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Υποδοχή στην Ντόρα με ζόρια από την Ε.Ε.
__  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Οκ. Αλί Μηαμηακάν περπα
τούσε χθε5 το μεσημέρι 

στο πεζοδρόμιο κοντά στο πε
ρίφημο ξενοδοχείο Τσιραγάν, 
στην Πόλη, ανταποδίδοντας 
τις χειραψίες των περαστικών.

Ιδιαιτέρως αναγνωρίσιμος ο 
υπουργός Επικράτειας κ. Μπα- 
μπακάν, είναι η «ελπίδα» της 
Αγκυρας στην Ε.Ε., καθώς έχει 
αναλάβει το βαρύ έργο του 
διαπραγματευτή της Τουρκίας 
με την Ε.Ε.

Οι χθεσινές τουρκικές εφη
μερίδες φιλοξενούσαν στην 
πρώτη σελίδα τους συνέντευ
ξη του Τούρκου αξιωματού- 
χου, εν όψει του Συμβουλίου 
Σύνδεσης Ε.Ε. - Τουρκίας, τη 
Δευτέρα και της Συνόδου Κο
ρυφής των 25, την προσεχή 
Τετάρτη.

Ο κ. Μπαμπακάν προειδο
ποίησε ευθέα« και χωρίς περι
στροφές τους συμπολίτες του

πα« «όλοι πρέπει να είναι έτοι
μοι για πιθανή επιβράδυνση 
του ρυθμού των διαπραγμα
τεύσεων με την Ε.Ε., ακόμα και 
για προσωρινή παύση της ε- 
νταξιακής διαδικασίας».

Ανήγγειλε, όμως, ότι η Αγκυ
ρα θα εφαρμόσει ένα νέο πρό
γραμμα μεταρρυθμίσεων την 
περίοδο 2006-2007 για την ε
φαρμογή τουλάχιστον 30 νέων 
νόμων, που θα περιλαμβά-

νουν 103 δευτερεύουσεε με
ταρρύθμισε«, πριν από το 
2007 και 24 véous νόμους και 
152 μεταρρύθμισε« μέχρι το 
τέλος του 2007.

Η διαδικασία θα έχει τα πάνω 
και τα κάτω της, η Τουρκία θα 
εξακολουθήσει τη διαδικασία, 
μερικές cpopés πιο γρήγορα, 
μερικές cpopés πιο αργά, αλλά 
δεν πρόκειται να χάσει από τα 
μάτια της τον τελικό στόχο της.

που είναι η ένταξη στην Ε.Ε.
Ο κ. Μπαμπακάν έσπευσε 

να διαχωρίσει αυτή τη διαδι
κασία εναρμόνισή της Τουρ
κίας με το κοινοτικό κεκτημένο 
από την κύρωση και εφαρμο
γή του Πρωτοκόλλου m s Τε
λωνειακός Ενωσης με την Κύ
προ, επιμένοντας ότι η Αγκυρα 
έχει διαφορετική ερμηνεία για 
την κατάσταση και μια πολύ 
καθαρή θέση. Δεν απέκλεισε

01 ΤΟΥΡΚΟΙ σιραιηγοί είπαν «ναι» για να δείξουν ότι εκείνοι είναι οι «αξιόπιστοι συνομιλητέ5»

Παρέμβαση ΗΠΑ στον Οςκιόκ
ανέβαλε την άοκηοη III

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, Του Δ.Π. ΔΗ ΜΑ

Η δυναμική 
παρασκηνιακή 
παρέμβαση ins 
Ουάσιγκχον απευθείαε 
σιο τουρκικό γενικό 
επιτελείο ήιαν εκείνη 
που, καιά πληροφορικ 
ins «Ε», φέρεται να 
οδήγησε στη χρονική 
μετάθεση ins τουρκικήβ 
àoKnons στο Αιγαίο 
«Λευκή Καταιγίδα».

Εκ πρώτης όψεως, η 
επ’ ολίγον αναβολή 
της άσκησης, ως φαί
νεται για την προσε

χή και μεταπροσεχή βδομά
δα, επιτρέπει την ποικιλοτρό- 
πως εξυπηρετούσα «εύκολη 
ερμηνεία», πως η τουρκική 
κίνηση θα πρέπει να θεωρεί
ται κίνηση καλής θελήσεως 
στην ανεπίσημη, σημειωθήτω, 
επίσκεψη της Ελληνΐδας υ
πουργού Εξωτερικών στην 
Κωνσταντινούπολη.

Η τουρκική πλευρά, ωστό
σο, όπως διδάσκει η Ιστορία, 
δεν συνηθίζει να κάνει τόσο 
«ευαίσθητες» χειρονομίες 
και είναι προφανές πως πρυ- 
τάνευσαν άλλα κριτήρια βά
σει ψυχρών υπολογισμών, 
στο διήμερο των αμερικανο- 
τουρκικών διαβουλεύσεων 
που είχαν προηγηθεί της ε
νέργειας αυτής.

Εγκύρως ερμηνεύεται πως 
με τη «χειρονομία» αυτή οι 
Τούρκοι στρατιωτικοί θέλη
σαν να υπογραμμίσουν πως ε ί- 
ναι εκείνοι που εξακολουθούν 
να αποτελούν τον «αξιόπιστο 
συνομιλητή» και ως εκ τούτου 
παραμένουν οι ρυθμιστές των 
πραγμάτων στην Τουρκία...

Εν πρώτοις, το «μήνυμα» 
αυτό εστάλη προς την Ουάσι- 
γκτον απ’ όπου και προήλθε 
το αίτημα για αναβολή της α- 
σκήσεως στο Αιγαίο και που 
άμεσα αναγνώριζε πως ήταν 
στο «χέρι των στρατηγών» η 
αναβολή της ασκήσεως για 
την αποτροπή εντάσεως εκεί
νες τις ημέρες.

Η προφανής παράκαμψη 
της τουρκικής πολιτικής ηγε
σίας, που ενδεχομένως να 
’ταν όχι απλώς αμέτοχη στη 
λήψη της αποφάσεως, αλλά 
να τελούσε και εν αγνοία του 
γεγονότος, ήταν ένα πρόσθε
το ικανοποιητικό στοιχείο για 
το τουρκικό γενικό επιτελείο 
που ανταποκρίθηκε θετικά 
στην Ουάσιγκτον.

Κατά δεύτερο λόγο, το «μή
νυμα» των στρατηγών απευ-

ΑΓΚΥΡΑ, Του ΑΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ

Χ ρήσιμο μέσο χαρακτηρίζει 
η υπουργ05 Εξωτερικών 

Ντόρα Μπακογιάννη την προ
σφυγή στο Διεθνέ5 Δικαστή
ριο τη5 Χάγη5, αλλά σημειώ
νει πο« η Ελλάδα έχει ανα
γνωρίσει τη δικαιοδοσία του 
Δικαστηρίου, πράγμα που δεν 
έχει κάνει η Τουρκία. Ολα αυ
τά σε συνέντευξή τη5, που δη
μοσίευσε χθε5 η τουρκική ε
φημερίδα «Χουριέτ».

θύνεται βέβαια και προς την 
Αθήνα, σε μια περίοδο κατά 
την οποία αναζητείται στην 
πράξη ο «συνομιλητής» στην 
Αγκυρα και κυρίως «τι είδους 
δεσμεύσεις μπορεί ν’ αναλά- 
βει και τι διαβεβαιώσεις μπο
ρεί να δώσει επ’ αυτών».

Υπ’ αυτή την έννοια, τίθε
νται εν αμφιβόλω ως προς την 
προοπτική τους οι πιθανές 
συζητήσεις και ενδεχομένως 
συμφωνίες στις οποίες μπορεί 
να καταλήξει η υπουργός κ. 
Ντ. Μπακογιάννη στις συνο
μιλίες της με τον Τούρκο ομό
λογό της κ. Α. Γκιουλ, για μέ
τρα μείωσης της εντάσεως 
στο Αιγαίο, γιατί, σε τελική α
νάλυση, «ποιος τα εγγυάται 
από τουρκικής πλευράς»;

Η εκτίμηση αυτή ενισχύε- 
ται από την αίσθηση της αβε-

Σιην ερώτηση αν «μπορού
με να προσφύγουμε στη Χάγη 
για μια λύση-πακέτο σχετικά 
με το Αιγαίο», η Ντ. Μπακο- 
γιάννη λέει «δεν έχουμε φτά
σει ακόμη στο σημείο αυτό. 
Δεν το έχουμε καν πλησιάσει. 
Η Ελλάδα, κατ' αρχήν, απο
σκοπεί στην ειρηνική επίλυση 
οποιοσδήποτε διαφοράς, στη 
βάση του διεθνού5 δικαίου. 
Αναγνωρίσαμε τη δικαιοδοσία 
τη5 Χάγη5, την οποία θεωρού-

βαιότητας που υπάρχει στον 
τρόπο με τον οποίο οι στρατη
γοί χειρίστηκαν την αναβολή 
της άσκησης -αντί επίσημης 
ανακοίνωσης, σιωπηρά μετέ
θεσαν χρονικά το κλείσιμο 
των περιοχών στο Αιγαίο ό
που θα διεξαχθεί η άσκηση.

Κατά μια συναφή ερμηνεία, 
εξάλλου, η κίνηση των Τούρ- 

■ κων στρατηγών συνδέεται και 
με την υπενθυμιση πως η ελ
ληνική πλευρά δεν ήταν άμοι
ρη ευθυνών σε παλαιότερες 
ελληνοτουρκικές εντάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της τε
λευταίας κρίσης των Ιμίων, 
κατά την οποία οι χειρισμοί 
του ελληνικού υπουργείου 
Αμυνας, εποχής Σπηλιωτό- 
πουλου, έφεραν σε δύσκολη 
θέση τον ευρισκόμενο στην 
Τουρκία τέως υπουργό Εξω

με χρήσιμο μέσο. Η Τουρκία ό- 
μο«, μέχρι σήμερα, δεν έχει α
ναγνωρίσει τη δικαιοδοσία χη5 
Χάγη5. Στην περίπτωση αυτή 
θα πρέπει να συνεχιστούν οι 
προσπάθειέ5 μας για να βρού
με ένα κοινό σημείο. Ο μόνος 
δρόμθ5 είναι η Χάγη, βρίσκο- 
ντα5 όμα« κοινό έδαφο$. Συ
ζητούμε εδώ και τρία χρόνια. 
Πρέπει να βρούμε τ ρ ό π ο ι ε- 
πίλυση5».

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ί-

Ο αρχηγός του τουρκικού 
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Οςκιόκ

τερικών Πέτρο Μολυβιάτη.
Η ανέκαθεν δυστοκία με

ταξύ των υπουργείων Αμυνας 
και Εξωτερικών φαίνεται 
πως εξακολουθεί να υπάρχει 
και το λεγόμενο Συμβούλιο 
Διαχείρισης Κρίσεων των 
δύο υπουργείων που συνε- 
στήθη περίπου ενάμισι] χρόνο 
μετά την πρώτη κρίση των 
Ιμίων ουδέποτε έχει συνέλθει 
επί της ουσίας.

dpdimas@hotmail. com

τη Χάγη
δια συνέντευξη μεταδόθηκε 
και από το τουρκικό τηλεοπτι
κό κανάλι CNN Turk, όπου η 
κ. Μπακογιάννη εμφανίζεται 
να μιλά αγγλικά και, απαντώ- 
ντα5 στην ερώτηση για προ- 
σφυγή-πακέτο στη Χάγη, να 
κάνει λόγο για προσφυγή επί 
του ζητήματος m s υφαλο
κρηπίδας.

Απαντώντας σε ερώτηση 
για το Κυπριακό και το αν έχει 
χαθεί μια ευκαιρία, με την α
πόρριψη του σχεδίου Ανάν, η 
κ. Μπακογιάννη αναφέρει ότι 
«έχουμε χάσει αρκετές φορέ5 
την ευκαιρία για λύση. Σέβο
μαι τόσο την απόφαση ms 
τουρκοκυπριακής κοινότητας, 
που είπε «ναι» στο σχέδιο, ό
σο και την απόφαση m s ελλη
ν ο κ ύ π ρ ια ^  κοινότητας που 
είπε «όχι». Πρέπει να βρούμε 
μια λύση που θα έχει ισχύ και 
για τ« δυο πλευρέ$. Διότι θα 
ζήσουν μαζί».

Με κυρώσεις προειδοποιεί τους αντάρτες η Μαριλίζα
lacpés μήνυμα σε όλους tous αντάρτες 
υποψ ήφ ιο ί του ΠΑΣΟΚ για τ« δημοτικέ5 και 
νομαρχιακές ότι θα έχουν πειθαρχικέ5 
κυρώσε« έστειλε η γραμματέας του 
κόμματος Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. 
«Στις εκλογές θα πάμε με ενότητα, όμως 
όπου δεν γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις, θα

εφαρμοστούν οι κανόνες δεοντολογίας του 
κόμματος», δήλωσε χθες.
Στο μεταξύ χθες ο θ. Πάγκαλος δήλωσε στο 
«Σκάι» ότι δεν υπάρχει θέμα διαδοχής στο 
ΠΑΣΟΚ, τόνισε όμως ότι «τα προβλήματα και 
η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση δεν 
στέλνουν ψηφοφόρους στο ΠΑΣΟΚ».

Ντάρα: Δεν έχουμε καν πλησιάσει προς

όμα« την πιθανή ένταση στ« 
σχέσε« της Τουρκίας με την 
Ε.Ε., λόγω της άρνησης να α
νοίξει τα λιμάνια και τα αερο
δρόμια στη Λευκωσία, εστιά
ζοντας την προσοχή του στο 
ότι «η τουρκική οικονομία εί
ναι τώρα ισχυρότερη να αντι
μετωπίσει εσωτερικές ή εξωτε
ρικές εξελίξεις».

Με δυο λόγια, η τουρκική 
κυβέρνηση γνωρίζει εκ των 
προτέρων ότι η ενταξιακή πο
ρεία της θα είναι από εδώ και 
πέρα πολύ δύσκολη, έστω και 
αν την προσεχή Δευτέρα στο 
Συμβούλιο Σύνδεσης θα ανοί
ξει ο κύκλος των μακρόχρο
νων διαπραγματεύσεων, με το 
πρώτο από τα 35 κεφάλαια της 
συνολικής διαπραγμάτευσης. 
Τα «πάνω και τα κάτω» της 
διαπραγμάτευσης, που επιση
μαίνει ο κ. Μπαμπακάν, αφο
ρούν την κοινή θέση των 25 ό
τι χρειάζεται ομοφωνία τους 
για να ανοίξει και να κλείσει 
καθένα κεφάλαιο χωριστά, 
προτού η διαδικασία περάσει 
στο επόμενο.

Μέσο πίεσης
Η διαδικασία αυτή είναι το 

μεγαλύτερο και αποτελεσματι
κότερο μέσο πίεσης των εταί
ρων για να υλοποιήσει η 
Τουρκία τις υποχρεώσεις της 
απέναντι στα κράτη-μέλη, επο
μένως και στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο. Και η Αγκυρα 
γνωρίζει εκ των προτέρων ότι 
όσο δεν υλοποιεί τις κοινοτι
κές υποχρεώσεις της απέναντι 
στην Κύπρο και δεν προωθεί 
τις σχέσεις καλής γειτονίας με 
την Ελλάδα χωρίς εντάσεις και 
επεισόδια, τα εμπόδια στη δια
πραγμάτευσή της θα είναι υ
παρκτά και συνεχή.

Το δύσκολο αυτό περίγραμ
μα των σχέσεων Ε.Ε. Τουρκίας 
-που από εδώ και πέρα μάλ
λον θα φορτωθεί και το πρό
σθετο κριτήριο «της απορρο
φητικής ικανότητας» της Ε.Ε. 
απέναντι σε υποψήφιες χώ
ρες- αποτελεί το σταθερό υπό
βαθρο και των ελληνοτουρκι
κών σχέσεων.

Η σημερινή συνάντηση 
Μπακογιάννη-Γκιουλ στην 
Κωνσταντινούπολη δεν εστιά
ζεται σ' αυτό το θέμα. Και οι 
δύο πλευρές σπεύδουν να το 
επικαλύψουν. Η κ. Μπακο- 
γιάννη, με αφορμή την ομιλία 
της σε ιδιωτικό συνέδριο δη
μοσιογράφων των δύο χω
ρών, ο κ. Γκιουλ με τη λει
τουργία της «κόκκινης γραμ
μής» ανάμεσα στα αεροπορι
κά στρατηγεία Λάρισας και 
Εσκί Σεχίρ. Ο τουρκικός Τύ
πος, μάλιστα, με προσεκτική 
αξιολόγηση, αναγγέλλει τη 
συμφωνία αυτή με μικρό μό
νον θέμα στα πρωτοσέλιδα, ό
πως «αρμόζει» σε μια διαδικα
σία που ξεκίνησε από τα Μ έ
τρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύ
νης των δύο χωρών, στο πλαί
σιο του ΝΑΤΟ, αναδείχθηκε 
πέρυσι κατά την επεισοδιακή 
επίσκεψη Μολυβιάτη στην 
Αγκυρα και σήμερα «επικαλύ
πτει» μια θανατηφόρα αερο
μαχία στο Αιγαίο.


