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Ελληνική μάχη για το «απαραβίαστο 
των συνόρων» στο Δουβλίνο

Ναυάγιο στη Χάγη για Τσιλέρ
■  Την άρνηση του Ολλανδού υπουργού Εξωτερικών συνάντη

σε η προσπάθεια της Τ ανσ ού  Τ σ ιλέρ  ν' αττοσπάσει δέσμευση 
για την ένταξη της Τ ο υ ρ κ ία ς  στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Κατόπιν 
αυτού, η υπουργός Εξωτερικών της Τ ουρκίας ματαίωσε την προ
γραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, προκαλώντας ένα Πρόσθετο 
πρόβλημα στις σχέσεις της χώρας της με την Κοινότητα.

■  Ο ε π ί τω ν  ε ξ ω τε ρ ικ ώ ν  σχέσεων επίτροπος Χανς Βαν Ντεν 
Μ προυκ  επιβεβαίωσε και πάλι χθες τη σαφή δέσμευση της Ευ
ρ ω π α ϊκ ή ς  Ε νω σ η ς να προχω ρήσει στην έναρξη διαπραγμα
τεύσεων ένταξης με την Κ ύπρο  έξι μήνες μετά το πέρας ταιν ερ
γασιών της Δ ια κ υ β ερ νη τικ ή ς . Αυτό είναι το βασικό σημείο της 
συνομιλίας που είχε χθες με Ελληνες δημοσιογράφους, μέσω δο
ρυφορικής σύνδεσης.

ΤΗ1ΑΝΗΥΙ ΠΟΛΗΜΑΤΑ

Ε π ισ το λ ή  π ρ ο ς  τ ο υ ς  Ε υ ρ ω 
π α ίο υ ς  ομολόγους του μ ε  τ ις  
ελ λ η ν ικ ές  θ έ σ ε ις  και π ρ ο τ ε 
ρα ιότη τες, εν  ό ψ ε ι  του Ε υ ρ ω 
π α ϊκ ο ύ  Σ υμβουλίου  του Δ ου
βλίνου. ανα μ ένετα ι να σ τε ίλ ε ι 
την ερχόμενη εβδομάδα ο π ρ ω 
θ υπ ο υρ γό ς  Κ ώ στας Σ η μ ίτη ς .

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, 
η επιστολή θα αφορά κυρίως τα θέ
ματα ιης Διακυβερνητικής και θα 
ιονίζει ιη σημασία που αποδίδει η 
Ελλάδα στην ενσωμάτωση των αρ
χών του σεβασμού των εξωτερικών 
συνόρων της Ε.Ε., της εδαφικής α 
κεραιότητας των κρατών μελών και 
της ρήτρας «πολιηκής αλληλεγγύης» 
στη νέα Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Παρουσιάζοντας χθες την πορεία 
των εργασιών της Δ ιακυβερνητι
κής και τα σημεία αιχμής της δια
πραγμάτευσης για την Ελλάδα, α
ναπληρωτής ο υπουργός των Εξω
τερικών Ρ. Παπανδρέου επανέλα
βε ότι «η επικύρωση της νέας συν
θήκης από ιην ελληνική Βουλή αυ- 
ναριάται με το θέμα» και υπενθύμι
σε τη σχετική ιτησιολή που είχε στεί
λει προς τους ομολόγους του ο θ ε -  
όδ. Πάγκαλος.

Οπως όλα δείχνουν ωστόσο, το θέ
μα αυτό Οα παραμείνει «υπό δια
πραγμάτευση» μέχρι την ολοκλή
ρωση των εργασιών της Δ ια κ υ 
βερνητικής που έχει κατ' αρχήν

τιρογιχιμματιυθεί για τον Ιούνιο του 
1997, -μαζί με τα περισσότερα κρί
σιμα θέματα του κειμένου της νέας 
συνθήκης.

Το σημαντικότερο εξ' αυτών είναι 
η γαλλογερμανική πρόταση για την 
υιοθέτηση μιας γενικής ρήτρας «ε- 
νισχυμένης συνεργασίας», με την 
οποία επιδιώκεται να διασφαλιστεί 
η δυνατότητα ορισμένων χωρών 
«που θέλουν και μπορούν» να προ
χωρήσουν ταχύτερα στο δρόμο της 
Ενοποίησης. Εκτός της Γαλλίας και 
της Γερμανίας, την αναγωγή της 
ευελιξίας σε γενική αρχή λειτουρ
γίας της Ενωσης υποστηρίζουν η 
Ιταλία, οι χώρες του Benelux και 
η Ευρωπαϊκή Ειτιτροπή, ενώ οι υ
πόλοιπες χώρες θεωρούν ότι η ευε 
λιξία πρέπει να αντιμετωπίζεται κα
τά ηερίτπωση και υτιό αυστηρές προ
ϋποθέσεις. Η Ελλάδα δέχεται την 
επιλεκτική εφαρμογή της στον Γ.χ 
Π υλώ να  ή στον Β.χ Π υλώ να 
(ΚΕΠΠΛ) (επί παραδείγματι στην 
Αμυνα), ενώ. όπως είπε χθες ο κ.

Παπανδρέου, «θα μπορούσαμε να 
αποδεχθούμε και την πρόταση ε 
φαρμογής ιης εκεί όπου και οι "15" 
συμφωνούν».

Εκτός ιης Δ ιακυβερνητικής, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δου
βλίνου θα συζητήσει διεξοδικά την

πορεία προς την τρίτη φάση της 
ΟΝΕ. ποϊι αποτελεί το κεντρικό ζή
τημα που απασχολεί τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Οπως είναι γνωςπό, το τελευταίο 
διάστημα έχει αναπτυχθεί ένα εντο
νότατο διπλωματικό παρασκήνιο γύ

ρω από τον τρόπο «ανάγντ.κιπς» των 
κριτηρίων του Μ άαστριχτ κυι ιην 
επιλογή, τον Ιανουάριο του 1998, 
των χωρών που Οα ενταχθούν. με 
τον πρώτο κύκλο, στο Ενιαίο Νόμι
σμα.

Εκείνο που αναμένεται να συζη
τήσει -και ενδεχομένως να αποφα
σίσει- το Δουβλίνο είναι η «σχέση» 
που θα διαμορφωθεί μεταξύ των «ε
ντός» -με επίκεντρο τη γερμανική 
πρόταση για την υιοθέτηση ενός 
«Συμφώνου Σταθερότητας»- αλ
λά και των «εντός» με τους «εκτός», 
με εκείνους δηλαδή που θα ετοιμά
ζονται για να ενταχθούν με ιο δεύ
τερο κύκλο. Οπως είπε ο κ. Πα
πανδρέου, εφόσον επιβεβαιωθούν 
οι σημερινές τάσεις κ-σι η Ελλάδα 
είναι η μόνη -εκ των «15»- που μέ
νει εκτός, τότε θα διαπραγματευ
τούμε την εισδοχή μας. υπό την προ
ϋπόθεση «ότι η οικονομία μας Οα 
βρίσκεται σε καλό δρόμο και οι δεί
κτες της θα προσεγγίζουν το Μ άα
στριχτ».
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