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Χειραψία Σημίτη - Ντεμιρέλ μόνο από... σύμπτωση!
ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Η Ελλάδα και η Αλβανία «έχουν αναπτύξει τις 
σχέσεις τους και η συνάντηση σννέβαλε οτην 
παραπέρα καλυτέρευση τους». δήλυ>σε ο 

πικυθυπουργός Κ- Σημίτης, μετά τη συνάντηση μι- 
<τής (όρος που είχε με τον πρόεδρο της Αλβανίας 
Σ. Μπερίσα.

Οι δυο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της 
σινοδου κορυφής του Οργανισμού για την Ασφά- 
λεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. σύνοδο 
στην οποία ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει 
< »ήμερα ο Κ. Σημίτης.

Οι διμερείς σχέσεις, θέματα της Βαλκανικής 
και το Κοσυφοπέδιο συζητήθηκαν στη (τννάντηση 
Σημίτη · Μπερίσα.

Μιλώντας στους Ελληνες δημοσιογράφους ο 
ανίίπληροηής υπουργός Εξωτερικιΰν Γ. ΙΙαπαν- 
δρέου, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση. χα 
ρακτήρισε το κλίμα που επικράτησε πολύ θετικό, 
αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην πρόοδο που. όπως 
είπε, έχει σημειωθεί στις διμερείς σχέσεις και είπε 
ότι υπήρξε και από τις δύο πλευρές αναφορά στα 
γνωστά θέματα που απασχολούν τις δύο χοίρες 
(λαθρομετανάστες και νομιμοποίησή τους στην 
Ελλάδα,λειτουργία των ελληνικών σχολείων στην

Αλβανία κ.λπ.) και όπως χαρακτηριστικά ανέφε
ρε, διαπιστώθηκε η θετική πορεία που υπάρχει 
τον τελευταίο καιρό.

Ο Κ. Σημίτης ιτι*ναντή0ηκε επίσης με τον πρό
εδρο της Ρουμανίας Εμίλ Κονσταντινέσκου, με το 
γ.γ. της ΔΕΕ Κουτιλιέιρο και είχε σύντομες συνο
μιλίες με τοι·ς πρωθυπουργούς της Ιταλίας ΙΙρό- 
ντι, της Ιρλανδίας Μπρουτόν, της Νορβηγίας 
Μπρούτλαντ, τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Σολάνα και τον 
επίτροπο Βαν ντεν Μπρουκ, ενώ το απόγευμα 
έχει προγραμματισμένες ίπ*ναντήσεις με τους 
πρωθυπουργούς της Πορτογαλίας Γκουντιέρες 
και της Ισπανίας Λθνάρ.

Σε ό.τι αφόρα το ενδεχόμενο συνάντησης του κ. 
Σημίτη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Σουλειμάν 
Ντεμιρέλ ή τον πρόεδρο της ΠΓΔΜ Κίρο Γχλι- 
γχόροφ, ο υπουργός Τύπου Δημήτρης Ρέππας εί
πε ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτε, διευκρίνισε 
«m δεν έχει υποβληθεί αίτημα από καμία πλευρά, 
δεν απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο να ανταλλά
ζουν κάποια χειραψία, που όπως είπε θα είναι 
αποτέλεσμα συμπτώσεων! Παράλληλα. ο α να
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου, 
διευκρίνισε ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι μια 
τυπική χειραψία.

0 Κ. Σημίτης συστήνει στον L Μπερκτα τον αναπληρωτή υπουργο 
Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ αποδέχθηκε την πρόταση ΗΠΑ για βμηνη αναστολή πτήσεων 
ελληνικών και τουρκικών μαχητικών υπό την προϋπόθεση αρχής καλοπροαίρετων

διαπραγματεύσεων

Να ανασταλούν επί 
οκτάμηνο οι πτήσεις 
μαχητικών 

αεροσκαφών (και 
ελληνικών) πάνω από την 
Κύπρο προτεινε η 
Λευκωσία, εν γνωοει των 
Αθηνών, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα τηρήοει 
ανάλογη συμφωνία και η 
Τουρκία και θα 
προχωρήσουν οι 
διαπραγματεύσεις για 
πολιτική λύση του 
Κυπριακού.

Την πρόταση αυτή της κυπρια
κής κυβέρνησης μετέδωσαν τόσο 
το Αθηναϊκό Πρακτορείο από τη 
Λισαβόνα όσο και ο ανταποκρι
τής της «Ε» στη Λευκωσία. Η σύ
μπλευση Αθήνας-Λευκ»σίας 
(Κληρίδης-Σημίτης είχαν συζη
τήσει στην πορτογαλική πρωτεύ
ουσα το θέμα) προξένησε αίσθη
ση σε άλλους αρμόδιους κυβερ
νητικούς και αμυντικούς και δι
πλωματικούς παράγοντες στην 
Αθήνα, οι οποίοι δεν γνώριζαν 
τίποτα. Και αφήνει περιθώρια 
στη συνέπειά τους, ότι οδηγού
μαστε σε αναστολή του ενιαίου 
αμυντικού δόγματος.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο με- 
τέδωσε από τη Λισαβόνα:

Σήμερα (χθες) το πρωί συνα
ντήθηκαν στη Λισαβόνα ο 
υπουργός Εξωτερικών της Κύ
πρου /ύ,έκος Μ ιχαηλίδης και ο 
προϊστάμενος του Γραφείου Νο
τιοανατολικής Ευρώπης του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ Κέρι Κάβανο.

Ο κ. Αλ. Μιχαηλίδης ανέφερε 
στον Αμερικανό αξιωματούχο 
ότι αποδέχεται τη σχετική πρότα
ση που έχει υποβληθεί στο πα
ρελθόν από τις ΗΠΑ, θέτοντας 
όμως τις δύο προαναφερθείσες 
βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή 
να προχωρήσουν οι διαπραγμα
τεύσεις και η αναστολή των πτή
σεων να μην είναι επ’ αόριστον, 
αλλά να επανεξετάσει τη στάση 
τη; η Λευκωσία τον προσεχή Αύ
γουστο. Η θέση αυτή της κυπρια
κής κυβέρνησης ήταν σε γνώση 
της Αθήνας αφού, πρέπει να ση
μειωθεί ότι, το θέμα συζήτησαν 
σε ιτυναντήσεις τους τόσο ο πρό
εδρος Κληρίδης με τον πρωθυ
πουργό Κ. Σημίτη όσο και ο ανα
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
τη: Ελλάδας Γ. Παπανδρέσυ με 
τον υπουργό Εξωτερικών της Κύ- 
πρσυ Α. Μιχαηλίδη.

Ο ανταποκριτής της «Ε» στη

Ηοραιόριουμ για ιις 
iHM tic « ι ιν  Κύπρο

Λευκωσία Φ. Κωνσταντινίδης
μετέδωσε:

Το θέμα των πτήσεων πολεμι
κών αεροπλάνων πάνω από την 
Κύπρο ήταν από τα βασικά στις 
συνομιλίες που είχε στη Λισαβό
να ο υπουργός Εξωτερικών Αλέ- 
κος Μιχαηλίδης με τον αξιωμα- 
τούχο του αμερικανικού υπουρ
γείου Εξωτερικών Κέρι Κάβανο.

Σε δηλώσεις του στην πορτο
γαλική πρωτεύουσα ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπός Γιαννάκης Κα- 
σουλίδης είπε ότι η θέση της ελ
ληνοκυπριακής πλευράς είναι ότι 
δεν μπορούμε να την αποδεχτού
με ως τελική απαγόρευση, γιατί 
οι πτήσεις ελληνικιόν αεροσκα
φών είναι καθόλα νόμιμες σε 
αντίθεση με τις τουρκικές.

«Παρ' όλα αυτά, πρόσθεσε. σε 
μια περίοδο κατά την οποία θα 
διεξάγονται διαπραγματεύσεις

και εφόσον υπάρχει πρόοδος, η 
δική μας πλευρά είναι δυνατό να 
ζητήσει να μην έρχονται ελληνι
κά αεροπλάνα».

Η έ ν τ α ξ η  
σ τ η ν  Ε.Ε.

Ο κ. ΚασιηΟάδης δήλωσε επί- 
σης ότι στη συνάντηση Μ ιχαηλί
δη - Κάβανο συζητήθηκε και το 
θέμα ένταξης της Κύπρον ιττην 
Ευρωπαϊκή Ενυκτη και οι δυνα
τότητες εμπλοκής και παρέμβα
σης της Ενιοσης στις προσπάθει
ες για λύση τον Κυπριακού.

Ο κ. Κασσυλίδης σχολίασε 
και τις πρόσφατες δηλώσεις του 
Βρετανού υπουργού Εξυπερικών 
Μάλκολμ Ρίφκιντ τονίζοντας ότι 
με τη δήλιυσή του ο Βρετανός 
υπουργός υπερέβη τα όρια. Διε- 
ροπηθηκε επίσης πώς είναι δυνα-

τόν ύιττερα από τη δήλωσή του ο 
κ. Ρίφκιντ, να πείσει τον Ντεν- 
κτάς για οτιδήποτε.

.Απαντώντας σε σχετική ερώ
τηση ο κ. Κασουλίδης είπε ότι 
για την κυβέρνηση δεν υπάρχει 
στο παρόν στάδιο θέμα βρετανι
κών βάσεων. Τόνισε όμως ότι η 
στάση της Κύπρον· έναντι της 
Βρετανίας θα εξαρτηθεί και από 
τη συμπεριφορά της. θέμα βρε
τανικών βάσεων τιόρα δεν εγεί
ρει ούτε το ΑΚΕΛ αλλά το εγεί
ρει ο πρόεδρος του ΔΗ KO Σπύ- 
ρος Κυπριανού και ο πρόεδρος 
της ΕΔΕΚ Β. Λυσσαρίδης.

Ε κ π Λ η ξ η

Κυβερνητικοί και διπλωιιατι- 
. κοί παράγοντες στην Αθήνα, οι 

οποίοι πληροφορήθηκαν ξαφνι
κά τα μεταδοθέντα από τη Λισα-

βόνα (όπου γίνεται η σύνοδος 
κορυφής του Οργανισμοί· για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη), παρατηρούσαν 
ότι η κυπριακή πρωτοβουλία (τη 
συγκατανεύσει της Αθήνας) μπο
ρεί να βοηθήσει στην ενταξιακή 
πορεία. Και ότι η ελληνική κυ
βέρνηση δύσκολα θα μπορούσε 
να την αρνηθει. Ωστόσο, έκπλη
ξη και αγωνία εξέφραζαν ιττην 
Αθήνα και αμυντικοί παράγο
ντες.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Δ. Ρέππας, σε δη- 
λώσεις του από τη .Λισαβόνα 
στην κυπριακή τηλεόραση 
«Λντέννα». παρατηρούσε ότι το 
πρόβλημα του ενιαίου αμυντικού 
χώρου δεν μπορεί να τεθεί υπό 
διαπραγμάτευση με οποιονόήπο- 
τε τρόπο και εξέφραζε την αντί
θεσή του σε ημίμετρα.

Γ. ΙΙΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ: 
ΕΛΑΤΈ ΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ

ΚΩ ΝΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο ΥΠΟ ΛΗ

Δεν υπάρχει 
παραδοσιακή 
εχθρότητα ανάμεσα 
στην Ελλάδα και την 
Τουρκία,
«παραδοσιακά 
υπάρχουν φιλικές 
σχέσεις«, δήλωσε ο 
αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών 
Γ. Παπανδρέου, στην 
εφημερίδα 
«Τζουμχουριέτ». Σε 
συνέντευξη που έδωσε 
κατά τη διάρκεια της 
διήμερης παραμονής 
του στην
Κωνσταντινούπολη, ο 
κ. Παπανδρέου είπε ότι 
«υπάρχουν εκκρεμή 
ζητήματα», ενώ 
απαντώντας σε 
ερώτηση για την κρίση 
στα Ιμια ο κ. 
Παπανδρέου είπε ότι η 
«Τουρκία έδειξε 
επιθετική
συμπεριφορά». «Αν 
νομίζετε ότι υπάρχει 
κάποια συνοριακή 
διαφορά υπάρχουν 
νόμιμοι τρόποι για την 
επίλυσή της», 
παρατήρησε και 
πρόσθεσε: «Μπορούμε 
να συνεργαστούμε 
στους τομείς του 
τουρισμού, του 
εμπορίου, καθώς και 
στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων όπως η 
λαθρομετανάστευση, 
το εμπόριο ναρκωτικών 
και η τρομοκρατία. 
Ακόμη, μπορούμε να 
συνεργαστούμε για την 
ειρήνη και τη 
σταθερότητα στην 
περιοχή, μπορούμε να 
συνεργαστούμε και 
εμείς στην περιοχή 
μας, όπως έκανε η 
Ευρώπη». 
Αναφερόμενος στο 
Κυπριακό σε 
συνέντευξη προς την 
εφημερίδα «Χουριέτ» ο 
κ. Παπανδρέου είπε ότι 
«θα προτιμούσα να δω 
τη λύση πριν από την 
ένταξη». «Η τουρκική 
κοινότητα θα 
μπορούσε να 
συμμετέχει έτσι στις 
ενταξιακές
διαπραγματεύσεις μαζί 
με τους
Ελληνοκύπριους».

Γερμανοτουρκική οργάνωση με συμμετοχή του Κίνκελ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Του ανταποκριτή μας 
ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΑΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Γερμανοτουρκική πολιτική οργάνιουη 
στο πλαίσιο του κόμματος των Γερμα

νών Φιλελευθέρων ιδρύθηκε στο Βερολί
νο. με σνιιμετοχή και του υπουργού Εξω
τερικών της χώρας Κλάους Κίνκελ.

Το γερμανστουρκικό παρακλάδι του 
F.D.P ονομάζεται «Φιλελεύθερη Τουρκο- 
Γερμανιχή Ενωση» (L.T.D.) και μέλη του 
εκτός από τον Κλάους Κίνκελ έγιναν κο
ρυφαίοι πολίτικοι του ίδιου κόμματος, 
όπως ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής 
ομάδας κ. Σολμς, η υπεύθυνη για θέματα 
αλλοδαπών στη Γερμανία κ. Γιάκομπσεν. 
καθώς και ο επικεφαλής του F D P. στο 
Βερολίνο κ. Ματς.

Πρόεδρος του L.T.D. είναι ο τουρκικής

καταγωγής και γερμανικής υπηκοότητας 
κ. Νταίμπακουλέρ. Ο πω: γράφει η εφη
μερίδα «Φρανκφούρτερ Αλγκεμάινε 
Τσάιτουνγκ». εκτός από την τοπική οργά
νωση του Βερολίνου, το L.T.D. θα προ
σπαθήσει να ιδρύσει οργανιύσεις και οε 
άλλα κρατίδια, καθώς για την ώρα τα μέλη 
του είναι ελάχιστα.

Υπολογίζουν οι Φιλελεύθεροι ότι περί
που το 15% των Τούρκων που ζουν στη 
Γερμανία θα μπορούσε να «συνδεθεί ιιε 
το F D P », πράγμα σημαντικό σε εκλογι
κές αναιιετρήσεις. καθώς όλο και πιο πολ
λοί Τούρκοι αποκτούν τη γερμανική υπη
κοότητα.

Στη Γερμανία ζουν περίπου 2.(XX).(XX) 
Τούρκοι, ενώ το F D P. υποστηρίζει εδώ 
και χρόνια ένα κορυεραίο αίτημα των αλ
λοδαπών, δηλαδή την απόκτηση διπλής 
υπηκοότητας.

Οπιος υποστήριξε ο πρόεδρος του 
L.T.D., «το F.D.P. στέκεται κοντά στα 
συμφέροντα των Τούρκων της Γερμα
νίας, αλλά διατηρεί και καλές σχέσεις με 
το τουρκικό κράτος. Εχει επίσης πολύ 
ανοιχτή πολιτική σε θέματα μειονοτήτων 
στη Γερμανία. Οι Σοσιαλδημοκράτες, 
όμως, έχουν προβλήματα με το τουρκικό 
κράτος, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες με 
τους Τούρκους στη Γερμανία».

Αναφερομενος στο ίδιο θέμα ο Κλάους 
Κίνκελ μίλησε για «φιλικέ; σχέσεις με την 
Τουρκία», που όμως «δεν ήταν πάντα 
απλές λόγω του Κουρδικού, του Κυπρια
κού. αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμά
των».

Ο ίδιος, όμως, επέμεινε ότι «πρέπει να 
παραμείνει ανοιχτή η ευρωπαϊκή προοπτι
κή της Τουρκίας»

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι το

κόμμα του έχει αγωνιστεί για  τα δικαιώ
ματα των αλλοδαπών στη Γερμανία και 
την απλοποίηση της διαδικασίας απόκτη
σης της υπηκοότητας.

Ανάλογη γερμανοτουρκική οργάνωση 
ιδρύθηκε τον περασμένο Μάρτιο και μέ
σα στους κόλπους του Χριστιανοδημοκοα- 
πκού Κόμματος και ονομάζεται Ο.Τ.Ιλ

Επίσης, πριν από ένα χρόνο ιδρύθηκε 
στο Βερολίνο ένα καθαρά τούρκικο μειο
νοτικό κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα 
Γερμανίας (Ο Ρ Ο ).

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα 
εφημερίδων και τηλεγραφήματα ειδησεο- 
γραφικών πρακτορείων, υπήρχαν ένδει
ξη ς για οργανωμένη προσπάθεια τουρκι
κής διείσδυσης σε γερμανικά κόμματα, 
για τη δημιουργία ισχυρότατου λόμπι. Και 
από αυτή την ιστορία δεν έλειπε το «φά
ντασμα» των «Γκρίζων Λύκων».


