θα 
δώσει χρόνο οε δι- 
πλωμαιικη πρωιο- 
Βουλία για ιην ιε- 
λικη συμφωνία - 
«μια ιελευιαία ευ
καιρία για ιην ει
ρήνη»- προιείνει 

οημερα ο υπουργός Εξωιερικων 
Γ Παπανδρεου. Τη θέση αυιη θα 
υποσιηρίξει ο υπουργός Εξωιερι- 
κι.ιν σε όλες ιις συνανιησεις ιου 
που θα εχει σιο άμεσο μέλλον 
οιη Σόφια, σιο Παρίσι, σιην Ουά- 
σιγκιον και σιη Μόσχα

Σιη ουνενιευξη ιου προς ιην 
«Κ.Ε.», ο κ. Παπανδρεου. πριν 
ιαξιδέψει προς ιη Σόφια, εξηγεί 
γ ια ιί  η ελλην ική  κυβέρνηση 
κρίνει οιι ιωρα πρεπει να γίνει η 
ιελευιαία και ε ιλ ικρ ινής  προ
σπάθεια απο όλες ιις ενδιαφερό- 
μενες και εμπλεκόμενες πλευρές 
για ιην πναζηιηοη ιης ειρηνικής 
λυοης. αφηνονιας σαφώς να εν
νοηθεί οιι αν απολεσθεί αυιή η 
ιελευιαία ευκαιρία, οι εξελίξεις 
θα είναι ραγδαίες και καιασιρο- 
φικες:

«Υιιπρχουν ιιι ιη ιιι οιιγμή δυο 
ανιιφπιικες η ανιίρροιιες από
ψεις. που εσιιαζονιαι σιο Βασικό 
ερωιημα: πως θα ανιιδρασει ο 
ΜιλοσεΒιις. ιι··»ς θα ανιιδρασει η 
γιουγκοσλάβικη πλευρά, γενι- 
κοιερα. Η μια πλευρά αξιολογεί 
οιι η γιουγκοσλάβικη πλευρά 
δεν θα ανιιδρασει θειικα. πορα 
μονά κ α ι ΐ ι ΐ  απο ιη συνεχή και ε- 
νιεινόμενη πίεση ιων Βομβαρδι- 
αμι.»ν. Η άλλη πλευρά υιιοοιηρί- 
ζει οιι η Γιουγκοσλαβία θα ανιι- 
δρασει θειικά μονο με ιην καιά- 
παυση ιου πυρος. Νομίζω οιι αυ- 
ιες οι δυο απόψεις μπορούν να 
συγκι ρασιουν αν αποφασίσουμε 
να προχωρήσουμε σε μια προσω
ρινή. εσΐω εκεχειρία, ας πούμε 
δυο εικοσπειραωρων. Και να δο
κιμάσουμε ιο αληθές ιης μιας ή 
ιης άλλης θεωρίας. Να δώσουμε 
χρόνο σε δ ιπλωμαιική  πρωιο- 
Βουλία».

Και ο υπουργός συνεχίζει: 
«Μπορούμε να ανακοινώνουμε ό- 
ιι οι δυο αυιές ημέρες θα αφιερω
θούν σιην προσπάθεια ωσιε:

Να υπάρξει ενα ψήφισμα ιου 
ΟΗΕ.

0 Να υιιαρξουν επαq>ές με ιο 
Βελιγράδι.
Να δηλώσουμε δηλαδή όιι 
αυιη είναι η Βάση για ιην ιε- 

λευιαία ευκαιρία για ιην ειρήνη.
θα υπάρξουν βέβαια φωνές 

που θα πουν όιι δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε σε πλήρη παύση 
ιων Βομβαρδισμών, αν δεν έχου

με κάποιες σαφείς θειικές ενδεί
ξεις από ιον ΜιλοσεΒιις. Αρα, 
πρέπει επίσης να ζηιήοουμε απο 
ιον ΜιλόσεΒιις, επιιέλους, να κά
νει και αυιός ιο ιελευιαίο απα- 
ραίιηιο Βήμα μέσα σ' αυιό ιο μι
κρό χρονικό περιθώριο ιου ενός, 
δυο εικοσιιραωροιν. Μια ιέιοια 
διαδικασία θα μπορούσε να συ- 
γκεράσει ιις διαφορειικές από
ψεις, σε μια γενναία χειρονομία 
υπέρ ιης ειρηνης και αυιη ιιι θέ
ση θα ιην υποσιηρίξο) πανιού, ό
που χρειάζειαι..».

Ο κ. Παπανδρέου θέλει να πι- 
σιεόει όιι δεν έχουν εξανιληθεί 
όλα ια όρια για μια πολιι ικη  δι- 
πλωμαηκή λύση, αλλά επισημαί
νει όιι πρέπει ιο ιαχυιερο δυνα- 
ιόν να διελευκανθουν ορισμένα

«λέπια θέμαια» όπως π.χ. ιι ισχύ
ει ιελικώς, η απόφαση ιων «G8» η 
ια πένιε σημεία ιου ΝΑΤΟ; Αλλα 
και να καθορισιεί μια συγκεκρι
μένη, δεσμευιική διαπραγματευ
τική διαδικασία.

«Οι διπλωμαπκές προσπάθειες 
δεν έχουν σιαμαιήσει, αλλά μέ
χρι σήμερα έχουν έναν άιυπο χα- 
ραχιήρα. Υπάρχουν διαμεσολα
βήσεις και πρωιοβουλίες (π.χ. 
ιης Ρωσίας, ιης Ελλάδας κ.λπ ), 
αλλά δεν έχουμε φιάσει σιο ση
μείο να έχουμε μια μόνιμη δια- 
πραγμαιευιικη διαδικασία. Πι- 
σιεύω όιι αυιό μπορεί να γίνει με 
δυο ιρόπους:
■  Είιε ο ΟΗΕ να αναλάΒει. επι
ιέλους, μια συσιημαιικοιερη δια
δικασία και χαιρειίζω ιο διορι

σμό ιοιν δυο αντιπρόσωπων ιου.
■ Είιε να ορισιεί απο πλευράς 
ΝΑΤΟ μια διαδικασία (με εκπρό
σωπό ή με διαπραγμαιευιική ομά
δά), που θα αξιοποιήσει ιην υπάρ- 
χουσπ κινηιικοιηια και ιη δυνα
μική που έχει η απόφαση «G8».
■ θα  μπορούσε ακόμα να ζηιη- 
θεί αιιό ιη Ρωσία ή από άλλη 
χώρα να αναλάΒει πιο ουσιασιι- 
κά μια ιέιοια δ ιπλωμαιική προ
σπάθεια. Σαφώς ολοι αναμένου 
με ιην επόμενη κίνηση ιης Ρω
σίας που έχει νιε  φάκιο έχει π- 
ναλάβει έναν ουσκισηκο ρολο 
μεσολαΒηιή για ιο αν οι αποφά
σεις ιων «G8» θα γίνουν ιελικώς 
δεκιές απο ιο Βελιγράδι.

ΙΙισιευω on υιισρχουν οι δυνα- 
ιόιηιες επομενοιν κινήσεων, που

πρέπει να γίνουν ιιν θέλουμε μια 
πολιιική λύση. Χρειάζειαι η ε- 
νιαιικοποίηση και συσιημαιοποί- 
ηση ιων προσπαθεκίιν.. Αυιη ιη 
οιιγμή οι δυο πλευρές (ΝΑΤΟ 
Βελιγράδι) δεν απέχουν ιόσο πο
λύ μειαξύ ιούς...».

Και ίο ενδιχυμένο ιων χερσαί
ων δυνάμεων; Είναι ιο επόμενό 
ερωιημα.

Ο κ. ΙΙαιιανόμεου είναι επιφυ- 
λακιικος σιην αιιανιησιι ίου. δεν 
αποκλείει ιο ενδεχόμενό, γι' αυ
ιό και εσιιαζει ιην προσοχή ιου 
σιη διπλωμαιική λύση:

«Πισιευω οιι ιο ενδεχόμενό 
χερσαίων επιχειρήσεων είναι α
κόμα μακρινό, εφοοον υπάρχουν 
μεγάλες αμφιβολίες σε πολλά 
κρπιη για ιην αποιελεομηιικόιη 
ια και ιις συνέπειες που θα έ
χουν. Λυιο δεν σημαίνει, όμως, ο- 
ιι δεν υπαρχουν εκείνοι που υπο- 
σιηρίζουν οιι αν ιταραιαθεί για 
μεγάλο χρονικο διασιημα ιο α
διέξοδο και δεν υπάρξει λύση, εί 
ναι καλυιερα να γίνουν χερσαίες 
επιχειρήσεις “για να ιελειωνου- 
με γρήγορα", γιαιί η ιιαραιαοη 
θα έχει χειροιερα αποιελεομαιπ.

Εμείς πισιευουμε ακραδάνίως 
όιι πρέπει ιο συνιομοιερο δυνπιο 
να προωθήσουμε ιη διπλωμαιική 
λύση και γι' αυιο απευθύνουμε 
έκκληση οιον Σλ. ΜιλοσεΒιις. ο 
οποίος εχει πλησιάσει πολύ κο 
νιά σιη συμφωνία ιοιν “G 8”. Εισι 
θα αποφυγουμε ιο δίλημμα για 
ιις χερσαίες δυνάμεις...».

Σε ο.ιι αφόρα σιις ΝΑΤΟικες 
διευκολύνσεις απο ιη χωρά μπς. 
ο υπουργός Εξωιερικων ιιαρπμε 
νει σιο ίδιο γνωοιο μήκος κύμα 
ιος και επαναλαμβάνει ιο ίδιο 
μήνυμα. Οιι δηλαδη η Ελλάδα 
μπορεί να είναι χρηοιμη σιην πε
ριοχή αυιη ιη οιιγμή ιης κρίσης, 
αλλά και μειπ. αν δεν εμπλακιι 
σε εχθροπραξίες σιην περιοχή.

«Δεν εχει υπάρξει μέχρι οιιγ- 
μής αίιημα για επιπλέον διευκο
λύνσεις απο ιην ελληνική πλευ
ρά. Η θέση μας ήιαν πολύ ξεκιι 
θαρη απο ιην αρχή και νομίζω ο- 
ιι αυιό έχει γίνει αιιολύιως σεΒα 
ató και αποδεκιο απο ιούς ειπί- 
ραυς μας. Αυιη η θέση μάς εχι ι 
δώσει ιο δικαίωμα να μιιορουμι 
να παίξουμε έναν εποικοδομηιι 
κο ρολο υπέρ ιης ειρηνης και υ 
πέρ ιης επόμενης ημέρας, και 
οιον ανθρωπισιικο ιομέα αλλα 
και σιην ανασυγκροιηση ιων 
Βαλκανίων.

Είναι αιιολύιως σαφές όιι εμείς 
Βοηθούμε κάθε προσπάθεια δι 
πλωμαιικού. ανθρωπισηκου χπ 
ραχιηρα. Εκπληρώνουμε ιις συμ 
Βαιικές υποχρεώσεις μας απένα 
νι ι σιο ΝΑΤΟ, αλλά δεν θα έχου
με καμία εμπλοκή σε πολεμικές 
επιχειρήσεις.

Διευκολύνσεις για δυνάμεις, 
που έχουν προορισμό ια Σκόπια 
με σκοπό ιην εφαρμογή ιης ειρή
νης μέσα ota πλαίσια ιης ιελικής 
συμφωνίας ειρήνης, ναι. προσφέ
ρουμε και θα προσφέρουμε. Αλ
λά είναι αιιολύιως σαφές οιι δεν 
διευκολύνουμε ιη διέλευση δυ
νάμεων για εισβολή σιο γιουγκο
σλάβικο έδαφος. Σ’ αυιο υπερθε
ματίζει και η κυβέρνηση ιων 
Σκοπιών, που δεν δέχειαι να πε
ράσει απο ιο έδαφος ιης δύναμη 
εισβολής σιη Γιουγκοσλαβία».


