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Γ ια τα προβλήματα ίου ΠΑΣΟΚ περίμεναν να ακούσουν 
την άποψη ίου Κ. Σημίτη οι πάντεε, για τα ελληνοτουρ

κικά μίλησε αυτόε, και μάλιστα θέτονταε εν αμφιβάλω τη 
στρατηγική που θεμελίωσε ο ίδιοε. Η δήλωσή του ότι η Ευ
ρωπαϊκή Ενωοη πρέπει να πάει οε μια ειδική σχέση με την 
Τουρκία και όχι σε μια συμφωνία πλήρουε ένταξηε ξάφ
νιασε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και προκάλεσε σχόλια.

Αλλοι είπαν ότι προσέφερε μια ευκαιρία-άλλοθι στην κυ
βέρνηση Καραμανλή ν' αλλάξει χωρίε ενοχέετην πάγια ελ
ληνική θέση και άλλοι ανακάλυψαν πίσω απ' αυτήν την 
πρόθεσή του να διεκδικήσει, συντασσόμενοε με το αντι- 
τουρκικό πνεύμα των ευρωπαϊκών ελίτ, κάποια κορυφαία 
θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.

Το βέβαιο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργόε δεν είχε συ- 
νεννοηθεί με τον Γ. Παπανδρέου. Κι αυτό, όπωε λένε συ- 
νεργάτεε του, γιατί δεν είχε αποφασίσει να προΒεί σ' αυτήν 
την κίνηση στην παρούσα φάση. Ηθελε να αναπτύξει την ά
ποψή του σε ομιλία του, στην Αθήνα, μετά τιε 14 Φεβρουά
ριου, σε προγραμματισμένη εκδήλωση, αλλά αιφνιδιάστη- 
κε από σχετική ερώτηση δημοσιογράφου. Επί τηε ουσίαε, 
τώρα, ο Κ. Σημίτηε πιστεύει ότι «έχει κλείσει ο κύκλοε τηε 
πολιτικήε που εκπονήθηκε πριν από 16 χρόνια». Εχουν

προκύψει τρία

Νέα γραμμή στα 
ελληνοτουρκικά

νεα στοιχεία:

ΟΗ Τουρ
κία έχει 

καταστήσει 
σαφέε ότι δεν 
είναι διατε-
θειμένη, να

συζητήσει το θέμα τηε εθνικήε ασφάλειάε τηε, όπωε αυτή το 
αντιλαμβάνεται. Για την Τουρκία το Κουρδικό είναι μείζον 
ζήτημα και δεν προτίθεται να το αντιμετωπίσει παρέχονταε 
τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι μειονότητεε στην Ε.Ε. 
Ούτε η Τουρκία θα υποχωρήσει ούτε οι Βρυξέλλεε μπορούν 
να αποδεχθούν ωε πλήρεε μέλοε μια χώρα που θα εφαρ
μόζει κατά το δοκούν tis συνθήκεε που καθορίζουν την ύ
παρξη τηε Ενωσηε.

ΒΟι περισσότερεε ευρωπαϊκέε κυβερνήσειε αρνούνται ν' 
ανοίξουν tis πόρτεε τουε οτουε τούρκουε πολίτεε, γιατί 

φοβούνται έξαρση των ρατσιστικών φαινομένων και, κατά 
ουνέπεια, ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων.

Β Καμία χώρα δεν έδειχνε ενθουσιασμένη με την προο
πτική να μετατραπεί π Τουρκία, λόγω τηε πληθυσμια- 

κήε έκρηξήε τηε, σε κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον τηε 
Ενωσηε. Σε λίγα χρόνια το ειδικό βάροε τηε στουε μηχανι- 
σμούε των αποφάσεων θα ήταν μεγαλύτερο από τηε Γερμα- 

νίαε και τηε Γαλλίαε.
Στην εκδήλωση τηε 14ηε 
Φεβρουάριου ο κ. Σημίτηε 

θα αναφερθεί στην τρέ
χουσα κατάσταση -τη 
θεωρεί απελπιστική- 
αλλά θα αποφύγει να 
μιλήσει για τιε ευθύνεε 
τηε ηγεσίαε του 
ΠΑΣΟΚ, για να μη δια
σαλεύσει την έτσι κι άλ- 
λιωε εύθραυστη εσω
κομματική ειρήνη, θα υ

ποστηρίξει ότι είναι επεί
γουσα ανάγκη να σχε

διαστεί μια πολιτική 
που θα επιτρέψει 
στιε προοδευτικέε 
δυνάμειε τηε χώ- 
ραε να αναλά
βουν τη διακυ
βέρνηση. Τα κρί
σιμα πεδία γι' 
αυτόν είναι η 
κοινωνική δι
καιοσύνη, η 
παιδεία, ο 
εκσυγχρονι- 
σμόε του 
κράτουε 
και ο ρό- 
λοε τηε 
μεσαίαε 
τάξηε.

Τ. π.


