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Ανοιχτή ατζέντα στη συνάντηση Μπακογιάννη - Γκτουλ
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να ανακοινώσουν μέτρα για τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο

Τη βούληση των δύο χωρών «να 
ανοίξει μια νέα σελίδα» στιε 

σχέσειε Ελλάδαε - Τουρκίαε, με ενί
σχυση in s  εμπιστοσύνηε και τηε 
συνεργασιαε στα ζητήματα «χαμη- 
λήε πολιτικήε», 
αλλά και α ν α 
βάθμιση τηε δια- 
δικασίαε των 
διερευνητικών επαφών για τα ακαν
θώδη ζητήματα του Αιγαίου, ανα
μένεται να εκφ ράσουν σήμερα 
στην Κωνσταντινούπολη, μετά το 
τέλοε τηε συνάντησήε τουε, η 
υπουργόε Εξωτερικών κυρία Ντάρα 
Μπακογιάννη και ο τούρκοε ομό-

λογόε τηε κ. Αμπνουλάχ Γκιουλ.
Η συνάντηση Μπακογιάννη - Γκι

ουλ, η οποία θα ξεκινήσει γύρω σπε 
11.00 το πρωί -  μετά το τέλοε των 
παρεμβάσεων των δύο υπουργών 

προε το ελληνο
τουρκικό δημο- 
σ ι ο γ ρ α φ ι κ ό  
ίοιτιηι -  θα είναι 

«ανοιχπίε ατζένιαε» και παρά τιε «χα- 
μηλέε προσδοκίεε» που, για ευνόη- 
τουε λόγουε, καλλιεργούνται, ανα
μένεται να καταλήξει στην ανακοί
νωση συγκεκριμένων μέτρων και δε
σμεύσεων, για τη μείωση τηε έντασηε 
και την εμπέδωση κλίματοε εμπι-

στοσύνηε ανάμεσα στιε δύο χώρεε, 
η οποία με τη σειρά τηε θα «διευκο
λύνει» τη διαδικασία αντιμετώπισηε 
και διευθέτησηε των διαφορών.

Στην ουσία πρόκειται για πολιτι
κά και στρατιωτικά Μέτρα Οικοδό- 
μησηε Εμπιστοσύνηε (ΜΟΕ), ορι
σμένα από τα οποία έχουν ήδη συμ- 
φωνηθεί -  και περιοδικά εφαρμο- 
σθεί -  στο παρελθόν, αλλά τα τελευ
ταία χρόνια έχουν ατονήσει. Σε αυ
τό το πλαίσιο, επανενεργοποιείται το 
Μνημόνιο Παπούλια - Γϊλμάζ, όχι μό
νο σε ό,τι αφορά το θερινό μορατό
ριουμ στο Αιγαίο αλλά και σε ορι- 
σμένεε άλλεε πτυχέε του, όπωε η απο

χή από στρατιωτικέε ασκήσειε και 
δραστηριότητεε κατά τη διάρκεια 
θρησκευτικών εορτών και αργιών. 
Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η υπο
γραφή τηε εγκαθίδρυσηε τηε λεγό- 
μενηε κόκκινηε γραμμήε ανάμεσα 
στα στρατηγεία τηε Λάρισαε και του 
Εσκί Σεχίρ, αλλά και η πιθανολο
γούμενη ανακοίνωση τηε αναζωο- 
γόνησηε τηε διαδικασίαε των συζη
τήσεων για στρατιωτικά ΜΟΕ, στο 
πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Στην κατηγορία των πολιτικών 
ΜΟΕ θα υπάρξουν ανακοινώσειε για 
συνεργασίεε στον οικονομικό, του
ριστικό και ενεργειακό τομέα, όπωε

και για την αντιμετώπιση των προ
βλημάτων με τα νερά του ποταμού 
Εβρου.

Σε ό,τι αφορά τα ακανθώδη ζη
τήματα του Αιγαίου, οι δύο υπουργοί 
αναμένεται να ανακοινώσουν την 
απόφασή τουε να ενισχυθεί και να 
αναβαθμιστεί η διαδικασία των διε
ρευνητικών επαφών, η οποία θα τε
θεί υπό τη δική τουε «πολιτική επο- 
πτεία», για να διαπιστωθεί αν υπάρ
χει «κοινό έδαφοε» που θα επιτρέ
ψει, σε μια επόμενη φάση, την πα
ραπομπή τηε «όποιαε εκκρεμούσαε 
διαφοράε» στο Διεθνέε Δικαστήριο 
τηε Χάγηε...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Α ν ν υ  Π ο δ η μ α τ α

Το «Οχτ» του Παριστού στην Αγκυρα, η άνευ όρων υποστήριξη του Λονδίνου κατ η κοτνή θέση των «25»

Γαλλοβρειανική διαμάχη για την Τουρκία
Το διπλωματικό παρασκήνιο πριν από το Συμβούλιο Σύνδεσηε με την ΕΕ στο Λονίεμβούργο

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Το καλό νέο για την Τουρκία εί
ναι ότι μεθαύριο θα αρχίσουν οι 

επί τηε ουσίαε διαπραγματεύσειε για 
την προσχώρησή τηε στην ΕΕ, με 
την προϋπόθεση ότι η Κύπροε θα 
άρει τιε επιφυλάξειε τηε στο Συμ
βούλιο Υπουργών τη Δευτέρα. Χθεε 
η Λευκωσία έθεσε βέτο στιε δια- 
πραγματεύσειε που αφορούν τουε 
τομείε τηε επιστημονικήε έρευναε 
και τηε τεχνολογίαε, ζητώνταε να πε- 
ριληφθεί αναφορά για την υποχρέ-

___________ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ___________
Μ. Σ π ιν θ ο υ ρ α κ η ς

ωση τηε Αγκυραε να αναγνωρίσει 
την Κύπρο.Το κακό νέο είναι ότι με 
την έναρξη των ουσιαστικών δια
πραγματεύσεων όλο και περισσότε
ρα κράτη-μέλη τηε ΕΕ αρχίζουν να 
συνειδητοποιούν πωε έχει πλέον 
δρομολογηθεί η διαδικασία ένταξηε 
τηε Τουρκίαε, και -  σαν έτοιμα από 
καιρό -  αναζητούν τρόπουε και με- 
θοδεύσειε εκτροχιασμού αυτήε τηε 
διαδικασίαε.

Αρχήε γενομένηε από τη Γαλλία, 
η οποία δείχνει αποφασισμένη να 
κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τηε 
για να καταπνίξει «εν τη γενέσει 
τηε» την όλη διαδικασία. Και αυτό 
διότι η γαλλική διπλωματία έχει πλή
ρη συναίσθηση τηε σημασίαε τηε 
απόφασηε του προέδρου Ζακ Σι- 
ράκ να κατοχυρώσει συνταγματι
κά το ότι για να εισέλθει -  κάποτε 
-  η Τουρκία στην ΕΕ θα πρέπει 
προηγουμένωε να συμφωνήσει ο 
γαλλικόε λαόε μέσω δημοψηφί- 
σματοε. Πράγμα που σημαίνει ότι 
με τα σημερινά πολιτικά δεδομένα 
η ένταξη τηε Τουρκίαε στην ΕΕ θε
ωρείται μη συζητήσιμη, αφού η γαλ
λική κοινή γνώμη, όπωε αποδεί
χθηκε και στο δημοψήφισμα για το 
Σύνταγμα τηε Ευρώπηε, μάλλον 
ανατριχιάζει στο ενδεχόμενο αυτήε 
τηε προοπτικήε.

Ωστόσο για τα ηγετικά κλιμάκια 
τηε γαλλικήε διπλωματίαε η προο
πτική ενόε βροντερού «Οχι» του γαλ
λικού λαού στην ένταξη τηε Τουρ
κίαε δεν είναι η καλύτερη δυνατή 
επιλογή. Για τη γαλλική διπλωματία 
το ζητούμενο είναι να μην έλθει πο-. 
τέ αυτή η στιγμή και την ευθύνη για 
τον εξοβελισμό τηε Τουρκίαε από 
το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι να την ανα- 
λάβει είτε η ίδια η Αγκυρα είτε συ
νολικά η Ευρωπαϊκή Ενωση. Στην 
πρώτη περίπτωση θα είναι η τουρ
κική πολιτική ηγεσία που θα δηλώ
σει ότι το πολιτικό σύστημα τηε χώ-

ραε δεν μπορεί να αποδεχθεί τουε 
όρουε και τιε προϋποθέσειε ένταξηε 
στην ΕΕ. Στη δεύτερη περίπτωση θα 
πρέπει η ίδια η ενωμένη Ευρώπη να 
τονίσει στην Τουρκία ότι δεν μπο
ρεί να την υποδεχθεί, εξηγώνταε ταυ
τόχρονα ότι αυτό συμβαίνει όχι επει
δή η Τουρκία δεν είναι ικανή αλλά 
επειδή η ίδια η Ευρώπη δεν είναι σε

θέση να την ενσωματώσει. Εξ ου και 
η εμμονή τηε Γαλλίαε, τουε τελευ- 
ταίουε μήνεε, να αναβαθμίσει όσο 
το δυνατόν περισσότερο το ξεχα
σμένο «κριτήριο τηε απορροφησι- 
μότηταε» το οποίο αφορά τη δυνα
τότητα τηε ίδιαε τηε ΕΕ να ενσωμα
τώνει νέα κράτη-μέλη.

Ενώ όμωε για τη Γαλλία το θέμα

«συνοχήε» τηε ΕΕ αποτελεί πρω- 
ταρχικήε σημασίαε ζήτημα, οι από- 
ψειε που κυριαρχούν στην άλλη 
πλευρά τηε Μάγχηε είναι εντελώε 
διαφορετικέε. Η Βρετανία, προβάλ- 
λονταε το επιχείρημα ότι αυτό που 
προέχει δεν είναι η διατήρηση τηε 
«συνοχήε» αλλά η αύξηση τηε «επιρ- 
ροήε» τηε ΕΕ στον μουσουλμανικό

κόσμο, έχει αναλάβει εργολαβικά το 
θέμα προσχώρησηε τηε Τουρκίαε. 
Ετσι αρνείται πεισματικά κάθε συ
ζήτηση περί «απορροφησιμότηταε» 
και «δυνατότηταε ενσωμάτωσηε» 
και αφήνει να εννοηθεί πωε αν οι 
Γ άλλοι εμμείνουν στιε απόψειε τουε 
τότε η σύνοδοε κορυφήε, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 
Πέμπτη, θα καταλήξει σε αδιέξοδο.

Μια πρώτη γεύση των βρετανικών 
διαθέσεων πήραν χωρίε αμφιβολία 
αυτή την εβδομάδα στιε Βρυξέλλεε 
ο μόνιμοε αντιπρόσωποε τηε Ελλά- 
δαε στην ΕΕ πρέσβηε κ. Β. Κασκα- 
ρέληε και ο κύπριοε ομόλογόε του 
κ. Ν. Αιμίλιου. Κατά τη διάρκεια των 
μαραθώνιων διπλωμαηκών διαβου- 
λεύσεων των τελευταίων ημερών, 
για διαμόρφωση των κοινών θέσε
ων των «25» εν όψει του μεθαυρια- 
νού συμβουλίου σύνδεσηε ΕΕ - Τουρ
κίαε στο Λουξεμβούργο, καθώε και 
τηε συνόδου κορυφήε τηε Πέμπτηε 
στιε Βρυξέλλεε, η βρετανική αντι
προσωπεία επιχείρησε να αφαιρέ- 
σει από το κείμενο κάθε αρνητική 
για την Τουρκία αναφορά.

Μετά το συνεχέε πηγαινέλα κει
μένων και παραγράφων βρέθηκαν 
τελικά κάποιοι συμβιβασμοί που κρί- 
θηκαν ικανοποιητικοί τόσο από την 
Αθήνα όσο και κατ’ αρχήν από τη 
Λευκωσία.

Ετσι η Τουρκία θα ακούσει, για 
μία ακόμη φορά, τον «εξάψαλμο» 
από τα χείλη των κοινοτικών ιθυνό
ντων οι οποίοι θα τηε επισημάνουν 
ότι οφείλει να εκδημοκρατισθεί, να 
εξοστρακίσει τιε ένοπλεε δυνάμειε 
από τα κέντρα λήψηε των πολιτικών 
αποφάσεων και να επιδιώκει σχέ- 
σειε καλήε γειτονίαε με τουε ομό- 
ρουε τηε. Θα ακούσει επίσηε ότι 
«συμβάντα» όπωε το τραγικό ανα
τολικά τηε Καρπάθου, που οδήγησε 
στον θάνατο του έλληνα πιλότου Κώ
στα Ηλιάκη, δεν συμβαδίζουν με τη 
δημιουργία καλών σχέσεων γειτο- 
νίαε, όπωε άλλωστε και η εμμονή 
τηε στη μη αναγνώριση τηε Κυ- 
πριακήε Δημοκρατίαε.

Το αν θα ιδρώσουν τα αφτιά των 
κκ. Ταγίπ Ερντογάν και Αμπντου- 
λάχ Γκιουλ δεν είναι βέβαιο, αφού 
δεν υπάρχουν ούτε χρονοδιαγράμ
ματα συμμόρφωσηε τηε Τουρκίαε 
ούτε μέτρα επιβολήε των κοινοτικών 
αντιλήψεων. Ωστόσο μπορεί να θε
ωρηθεί βέβαιον ότι οι δύο τούρκοι 
ιθύνοντεε δεν πρόκειται να διέλθουν 

* αυτή την εβδομάδα αβρόχοιε ποσί 
το Λουξεμβούργο και τιε Βρυξέλλεε. 
Και αυτό παρά την «ομπρέλα» του 
Λονδίνου.

Ο Ερντογάν αναζητεί ευρωπαϊκό στήριγμα
Κω ν στ α ν τ ιν ο ύ π ο λ η . Η τουρκική κυβέρνηση πα
ραμένει προσηλωμένη στην ένταξη στην ΕΕ και αι
σιόδοξη ότι η πορεία των ενταξιακών διαπραγμα
τεύσεων, παρά την κατήφεια που έχει δημιουργη- 
θεί, θα προχωρήσει κανονικά, λένε ανώτατοι κυ
βερνητικοί αξιωματούχοι που χειρίζονται άμεσα τιε 
βασικέε πτυχέε τηε ενταξιακήε διαδικασίαε.

Η εντύπωση τηε εγκατάλειψηε 
των μεταρρυθμίσεων μετά τον 
Οκτώβριο του 2005 δεν αποδίδει 
την πραγματική πολιτική δυναμι
κή στην Τουρκία, λένε οι ίδιοι αξιωματούχοι και εξη
γούν ότι ο ρυθμόε των μεταρρυθμίσεων δεν εξαρτάται 
μόνο από την όρεξη τηε κυβέρνησηε αλλά και από 
τιε ανπστάσειε τηε ανππολίτευσηε και των συμμαχιών 
που ανατίθενται στην ένταξη τηε Τουρκίαε στην ΕΕ.

Η ηγεσία του Κόμματοε τηε Δικαιοσύνηε και τηε 
Ανάπτυξηε δεν χάνει ωστόσο καμία ευκαιρία για να 
εξηγήσει ότι η πλήρηε εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου στην Τουρκία είναι ο μόνοε τρόποε για

να λυθούν αντιθέσειε και συγκρούσειε που ταλανί
ζουν σήμερα την τουρκική κοινωνία και ότι η έντα
ξη στην ΕΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή η οποία δεν 
πρόκειται να εγκαταλειφθεί.

Η διαδικασία τηε κατοχύρωσηε των ατομικών δι
καιωμάτων όλων των πολιτών τηε Τουρκικήε Δημο
κρατίαε θα λύσει και τα προβλήματα των χριστιανι

κών μειονοτήτων τηε Κωνστανπ- 
νούποληε και του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, λένε, για να δώ
σουν μια εξήγηση και στο μεγά

λο έλλειμμα που σημειώνεται στην αντιμετώπιση των 
θεμάτων των μειονοτήτων και του Πατριαρχείου που 
έχουν πλέον κωδικοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή.

Για την εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου με 
την Κυπριακή Δημοκρατία η Αγκυρα έχει «ξεχωριστέε 
συζητήσειε» με την Επιτροπή και αισιοδοξεί ότι το θέ
μα μπορεί να λυθεί και δεν θα οδηγήσει σε αδιέξο
δο τιε σχέσειε με τουε «25».

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Α. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


