
J /V>Σαββατο 17 Ιουνίου 2006 ΠΟΛΙΤΙΚΗ * X -  v * Ό ---------  ■U A »
TO Β Η Μ Α *  13

Ο  Γιασάρ Γιακίε, πρόεδροε τηε τουρκικήε επιτροπήε εναρ- μόνισηε με την ΕΕ, αναχωρεί σήμερα από τη Θράκη για την Κωνσταντινούπολη ύστερα από διήμερη επίσκεψη κατά την οποία προκάλεσε ανπδράσειε επειδή με το «καλημέρα σαε» αποκάλεσε την εκεί μειονότητα «τουρκική». Στη συνέντευΕή του στο «Βήμα» ζητεί από την Αθήνα να μην κατηγορεί την
Τουρκία για π αραβιάσει του ελληνικού εναερίου χώρου χω- ρίε να διευκρινίζει στα πόσα ακριβώε μιλιά από τα ελληνικά νησιά σημειώθηκαν οι παραβιάσειε αυτέε. Ο σον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία τηε Τουρκίαε, αΕιώνει από την Αθήνα να πει στουε Ελληνοκυπρίουε να μην εγείρουν το άνοιγμα των τουρκικών λιμανιών στα κυπριακά πλοία σε κάθε «άσχετο»

κεφάλαιο που συζητείται στην εντάΕιακή πορεία τηε Τουρ- κίαε. Ο  πρώην υπουργόε ΕΕωτερικών (μεταΕύ των κκ. Τζεμ και Γκιουλ) είναι βουλευτήε του κυβερνώντοε κόμματοε στην Τουρκία. Επισκέφθηκε την Αθήνα την περασμένη Τετάρτη. Τον συναντήσαμε την επομένη στην τουρκική πρεσβεία λίγο προτού αναχωρήσει για τη Θράκη.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ«Αν συμφωνήσουμε για ία χωρικά ύδατα, θα εκλειψει ίο casus belli»

Ο  npoedpos ms τουρκικήε επιτροπήε εναρμόνισηε 
με την Ε Ε  Γιασάρ Γιακίε μιλάει στο «Βήμα»

ΣΥ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  ΣΤΗ Ν TANIA ΜΠΟΖΑΝΙΝΟΥ__________________________________________

-  Τι συζητήσατε με την κυρία 
Μπακογιάννη;«Τρόπουε για να ενισχύσουμε την ισχυρή φιλία μεταΕύ Τουρκίαε και Ελλάδαε. Βρήκαμε πολλά κοινά σημεία. Αρκετά είναι γνωστά, δεν εφευρίσκουμε τον τροχό. Επαναλάβαμε την αποφασισηκότητά μαε να συνε- χίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Οι ελ- ληνοτουρκικέε σχέσειε βρίσκονται στον σωστό δρόμο και θα ήταν κρίμα να μπλοκαριστούν από μη αναγκαία πράγματα».
-  Ποια εννοείτε;«Για παράδειγμα, οι διερευνητικέε επαφέε είχαν σημειώσει πρόοδο αλλά επιβραδύνθηκαν. Πιστεύω ότι η ετοιμότητα που διοχετευόταν σε αυτή την προσπάθεια μειώθηκε λόγω τηε αλλαγήε κυβέρνησηε στην Ελλάδα».
-  Τι ζητάτε από την Αθήνα στην 
πορεία σαε προε την ΕΕ;«Η ΕΕ πηγαίνει πέρα από τα κριτήρια τηε Κοπεγχάγηε και του Μάα- στριχτ και προσθέτει μια πολιτική διάσταση στην ένταΕη τηε Τουρκίαε. Αυτό είδαμε την περασμένη εβδομάδα, όταν συζητήθηκε το κεφάλαιο Επιστήμη και Ερευνα. Οταν συζητάε Επιστήμη και Ερευνα, πρέπει να συζητάε ακριβώε αυτό. Οταν όμωε λεε “δεν αρχίζω διαπραγματεύσειε για την αλιεία αν δεν αναγνωρίσειε τη γενοκτονία των Α ρμενίω ν”, είναι άσχετο. Ομοίωε στην Επιστήμη και Ερευνα δεν έχει σχέση το Κυπριακό και το άνοιγμα των τουρκικών λιμα- νιών. Αναμένουμε από την Αθήνα να πει στουε Ελληνοκυπρίουε: “Η Επιστήμη και η Ερευνα είναι άσχετεε με τα λιμάνια”».
-  Γιατί η Τουρκία δεν αίρει το 
casus belli ros κίνηση καλήε θε- 
λήσεωε;«Οι ελληνοτουρκικέε σχέσειε έχουν πολλέε διαστάσειε και αποτελούν ένα πακέτο. Η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι η σωστή για τέτοιεε αποφάσειε. Η τουρκική Εθνοσυνέλευση υιοθέτησε το ca8U8 belli μία ημέρα αφότου το ελληνικό Κοινοβούλιο έδωσε στην κυβέρνηση το πράσινο φωε να επεκτείνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ. Αν συμβεί αυτό, θα καλύψουν το 80% του Αιγαίου και ένα τουρκικό πλοίο που θα θέλει να πάει από τον Μαρμαρά στη Σμύρνη θα μπαίνει δύο ή τρειε φορέε σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Το κακό με αυτό είναι όπ κάθε φορά θα πρέπει να περνάει από πολύωρο έλεγχο από την ελληνική ακτοφυλακή. Δεν είναι πρακπκό.Ολα είναι συνδεδεμένα. Αν συμφωνήσουμε μια και καλή για το εύροε των χωρικών υδάτων -  δημιουργικέε λύσειε συζητήθηκαν επ’ αυτού στιε διε- ρευνηηκέε επαφέε - ,  το ζήτημα του casus belli θα εκλειψει και θα ανοίΕει ο δρόμοε για πολλά άλλα πράγματα».
-  Εν τω μεταΕύ δεν ανησυχείτε ότι 
μπορεί να προκληθεί θερμό επει
σόδιο στο Αιγαίο;«Ναι, ανησυχώ. Αν καθόμαστε άπραγοι και περιμένουμε, τότε θα συμβαίνουν περιστατικά όπωε εκείνο που κόστισε πρόσφατα τη ζωή στον έλ- ληνα πιλότο. Δράττομαι τηε ευκαιρίαε για να συλλυπηθώ την οικογένεια για

« Ο ι ελληνοτουρκικά 
σχέσειε βρίσκονται 
στον σωστό δρόμο 
και θα ήταν κρίμα 
να μπλοκαριστούν 
από μη αναγκαία 

πράγματα»

τον χαμό του, ο οποίοε έγινε για το τίποτα. Για το τίποτα. Συμφωνώ με τον πρώην Πρόεδρο κ. Στεφανόπου- λο. Εχω την εντύπωση ότι όλο και περισσότεροι έλληνεε φίλοι μαε έχουν το θάρροε να αναφερθούν δημοσίωε σε πράγματα όπωε η διαφορά ανάμεσα στον διεθνή εναέριο χώρο και στον ελληνικό την οποία περιέγραψε στο άρθρο του ο κ. Στεφανόπουλοε. Στον διεθνή εναέριο χώρο η Ελλάδα έχει ευθύνη για τον έλεγχο τηε εναέ- ριαε κυκλοφορίαε, όχι όμωε και κυριαρχικά δικαιώματα. Το ατυχέε περιστατικό συνέβη στον διεθνή εναέριο χώ ρο και το ελληνικό αερο- σκάφοε χτύπησε το τουρκικό από πίσω. Αυτό αποτελεί παραβίαση πολλών κανόνων. Συνέβη επειδή υπάρ

χουν πολλέε παρανοήσειε για το θέμα.Ολα πρέπει να δίνονται στο σωστό τουε πλαίσιο. Οταν οι έλληνεε φίλοι κατηγορούν την Τουρκία όπ δια- πράττει παραβιάσειε του ελληνικού εναερίου χώρου χωρίε να λένε στα
«Ανησυχώ για ένα 

θερμό επεισόδιο 
στο Αιγαίο.

Α ν  καθόμαστε άπραγοι, 
τότε θα συμβαίνουν 

περιστατικά όπωε αυτό 
τηε Καρπάθου»

πόσα μιλιά τα τουρκικά αεροσκάφη πλησίασαν τα νησιά, τότε έχω αμφι- βολίεε. Διόπ μπορεί να είναι μεταΕύ 6 και 10 μιλιών, το οποίο δεν συνι- στά παραβίαση. Αυτό το ανέφερε για πρώτη φορά στο άρθρο του ο κ. Στεφανόπουλοε».
-  Ποια η σκοπιμότητα τηε επί- 
σκεψήε σαε στη Θράκη;«Κάνουμε ακριβώε αυτό που κάνουν οι έλληνεε φίλοι μαε όταν έρχονται στην Κωνσταντινούπολη και επισκέπτονται την εκεί ελληνική κοινότητα, τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο».
-  Πώε απευθύνεστε στη μειονό
τητα τηε Θράκηε και τι τηε λέτε;«"Φίλοι μου, έλληνεε πολίτεε τουρκι- κήε καταγωγήε, θέλουμε να είστε κα

λοί πολίτεε τηε Ελλάδαε, να συμβάλλετε στη σταθερότητα και στην ευημερία τηε και να επωφεληθείτε από αυτή την ευημερία”».
-  Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο ει
δικό πρόβλημα με τη μουσουλ
μανική μειονότητα;«Στην πραγματικότητα θέλουμε να μάθουμε πώε πρέπει να συμπεριφε- ρόμαστε στιε μειονότητέε μαε εΕε- τάζονταε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη τηε ΕΕ συμπεριφέρονται στιε δικέε τουε. Α ν η Ελλάδα κάνει κάτι καλύτερα από εμάε, πρέπει να την αντιγράψουμε».
-  Οταν ήσασταν υπουργόε ΕΕω
τερικών είχατε προειδοποιήσει 
ότι η Τουρκία θα μπορούσε να 
κατηγορηθεί ότι κατέχει τμήμα 
ευρωπαϊκού εδάφουε. Σήμερα θε
ωρείτε αναγκαία την παρουσία 
τουρκικών στρατευμάτων στην 
Κύπρο;«Εκείνη η δήλωση διαστρεβλώθηκε. Ενώ είπα ότι μια ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσε να έλεγε “δεν αρχίζουμε διαπραγματεύσειε όσο τουρκικά στρατεύματα παραμένουν στην Κύπρο”, δόθηκε η εντύπωση ότι χαρακτήρισα “δύναμη κατοχήε” τον τουρκικό στρατό. Το Σχέδιο Αναν περιείχε προβλέ- ψειε για την απόσυρση των στρατευμάτων σε 18ετή περίοδο αλλά οι Ελληνοκύπριοι το απέρριψαν. Με άλλα λόγια, αν ρωτήσετε ποια πλευρά εμποδίζει την απόσυρση των στρατευμάτων, θα σαε πω “οι Ελληνοκύπριοι”».
-  Η Αγκυρα συνδέει από τη μία 
πλευρά την εφαρμογή τηβ τελώ 
νειακήε ένωσηε Τουρκίαε - Κύ
πρου με την άρση τηε απομόνω- 
σηβ των Τουρκοκυπρίων αλλά 
από την άλλη παραπονιέται, διά 
στόματοε του κ. Γκιουλ, ότι η 
ενταΕιακή διαδικασία τηε μετα- 
τρέπεται σε διαδικασία επίλυσηε 
του Κυπριακού.«Ζητάμε από την ΕΕ να εφαρμόσει μια απόφαση που έλαβε στιε 26 Απριλίου 2004, δύο ημέρεε μετά τα δημοψηφίσματα στην Κύπρο: να άρει το εμπάργκο εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Εμείε δηλώνουμε έτοιμοι να ανοίΕουμε τα τουρκικά λιμάνια στα κυπριακά πλοία αν η ΕΕ ταυτόχρονα εφαρμόσει τη δική τηε απόφαση. Η ΕΕ λέει όπ η δική μαε υποχρέωση είναι διεθνήε και απορρέει από πε συν- θήκεε ενώ η δική τηε είναι εσωτερική. Ακόμη και αν αποσυνδέσουμε τα δύο ζητήματα, δεν σημαίνει όπ η ΕΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εφαρμόσει την απόφασή τηε».
-  Δεν είναι όμωε η ΕΕ εκείνη που 
βρίσκει μπροστά π »  το Κυπρια
κό σε κάθε βήμα τηε ενταΕιακήε 
διαδικασίαε.«Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα μπήκε στην ευρωπαϊκή ατζέντα όταν οι Ελληνοκύπριοι έγιναν δεκτοί στην ΕΕ, παρ’ όπ απέρριψαν το Σχέδιο Αναν, το οποίο θα επέτρεπε την ένταΕη μιαε επανενωμένηε Κύπρου. Εμείε λέμε όπ θα αναγνωρίζαμε την Κύπρο μόλιε εντασσόταν επανενω- μένη στην ΕΕ, όπωε προβλεπόταν από το Σχέδιο Αναν το οποίο υποστήριζε η ΕΕ. Υπάρχει ανακολουθία στην ευρωπαϊκή στάση».

«Είμαστε έτοιμοι να 
ανοίέουμε τα τουρκικά 
λιμάνια στα κυπριακά 

πλοία αν η Ε Ε  
ταυτόχρονα άρει 

το εμπάργκο εναντίον 
των Τουρκοκυπρίων»


