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Συνάντηση του επίτιμου προέδρου πιε ΝΔ μ ε τον Κάρολο Παπούλια

Τΐε πρόσφατεε θέσειε του πρώην Προέδρου τηε Δημοκρατίαε κ. Κ. Στεφανόπουλου για τιε ελληνο- τουρκικέε σχέσειε αποδοκίμασε χθεε ο πρώην πρωθυ- πουργόε κ. Κ. Μητσοτάκηε. Ταυτόχρονα προκάλεσε αίσθηση η αναφορά του για το Δικαστήριο τηε Χάγηε, για το οποίο είπε ότι εκεί θα πρέπει να παραπεμφθεί κυ- ρίωε το θέμα τηε υφαλοκρηπίδαε, χωρίε ουσιαστικά να αποκλείει και άλλα θέματα. «Εκείνο το οποίο θα απο- 
μείνει, και εν πάση περιπτώαει κυρίως το θέμα της υφα- 
λοκρηπίδος, μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο 
της Χάγης»  είπε ο επίτιμοε πρόεδροε τηε ΝΔ βγαίνο- νταε από το Προεδρικό Μέγαρο μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε κ. Κ. Παπούλια. «Στη 
Χάγη μπορεί ενδεχομένως να πάμε τελικά για οποιο- 
δήποτε θέμα, κυρίως για την υφαλοκρηπίδα, σας εί
πα, αλλά εκείνο για το οποίο ποτέ δεν θα πάμε στη Χά-

γη είναι η οχύρωση των νησιών μας. Η  οχύρωση των 
νησιών μας είναι θέμα εθνικής ασφαλείας» είπε, ρί- χνονταε το καρφί του για τον κ. Στεφανόπουλο.Ο  κ. Μητσοτάκηε, ο οποίοε συναντήθηκε με τον κ. Παπούλια λίγη ώρα μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή με τον πρόεδρο του ΓΙαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου, υποστήριζε όη δεν πρέπει να γίνεται λόγοε για νέα εθνική στρατηγική στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. «Υπάρχει απόλυτη ενότητα 
και συμφωνία στη χάραΕη της στρατηγικής έναντι της 
Τουρκίας από το 1992»  είπε και συμπλήρωσε όη αυτή η πολιηκή συμφωνήθηκε στο τότε Συμβούλιο των πολι- ηκών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε Κων
σταντίνο Καραμανλή και στηρίζεται στον σεβασμό τηε εδαφικήε ακεραιότηταε, των διεθνών συνθηκών και των κανόνων του διεθνούε δικαίου.

Ο  Κ  Καραμανλήε άκουσε με προσοχή ns anóijisis του Γ. Παπανδρέου, xcopis να as σχολιάσει ή να ζητήσει διευκρινίσειΑπόρριψη (στο παρασκήνιο) από το ΜαΕίμου
Προκαλεί ερωτήματα η πρόταση τον Π αΣοΚ , σχολίασε o avanXnpwms κυβερνητικ08 εκηρόσωηο8

Η πρόταση του κ. Γ. Πα
πανδρέου έγινε δ ε κτή από την κυβέρνηση με απορία αλλά και ειρωνικέε εκφ ράσειε στο π α ρα σ κήνιο, ωστόσο επισήμωε ο κυ- β ερνη τικόε εκπ ρόσω π οε αρκέστηκε να σημειώ σ ει ότι η πρόταση του αρχηγού τηε αΕιωματικήε αντιπολί- τευσηε προκαλεί ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν.Ανεπισήμωε κυβερνηηκέε πηγέε παρατηρούσαν ότι οι θέσειε του κ. Παπανδρέου αποτελούν εγκατάλειψη των αρχών του Ελσίνκι που μέ-

_________Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ _______
Β. ΧΐΩ ΓΗΣ

χρι πρόηνοε υπερασπιζόταν, αλλά μια στρατηγική που το ΠαΣοΚ απέφυγε να εφ αρμόσει όσο βρισκόταν στην εΕουσία.Σύμφωνα με πληροφορίεε ο κ. Παπανδρέου στη συνάντηση που είχε χθεε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο ΜαΕίμου δεν αποσαφήνισε το εύροε τηε επέκτασηε των χωρικών υδάτων που πρό- τεινε χθεε, αφήνονταε πά- ντωε σαφώε να εννοηθεί ότι προτείνει μια κλιμακωτή επέκταση στο Αιγαίο, η οποία θα είναι μεγαλύτερη στον Βορρά και μικρότερη στον Νότο. Ο  κ. Κ. Καραμανλήε άκουσε με προσοχή η ε από- ψ ειε του π ρ ο έδ ρ ο υ  του Π αΣοΚ, χωρίε όμωε να τιε σχολιάσει και χωρίε να ζη τήσει πρόσθετεε διευκρινίσ ε ι . Ωστόσο επανέλαβε πωε θέση τηε κυβέρνησηε παραμένει ότι η προσφυγή στο Δικαστήριο τηε Χάγηε δεν μπορεί να περιλαμβάνει κανένα άλλο ζήτημα πλην τηε οριο- θέτησηε τηε υφαλοκρηπίδαε, η οποία αποτελεί και τη μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά.Σχολιάζονταε την πρόταση του κ. Παπανδρέου, ανώ- τατεε κυβερνηηκέε πηγέε μι- λώνταε χθεε στο «Βήμα» τόνιζαν όη οι απόψειε του προ- καλούν ερωτήματα, καθώε μόλιε πρόσφατα ο εκπ ρόσω ποε Τύπου του Π α ΣοΚ  αποδοκίμασε ηε απόψειε του κ. Α. Τ σοχατζόπουλου για

Ο ηρωθυπουργόε κ. Κ. Καραμανλήε με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου χθεε στο ΜαΕίμου

01 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣΤα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα
Το θέμα τηε έκτασηε των χωρικών υδάτων συνδέεται άμεσα με την οριοθέ- τηση τηε υφαλοκρηπίδαε, υπό τη νομική τηε έννοια, καθώε η «γεωγραφική» υφαλοκρηπίδα Εεκινά από την ακτή. Υπό τη νομική έννοια λοιπόν, η υφαλοκρηπίδα Εεκινά από εκεί που τελειώνει η αιγιαλίη- δα ζώνη, οπότε δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η υφαλοκρηπίδα χωρίε να έχει προσδιοριστεί, ορισηκά και αμετάκλητα, η έκταση των χωρικών υδάτων.Σήμερα η αιγιαλίηδα ζώνη, όσον αφορά τα χωρικά ύδατα, έχει έκταση 6 ναυτι- κά μιλιά. Σύμφωνα ωστόσο με το άρθρο 3 τηε Σύμβασηε των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο τηε Θάλασσαε (1982) -  τηε οποίαε η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέροε -  « ... κάθε κράτος έχει το δ ι
καίωμα να καθορίσει το εύρος της χω 
ρικής του θάλασσας. Το πλάτος αυτό δεν 
υπερβαίνει τα 12 ν .μ ...» .Με βάση το άρθρο αυτό, η Ελλάδα έχει τη διακριηκή ευχέρεια να αποφασίσει μο- νομερώ ε πότε και σε ποια έκταση θα ασκήσει αυτό το δικαίωμά τηε, χωρίε να απαιτείται η έγκριση κάποιου γειτονικού κράτουε. Σύμφωνα εΕάλλου με το άρθρο 2 (παράγραφοε 2) τηε ίδιαε Σύμβασηε, 
« .. .η  κυριαρχία του παράκτιου κράτους 
εκτείνεται στον βυθό, στα υπερκείμενα 
ύδατα και στον υπερκείμενο  (σ.σ.: δηλαδή εναέριο) χώ ρο...» .

Η Ελλάδα κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο τηε Θάλασσαε, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 1994, στιε 31 Μαΐουτου 1995. Η Σύμβαση αυτή -η  οποία επίσηε ορίζει ότι « ... τα νησιά με 
σταθερή ο ικ ο νο μ ικ ή  δραστηριότητα  
έχουν υφαλοκρηπίδα...» -  δεν έχει υπογράφει από την Τουρκία. Λίγεε ημέρεε μετά την κύρωση τηε Σύμβασηε από την ελληνική Βουλή, στιε 8 Ιουνίου 1995, η τουρκική εθνοσυνέλευση υιοθέτησε -  κατά παράβαση τηε Χάρταε των Ηνωμένων Εθνών -  το περίφημο ca8U8 belli, εκχω- ρώνταε στην τουρκική κυβέρνηση «όλες 
τις αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομέ
νω ν και στρατιωτικών, για τη διατήρη
ση και υπεράσπιση των ζωτικών συμ
φερόντων της Τουρκίας».Θα πρέπει να σημειωθεί όη, πέραν των (ακραίων) τουρκικών αναδράσεων, ορι- σμένεε άλλεε χώρεε, και κυρίωε η (πρώην) Σοβιετική Ενωση και οι ΗΠΑ, είχαν επίσηε αντιδράσει στο παρελθόν, όταν η Ελλάδα είχε εκφράσει την πρόθεση να επεκτείνει τα χωρικά τηε ύδατα στα 12 ναυπκά μιλιά, καθώε θεωρούσαν όη ο πε- ριορισμόε των διεθνών υδάτων του Αιγαίου -  ο οποίοε θα επερχόταν με την επέκταση των χωρικών υδάτων τηε Ελλάδαε -  θα είχε ωε συνέπεια τον περιορισμό του δικαιώματοε τηε ελεύθερηε ναυσιπλοΐαε.Στο πλαίσιο τηε πολιτικήε προσέγγι-

σηε μεταΕύ των δύο χωρών και τηε κα- θιέρωσηε «διερευνητικών επαφών» μεταΕύ υψηλόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων των δύο χωρών, το θέμα τηε έκτασηε (και άρα επέκτασηε) των ελληνικών χωρικών υδάτων έχει συζητηθεί διεΕοδι- κά, καθώε συνδέεται άρρηκτα με την αναζήτηση «κοινού εδάφουε» για τη σύντα- Εη συνυποσχετικού ώστε να παραπεμφθεί η υφαλοκρηπίδα στο Διεθνέε Δικαστήριο τηε Χάγηε. Σύμφωνα με καλά πληροφο- ρημένεε πηγέε, κατά τη διάρκεια αυτών των (άτυπων) επαφών συζητήθηκαν διά- φορεε εκδοχέε επέκτασηε των ελληνικών χωρικών υδάτων σε 8 ,1 0 ,12ναυτικά μιλιά. Σύμφωνα με τιε ίδιεε πηγέε, στο θέμα αυτό οι συζητήσειε ήταν εποικοδομη- τικέε και κατέληγαν σε λύσειε ικανοποι- ητικέε και για τιε δύο χώρεε. Ωστόσο, μετά την κυβερνητική αλλαγή, η διαδικασία αυτή των διερευνητικών επαφών οδηγήθηκε σε τέλμα και εκφυλίστηκε. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο υπηρεσιακό παράγοντα, είναι η ώρα να δοθεί μια «νέα ώθηση» στη διαδικασία αυτή, επιλέγονταε πρόσωπα «πρώτηε γραμμήε» για τη διε- Εαγωγή του. Και αυτό γιατί, όπωε χαρακτηριστικά επισημαίνει, «οι διαφ ορές  (σ.σ.: μεταΕύ των δύο χωρών) δεν είναι 
ανυπέρβλητες. Ανυπέρβλητος είναι ο τρό
πος προσέγγισής τους».

Α ν ν υ  Π ο λ η μ α τ α

επέκταση των χωρικών υδάτων στα 10 μιλιά.Ταυτόχρονα σημείω ναν ότι ενώ  το Π α Σο Κ  υπ ερα σπιζόταν τη συμφωνία του Ελσίνκι και κατηγορούσε την κυβέρνηση για εγκατάλειψή του, στην ουσία τώρα την αποδοκιμάζει και ο ίδιοε ο κ . Π α π α ν δ ρ έο υ , καθώ ε η συμφωνία έκανε λόγο για επίλυση των μεθοριακών διαφορών, ενώ τώρα προτείνο- νται μονομερείε ενέργειεε.Διπλωματικέε πηγέε εΕάλλου σημείω ναν ότι η επ έκταση των χωρικών υδάτων, με δεδομένη την απόφαση τηε τουρκικήε εθνοσυνέλευ- σηε που θεωρεί «αιτία πολέμου» μια τέτοια πρωτοβουλία, θα πυροδοτούσε νέο κύμα έντασηε με τη γειτονική χώρα, και μάλιστα σε μια περίοδο που η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία είναι ασταθήε, με τουε στρατη- γούε να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό.
«Η  κυβέρνηση επιδιώκει 

σταθερά την ο ικ ο δ ό μ η σ η  
της μέγιστης δυνα τής συ
να ίνεσης στα ίητήματα της 
εξω τ ε ρ ικ ή ς  π ο λ ιτ ικ ή ς . Ο  
Πρω θυπουργός άκουσε με 
π ρ ο σ ο χή  τον α ρ χ η γ ό  της 
α ξιω μ α τικής αντιπολίτευ
σης. Πολλές από τις θέσεις 
που ακούστηκαν στη συνά
ντηση είναι ήδη  γνωστές. 
Υπ άρχει πάντα μ ια  σειρά  
ερωτημάτων που θα πρέπει 
να α π α ντηθ ού ν»  παρατήρησε χθεε ο αναπληρωτήε κυβερνητικόε εκπρόσωποε κ. Ευ. Αντώναροε, σχολιάζονταε την πρόταση του κ. Παπανδρέου.

«Π υρήνα ς της στρατηγι
κ ή ς  της χώ ρας τα τελευταία 
χρόνια είναι η ενθάρρυνση  
της ευρω παϊκής προσαρμο
γής της Τουρκίας στον δρό
μο της προς την ένταξη και 
τα υ τοχρ όνω ς, σε δ ιμ ερ ές  
επίπεδο, πρέπει να συνεχι
στούν η οικοδόμηση εμπι
στοσύνης, η οικονομική συ
νεργασία σε διάφ ορους το
μείς και η διαδικασία των 
διερευνητικώ ν επ αφ ώ ν. Η  
Ελλάδα  συνεχίζει σταθερά  
την προσπάθεια δ η μ ιο υ ρ 
γίας των προϋποθέσεων που 
θα ε π ιτ ρ έ ψ ο υ ν  τη ν  π ρ ο 
σφυγή στη Χά γη».


