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ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Ο ι δύο
(σχεδόν) φίλοι
Οι ομοιότητες και οι διαφορές τους

Του Αλεξη Παπλχελλ

Α ν όλα πάνε καλά στο Ελσίνκι το επό
μενο διήμερο, μην εκπλαγείτε αν δεί
τε την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη την 

ελληνική σημαία να κυματίζει έξω  από την 
αίθουσα VIP του αεροδρομίου -ms Αγκυραε. 
Η αφορμή; Η επίσκεψη του υπουργού Εξω
τερικών κ. Γιώργου Παπανδρέου στην τουρ
κική πρωτεύουσα. Ο άνθρωπο5 που θα τον 
υποδεχθεί στην πίστα του αεροδρομίου, ο υ- 
πουργόβ Εξωτερικών κ. Ισμαήλ Τζεμ, θα εί
ναι ο συνοδόε του σε ένα περίπλοκο τανγκό 
που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο και συ
νεχίζεται cos σήμερα. Στο Ελσίνκι όμα« θα 
κριθεί, μάλλον ορισηκά, αν πρόκειται για ένα 
δονκιχωτικό τανγκό xcopis αποτέλεσμα ή για 
την αρχή μίαε νέαβ εποχήβ ons ελληνοτουρ- 
κικέβ σχέσε«.

Τα ονόματα Παπανδρέου - Τζεμ είναι α- 
πολύτα« συνυφασμένα με το ελληνοτουρκι
κό «ρομάντζο» των τελευταίων μηνών. Στα κυ
βερνητικά γραφεία ms Ayxupas το «αστείο» 
που κυκλοφορεί είναι όη στο Ελσίνκι θα κρι- 
θεί «αν ο κ. Τΐεμ θα είναι ο πρτοθυπουργόε 
ή ακόμη και πρόεδροε m s ToupKias στο 
μέλλον ή ένα ανερχόμενο αστέρι που βυθί
στηκε cms αβεβαιότητες του Αιγαίου».

Αυτέε ns ημέρε5 οι δύο υπουργοί μιλούν 
ακόμη και 2-3 φορέβ την ημέρα στο τηλέ
φωνο, είτε στα φορητά tous είτε από τα γρα
φεία tous. Μόλ«, για παράδειγμα, ο κ. Πα
πανδρέου διάβασε τη δήλωση του κ. Τζεμ 
στην εφημερίδα «Μιλιέτ», του τηλεφώνησε 
για να εκφράσει την ικανοποίησή του και να 
του μεταφέρει το κλίμα ms ανακοινώστε που 
θα εξέδιδε σε λίγη ώρα. Βασικό ανηκείμενο 
των συζητήσεών tous ns τελευταίεβ ημέρε$ 
είναι το nebs θα αποτρέψουν «γκάφεε» ή «ε- 
πιθεηκέβ χειρονομίε5» που θα μπορούσαν 
να χαλάσουν το κλίμα εν όψει ms κρίσιμα 
συνόδου του Ελσίνκι. Οι κινήσεε tous μοιά
ζουν με κομμάη καλά σκηνοθετημένηε χο- 
ρογραφία5. Την Τρίτη το πρωί ο κ. Τζεμ κά
νει μία θετική -  για ns ελληνικέβ διαθέσεε -  
δήλωση, το βράδυ την επικροτεί ο κ. Πα
πανδρέου με γραπτή δήλωση και την επο
μένη παίρνει την πάσα ο κ. Τζεμ στο συνέ
δριο του αντίστοιχου τουρκικού ΣΕΒ (TUSEAD) 
και δηλώνει όη «η ΕΕ πρέπει να απελευθε
ρώσει την Ελλάδα και την Τουρκία από τον 
κίνδυνο μίαε αντιπαράθεσηε».

Ο κ. Τζεμ έχει άλλωστε εκμυστηρευθεί 
στον συνομιλητή του όη φοβάται τη διελκυ
στίνδα εξουσία5 (power struggle) στο εσω
τερικό ms AyKupas. Ο i6ios έχει καταφέρει 
να καθαρίσει τη γραφειοκρατία του υπουρ
γείου του από tous πολύ σκληρού5 εκφρα- 
στέε ms πολιτική5 του παρελθόντο5. Χαρα- 
κτηρισηκό είναι όη προορίζει για Νο2 τον 
σημερινό υφυπουργό κ. Αευλόγλου, τακηκό 
συνομιλητή του έλληνα πρέσβη στην Αγκυ
ρα κ. Γιάννη Κοραντή και χειριστή των ελ
ληνοτουρκικών εκκρεμοτήτων. Ελληνα5 δι
πλωμάτη διηγείτο n(bs ο κ. Τζεμ επενέβη σε 
1-2 κρίσιμεβ σηγμέ5 ons διαπραγματεύσε« 
για ns εννέα συμφωνίε5 που είναι σχεδόν έ- 
τοιμεε npos υπογραφή, όταν σκληροί Τούρ
κοι διπλωμάτεε επιχειρούσαν να προκαλέ- 
σουν αδιέξοδο 0ctovtos παράλογουβ opous.

>  Κ α τά  γ ρ α φ ε ιο κ ρ α τώ ν
Τόσο ο κ. Τζεμ όσο και ο κ. Παπανδρέου έ
χουν δυσαρεστήσει τη γραφειοκρατία των υ
πουργείων tous Ka0cbs συχνά δεν ενημερώ
νουν υπηρεσιακά στελέχη για το η ακριβά« 
συζητούν μεταξύ tous. Και οι δύο έχουν επί- 
ons καταστήσει πρακηκή tous ns κατ’ ιδίαν 
συναντήσει xcopis mv παρουσία διπλωμα
τών καριέρα5.

Τίποτε δεν προδίκαζε πριν από λίγουβ μή- 
vzs όη οι κκ. Παπανδρέου και Τζεμ θα καλ
λιεργούσαν μία εντελά« ιδιαίτερη σχέση και 
όη θα έδιναν τον δικό tous βημαησμό στην 
προσπάθεια βελτίωσή  των ελληνοτουρκι
κών σχέσεων. Ο κ. Παπανδρέου το είχε προ
σπαθήσει -  με ολέθρια αποτελέσματα -  σε 
συνεργασία με τον σκληρό υφυπουργό Ε
ξωτερικών κ. Ονούρ Οϊμέν.

Οι σχέσε« των δύο χωρών έφτασαν στο 
ναδίρ tous με mv υπόθεση Οτσαλάν αλλά η 
Αγκυρα ανέπνευσε με ανακούφιση με mv α
ποχώρηση του κ. Θεόδωρου Πάγκαλου από 
mv οδό Ζαλοκώστα. «Mas είχε πει κλέφτες

~  ΓΙΏ ΡΓΟ Σ Π Α Π Α Ν Δ Ρ ΕΟ Υ  —
Ετών 47

Υπουργός Εξωτερικών 
ms Ελλάδος

Ο κ. Γιώργοβ Παπανδρέου γεννήθηκε 
το  1952 στο Σεν Πολ ms Μινεσότα 
ons ΗΠΑ. Τελείωσε το γυμνάσιο του 
king City στο Τορόντο του Καναδά και 
πήρε το πρώτο του πανεπιστημιακό δί
πλωμα από το Κολέγιο Amherst λίγο 
έξω  από τη Βοστώνη. Εχει επίση8 πά
ρει δύο διπλώματα MASTERS από το 
πανεπιστήμιο Harvard και το LSE στο 
Λονδίνο. Εξελέγη για πρώτη φορά 
βουλευτή5 AxaTas το 1981 ενώ το πρώ
το του κυβερνητικό πόστο ήταν το υ
φυπουργείο Πολιησμού m v περίοδο 
1985-’87. Υπηρέτησε δύο φορέ5 cos υ- 
πουργόβ Παιδεία5 και από τον περα
σμένο Φεβρουάριο ανέλαβε τη θέση 
του υπουργού Εξωτερικών. Είναι πα- 
ντρεμένοβ με m v κ. Αντα Παπανδρέ
ου και έχει δύο παιδιά.

ΙΣΜ Α Η Λ  Τ ΖΕΜ
Ετών 59

Υπουργός Είωζερικών 
ms Τουρκίας

Ο κ. Ισμαήλ Τζεμ γεννήθηκε το 1940 στην 
Κωνστανπνούπολη. Αποφοίτησε από το 
περίφημο γυμνάσιο ms Ροβερτείου Σχο- 
λήε και κατόπιν σπούδασε νομικά στη 
Λωζάννη και κοινωνιολογία στο Παρίσι. 
Αρχισε να δημοσιογράφε! το 1963 και 
κατόπιν εξελέγη πρόεδρο5 ms Τουρκι- 
Kàs Evcoons Δημοσιογράφων ενώ τη διε
τία 1974-75 διηύθυνε mv κρατική ρα
διοτηλεόραση (TRT). Εχει εκλεγεί τρ ε «  
epopés βουλευτήε από το 1987. Το 1995 
ανέλαβε τη θέση του υπουργού Πολιη- 
σμού και από το 1997 τη σημερινή του 
θέση. Εχει συγγράψει πολλά βιβλία αλλά 
είναι υπερήφανοβ για μία συλλογή φω
τογραφιών με τον τίτλο «ΕΠΟΧΕΣ», mv 
οποία συνηθίζει να δίνει δώρο otous προ- 
σκεκλημένουε του. Είναι παντρεμένοε με 
mv κ. Ελσίν Τζεμ και έχει δύο παιδιά.

και βιαστέε» ανέφερε πρόσφατα τούρκο5 
- διπλωμάη« «και είχε ειρωνευτεί τον πλέον 

ήπιο υπουργό pas, τον κ. Γκιουνενσάι, χα- 
ρακτηρίόοντάε τον υπέροχο ανατολίτη τζέ
ντλεμαν». Onoios γνωρίζει mv τουρκική έλ
λειψη χιούμορ και ευαισθησία σε προσβολέε, 
καταλαβαίνει πόση ανακούφιση προκάλεσε 
η ανάληψη του υπουργείου Εξωτερικών από 
τον μειλίχιο κ. Παπανδρέου.

Ο κ. Τζεμ πήρε npanos mv πρωτοβουλία 
των κινήσεων μετά το επεισόδιο Οτσαλάν 
με μία τυπική, ψυχρή επιστολή npos τον κ. 
Παπανδρέου τον περασμένο Μάιο με mv ο
ποία του πρότεινε τη σύναψη συμφωνία5 για 
την αντιμετώπιση ms τρομοκρατίαε. Ο κ. 
Παπανδρέου πέρασε τρεΐ5 εβδομάδε5 συ- 
σκεπτόμενοε με tous στενού5 του συνεργά- 
τεε προκειμένου να καταλήξει σε μία απα
ντητική επιστολή, η οποία προκάλεσε 
ευχάριστη έκπληξη στην Αγκυρα. Ο έλληνα5 
υπουργ05 πρότεινε, πέραν των άλλων, μία 
προσωπική συνάντηση με τον κ. Τζεμ στη 
Νέα Υόρκη.

>  Η  π ρ ο σ ω π ικ ή  σ χ έσ η
Από εκεί άρχισε μία προσωπική σχέση ε 
μπιστοσύνη η οποία επιτάχυνε τον ελληνο
τουρκικό διάλογο και βοήθησε τη θεαμαη- 
κή αναθέρμανση των σχέσεων Αθήνα5 - 
AYKupas μετά tous σεισμού5. Ανθρωποι χα
μηλών τόνων και οι δύο, θεωρούνται οι πλέ
ον εξαγώγιμοι πολιτικοί ms κάθε xebpas. Ο 
ένα5 προέρχεται βέβαια από μικροαστική 
οικογένεια του Ικονίου, ο άλλοε από πολιτι
κή δυναστεία με πολυπόθητο brand name για 
mv ελληνική πολπική αγορά.

Η άνοδοε του κ. Τζεμ στο τουρκικό πολι
τικό στερέωμα είναι ένα σχετικά πρόσφατο 
φαινόμενο. Η δημοτικότητά του έχει ενισχυ- 
θεί από ns apx0s του 1999 και θεωρείται όη 
θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο αν πετύχει 
την τουρκική υποψηφιότητα για mv ΕΕ στη σύ
νοδο του Ελσίνκι. Οι φήμε5 στα κυβερνηπκά 
γραφεία ms AyKupas θέλουν τον πρωθυ
πουργό κ. Μπουλέντ Ετζεβίτ ενοχλημένο για
τί ο 59xpovos unoupYos είναι τόσο δημοφι- 
λή5 και έτοιμοβ να εισπράξει όλο σχεδόν το 
όφελο5 από ένα ευρωπαϊκό «ΝΑΙ». Οι σχέ
σ ε «  tous είναι τυπικέβ και ο κ. Τζεμ προπμά 
να επισκέπτεται τον πρόεδρο κ. Ντεμιρέλ και 
να συζητά μαζί του ns σημανπκέ5 αποφάσεΐ5 
που αφορούν mv ΕΕ και mv Ελλάδα. Enions 
συνηθίζει να επισκέπτεται αθόρυβα το γενι
κό εππελείο και να παίρνει mv άτυπη έγκρι
ση του στρατηγού κ. Χουσέίν Κιβρίκογλου για 
κάθε χειρισμό.

Αν οι κκ. Παπανδρέου και Τζεμ έχουν ένα 
κοινό στοιχείο, αυτό είναι οι πολλοί εσωκομ
ματικοί αντίπαλοι Ka0cbs και οι σκληροί επι- 
κριτέε tous από ns στήλεε των εφημερίδων. 
Ο κ. Παπανδρέου ανπμετωπίζεται cos ισχυ- 

,pos δελφίνο5 για τη διαδοχή του κ. Σημίτη 
από συνυπουργούε του που θα ήθελαν να τον 
βλέπουν να παραπατάει, ενώ ο κ. Τζεμ θεω
ρείται ξένο σώμα στο κόμμα του κ. Ετζεβίτ 
αλλά και εξίσου επικίνδυνο5 naiians για mv 
πρωθυπουργία. Σ τ «  επιθέσει που δέχεται έ
χουν τελευταία προστεθεί τα σχόλια του πρώ
ην πρωθυπουργού κ. Μεσούτ Γιλμάζ ο onoi
os βλέπει το όνειρο ms επιστροφι« του στην 
πρωθυπουργία να απομακρύνεται npos όφε- 
Xos του κ. Τζεμ.

Οι κκ. Παπανδρέου και Τζεμ έχουν ακό
μη πολλέ5 νάρκε5 να ανακαλύψουν στον 
δρόμο που επέλεξαν. Αν το Ελσίνκι πάει κα
λά, το bonus και για tous δύο θα είναι με
γάλο. Αν όχι, το μόνο που θα μπορούν να 
κάνουν είναι να αποκαλέσουν αλλήλου5 
«σκληρότατουε διαπραγματευτέ5» και να πε
ριορίσουν ns ζημίεε tous με mv ελπίδα όη 
μετά ns ελληνικέ5 εκλογέ5 το τανγκό tous 
μπορεί να ξαναρχίσει. Onoos και να έχει το 
πράγμα και οι δύο πάντα« μπορεί σύντομα 
να παρακαθίσουν στην απονομή του βρα
βείου Ιπεκτσί στον κ. Τζεμ. Θα είναι, ούτα« 
ή άλλα«, μία σηγμή που θα απολαύσουν ο 
yios zvos έλληνα πρα)θυπουργού που επέν
δυσε πολιτικά στη σκληρότητα έναντι ms 
ToupKias και ο εξάδελφο5 του δολοφονη- 
θέντοε τούρκου δημοσιογράφου, στη μνή
μη του οποίου θεσπίστηκε το βραβείο.
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ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΑΤΕΥΣΕΙΣ >- Κ  Σημίτης: Εμμένουμε για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό
> Ενδείξεις σύγκλισης αργά χθες τη νύχτα > Ολα τελειώνουν σήμερα

Μ αραθώνιοί επαφών και διαβουΑεύσεων

Ο αυστριακός καγκελάριος Β. Κλίμα (αριστερά), ο γάλλος πρωθυπουργός Λ. Ζοσπέν (στο κέντρο) και ο έλληνας πρωθυπουργός 
κ. Κ. Σημίτης στην αναμνηστική φωτογραφία αμέσως μετά τη συνάντηση των ευρωπαίων σοσιαλιστών στο Ελσίνκι

ΕΛΣΙΝΚΙ. Evas μαραθώνιοε ε
παφών και παρασκηνιακών δια- 
βουλεύσεων, o onoios περιε- 
λάμβανε διαδοχικέε ανταλλαγέε 
κειμένων και εναλλακτικών δια
τυπώσεων για όλα τα επίμαχα 
ζητήματα τηε διαπραγμάτευσή 
που βρίσκεται σε εξέλιξη με ε
πίκεντρο την αναγνώριση τηε 
τουρκικήε υποψηφιότηταε, συ
νεχιζόταν ωε αργά χθεε το βρά
δυ στο Ελσίνκι.

Τόσο ο πρωθυπουργόε κ. 
Κώσταε Σημίτηε και όλη η ελ

Ληοστολή 
Αννυ Ποδιιμλτλ

ληνική αντιπροσωπεία όσο και 
οι αξιωματούχοι τηε φινλανδι- 
κήε προεδρίαε δεν ήταν σε θέ
ση να δεσμευθούν γύρω από 
το τελικό αποτέλεσμα, αλλά ά
φηναν παράλληλα να διαφανεί 
ότι οι πιθανότητεε ενόε αδιε
ξόδου απομακρύνονταν:

«Συνεχίζουμε τη διαπραγ
μάτευση, συνεχίζουμε τιε συ
ζη τή σ ε ι με τη φ ινλανδική 
προεδρία και με τιε άλλεε κυ
βερνήσει των χωρών-μελών 
για να πετύχουμε αυτό το ο
ποίο θεωρούμε σωστό. Μία λύ
ση στα προβλήματα τηε διεύ
ρυνση ε που να εξασφαλίζει τα 
συμφέροντα τηε χώραε αλλά 
και εκείνα τηε ΕΕ για ομαλή 
λειτουργία» δήλωσε ο Πρωθυ- 
πουργ05 αμέσωε μετά την πρώ
τη ιδιαίτερη συνάντηση που εί
χε χθεε με το ν  φ ινλανδό  
ομόλογό του και προεδρεύοντα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. 
Πάαβο Λίπονεν.

Από την πλευρά του ο φιν- 
λανδόε υφυπουργόε Εξωτερι
κών κ. Αλεκ Ααλτο, αναφερό- 
μενοε σπε διαβουλεύσειε γύρω 
από την αναγνώριση τηε τουρ- 
κική5 υποψηφιότηταε και στην 
πρώτη συνάντηση Σημίτη - Λί
πονεν, εξέφρασε την πεποίθη
ση ότι «σημειώνεται πρόοδοε, 
αλλά χρειάζεται ακόμη πολλή 
δουλειά». Παρά τον βομβαρδι
σμό ερωτήσεων που δέχθηκε, 
κυρίαν από την πλευρά τούρ- 
κων δημοσιογράφων, ο εκ- 
πρόσωποε τηε προεδρίαε υ
πήρξε ιδιαιτέρα« προσεκτικόε 
στιε απαντήσειε του, επανα- 
λαμβάνονταε ότι «στόχοε των 
προσπαθειών που καταβάλ
λονται είναι η αναγνώριση τηε 
τουρκικήε υποφηφιότηταε κα
τά τρόπο αποδεκτό από όλα τα 
κράτη-μέλη τηε ΕΕ, συμπερι- 
λαμβανομένηε βεβαίωε και 
τηε Ελλάδαε».

Η πρώτη συνάντηση Σημίτη 
- Λίπονεν διήρκεσε δύο περί
που ώρεε, ενώ λίγο αργότερα 
ακολούθησε συνάντηση του 
Πρωθυπουργού, του υπουργού 
και του αναπληρωτή υπουργού 
Εξωτερικών κκ. Γ. Παπανδρέ- 
ου και Χρ. Ροκόφυλλου με τον 
αρμόδιο για την Κοινή Εξωτε
ρική Πολιτική και Πολιτική Α- 
σφάλειαε (ΚΕΠΠΑ) τηε ένωσηε 
κ. Χαβιέ Σολάνα και τον εκ
πρόσωπο α ν  προεδρίαε για τον 
συντονσμό των θέσετον κ. Τζά- 
ακομπ Μπλούμπεργκ, η οποία 
μάλιστα επαναλήφθηκε με την 
ίδια σύνθεση, αργά το βράδυ,

μετά το δείπνο των σοσιαλιστών 
ηγετών.

Στη διάρκεια των συναντή
σεων αυτών αντηλλάγησαν διά- 
φορεε εναλλακτικέε φόρμου- 
λεε διατυπώσεων γύρω από τα 
επίμαχα θέματα τηε διαπραγ
μ άτευσή  (αποδοχή τηε υπο- 
χρεωτικήε δικαιοδοσίαε τηε Χά- 
γηε για τη δ ιευθέτηση τω ν  
διαφορών, απρόσκοπτη συνέ
χιση και κατάληξη των εντα- 
ξιακών διαπραγματεύσεων τηε 
Κύπρου, χωρίε να τίθεται ωε 
προϋπόθεση -  αλλά και χωρίε 
να υποτιμάται -  το στοιχείο τηε 
επίλυση5 του πολιτικού προ- 
βλήματοε και η διασφάλιση

μιαε πράγματι κήε και όχι εικο- 
νικήε υποψηφιότηταε για την 
Τουρκία), ανάμεσα στην ελλη
νική αντιπροσωπεία και την 
προεδρία, η οποία βρισκόταν 
σε διαρκή επαφή με τουε υπό- 
λοιπουε εταίρουε, κυρίωε τουε 
Γερμανούε, τουε Γάλλουε και 
τουε Βρετανούε και -  πιθανό
τατα -  με την Τουρκία.

Το συμπέρασμα από τιε μα- 
ραθώνιεε αυτέε επαφέε -  οι ο- 
ποίεε θα επαναληφθούν τιε 
πρώτεε πρωινέε ώρεε σήμερα, 
με στόχο να υπάρξει ένα πρώ
το συνθετικό αποτέλεσμα ώστε 
να μην ξεκινήσουν από μηδε
νική βάση οι συζητήσειε που

θα έχουν εν ολομέλεια οι αρ
χηγοί κρατών και κυβερνήσε
ων των «15» σήμερα το πρωί -  
είναι ότι η διαπραγμάτευση 
προχωρά, έστω με αργούε ρυθ- 
μούε και ότι διαπιστώνεται «σύ
γκλιση απόφεων και στα τρία 
θέματα που θέτει η Ελλάδα» 
κατά τη χαρακτηριστική περι
γραφή αρμόδιου διπλωματικού 
παράγοντα.

Σύμφωνα με κυβερνητικό α- 
ξιωματούχο, «στόχοε δεν είναι 
απλά η σύγκλιση αλλά η απο
δοχή των θέσεών μαε», η ο 
ποία όπωε σημείωσε «διαπι
στώνουμε ότι είνα ι εφικτή, 
παρά τη σκληρή και επίπονη

προσπάθεια που προϋποθέτει». 
Η φινλανδική προεδρία από την 
πλευρά τηε φιλοδοξεί να «κλεί
σει» τιε διαπραγματεύσειε γύρω 
από το θέμα αυτό ωε σήμερα 
το μεσημέρι, ώστε να υπάρξουν 
και τα απαραίτητα χρονικά πε
ριθώρια για να εξετάσει η Α 
γκυρα το αποτέλεσμα και να α
ποφασίσουν οι κκ. Ετζεβίτ και 
Τζεμ αν θα έρθουν τελικώε στο 
Ελσίνκι.

Προε τον σκοπό αυτό το Υ
πουργικό Συμβούλιο θα συνε
δριάσει σήμερα το απόγευμα 
και γι' αυτό η τουρκική κυβέρ
νηση περιμένει με αδημονία τα 
αποτελέσματα του Ελσίνκι.

Δεν είμαστε 
μ α κ ρ ιά  α π ό 
τη ν εέεύρεση 
σ υ μ β ιβ ασ ηκ άε  
λύσηε
ΕΛΣΙΝΚΙ. «Λ εν  είμαστε 
μακριά από την εξεύρεση 
συμβιβαστικήε φόρμουλαε 
και ενδεχομένωε το μεσημέρι 
να έχουμε θετική κατάληξη 
επί του θέματοε τηε υποφη- 
φιότηταε τηε Τουρκίαε». 
Αυτό δήλωσε τιε πρώτεε 
πρωινέε ώρεε σήμερα ο 
πρωθυπουργόε τηε Φινλαν- 
δίαε και προεδρεύων του 
συμβουλίου τηε ΕΕ κ. Πάαβο 
Λίπονεν κατά τη διάρκεια 
συνέντευξηε Τύπου που 
έδωσε λίγο μετά το δείπνο των 
ευρωπαίων σοσιαλιστών στο 
Ελσίνκι. Ο κ. Λίπονεν τόνισε 
ότι στην παρούσα φάση οι 
διαπραγματεύσειε γίνονται 
στο πλαίσιο των «15» και δεν 
εμπλέκεται η Τουρκία. Τόσο 
ο φινλανδόε πρωθυπουργόε 
όσο και ο Ρούντολφ Σάριην 
γκ, πρόεδροε του Ευρωπαϊ
κού Σοσιαλιστικού Κόμματοε, 
ανέφεραν ότι η ευρωπαϊκή 
προοπτική τηε Τουρκίαε θα 
εξαρτηθεί από την ίδια και 
από τιε προσπάθειεε που θα 
καταβάλει τόσο στον τομέα 
του εκδημοκρατισμού όσο και 
τηε βελτίωσηε των σχέσεών 
τηε με την Ελλάδα. Καταλή- 
γονταε, ο κ. Λίπονεν υπογράμ
μισε ότι «όλα τα κράτη-μέλη 
τηε ΕΕ επιθυμούν να δώσουν 
ευρωπαϊκή προοπτική στην 
Τουρκία».

>  Τοποθετήσει
Το ζήτημα τηε αναβάθμισηε 
τηε Τουρκίαε σε υποψήφια 
χώρα μπορεί να είναι το 
μείζον πρόβλημα τηε Συνό
δου Κορυφήε του Ελσίνκι, η 
προοπτική ένταξηε όμωε τηε 
Τουρκίαε στην ευρωπαϊκή 
κοινότητα δεν προκαλεί 
ενθουσιασμό στιε ευρωπαϊ- 
κέε πολιτικέε δυνάμειε. Το 
συμπέρασμα αυτό εξάγεται 
τόσο από τιε χθεσινέε συνα- 
ντήσειε στο Ελσίνκι των 
ιθυνόντων των ευρωπαίων 
σοσιαλιστών αλλά και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα
τοε όσο και από τιε δηλώσειε 
τηε προέδρου του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου κυρίαε 
Νικόλ Φοντέν. Από πλευ- 
ράε Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματοε δεν ετέθη μεν 
«πολιτιστικό ζήτημα», κατέ
στη όμωε σαφέε από τον 
πρόεδρό του κ. Βίλι Μαρτένε 
ότι η Τουρκία θα πρέπει να 
εκπληρώσει τα κριτήρια τηε 
Κοπεγχάγηε, καθώε και τιε 
αποφάσειε τηε Συνόδου 
Κορυφήε του Λουξεμβούρ
γου. Η αναφορά αυτή ικανο
ποίησε τον πρόεδρο τηε ΝΔ 
κ. Κ. Καραμανλή που εκπρο
σώπησε χθεε τη ΝΔ στη σύνο
δο του ΕΛΚ.

Μ. Σπινθουρλκιις

Περιμένουν τα αποτελέσματα για να 
προχωρήσει ο διάλογος για το Κυπριακό
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η εφημερίδα «Νιου Γιορκ 
Τάιμε» με χθεσινή τηε ανταπόκριση από την 
Κωνστανπνούπολη εκτιμά ότι «έχει επιτευ
χθεί συναίνεση» για την αναγόρευση τηε 
Τουρκίαε σε υποψήφια χώρα τηε Ευρωπάί- 
κήε Ενωσηε, σημειώνονταε ότι «ο καλύτε- 
ροε τρόποε για να ενθαρρύνουν την αλ
λαγή σε αυτή τη χώρα ε ίνα ι να τηε 
προσφέρουν την προοπτική του μέλουε τηε 
ΕΕ». Από το 1997, που ήταν η τελευταία φο
ρά όταν οι ευρωπαίοι ηγέτεε εξέτασαν την 
τουρκική αίτηση για ένταξη, «πολλά έχουν 
αλλάξει» υποστηρίζει η ε
φημερίδα. «Η Τουρκία έ
χει κάνει μέτρια βήματα 
για τη βελτίωση των επι- 
δόσεών τηε στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αγώναε 
τηε εναντίον των κούρδων ανταρτών έχει 
ατονίσει μετά τη σύλληφη του ηγέτη τουε 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Και το σημαντικό
τερο ίσωε, έγινε φιλικότερη με την Ελλάδα, 
τον παραδοσιακό τηε εχθρό».

Αποδίδονταε πληροφορίεε σε διπλωμα- 
τικέε πηγέε από το Ελσίνκι, επισημαίνεται 
ότι «προσπαθούν να συντάξουν ένα σχέδιο 
απόφασηε το οποίο θα χαρακτηρίζει μεν 
την Τουρκία ωε υποφήφια χώρα, αλλά με 
γλώσσα που να ικανοποιεί την Ελλάδα».

Παράλληλα, δημοσιεύονται και οι πρόσφα- 
τεε δηλώσειε του τούρκου πρωθυπουργού, 
Μπουλέντ Ετζεβίτ, ότι «η Τουρκία δεν έ
χει καμιά πρόθεση συμβιβασμού, ούτε στο 
ζήτημα του Αιγαίου ούτε σε αυτό τηε Κύ
πρου. Ολοι πρέπει να γντορίζουν ότι η χώ
ρα μαε έχει και άλλεε εναλλακτικέε λύσειε, 
πέρα από την ΕΕ», ενώ παρατίθενται και οι 
απόψειε του προέδρου, Σουλεϊμάν Ντεμι- 
ρέλ, ότι «το λεπτό ζήτημα εδώ είναι αν εί
μαστε μέροε τηε Ευρώπηε, η οποία θα πρέ
πει να λάβει μια θεμελιώδη απόφαση. Δεν 

μπορεί να απαντήσει με 
μισή καρδιά». Τέλοε, το
νίζεται ότι «αν η Τουρκία 
γίνει επίσημα υποφήφια 
χώρα, θα πρέπει να κά

νει σαρωτικέε πολιτικέε και οικονομικέε 
μεταρρυθμίσειε, προκειμένου να εκπλη
ρώσει τιε προϋποθέσειε για την πλήρη έ
νταξή τηε στην ΕΕ», προσθέτονταε ότι α
νεξάρτητα από το αποτέλεσμα στο Ελσίνκι 
«η Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει σύντο
μα μέλοε τηε ΕΕ». Εν τω μεταξύ, ο Γενικόε 
Γραμματέαε των Ηνωμένων Εθνών σήκω
σε «ψηλά τα χέρια» και περιμένει τα απο
τελέσματα τηε Συνόδου Κορυφήε στο Ελ
σίνκι, για να δει αν θα προχωρήσει η 
διαδικασία στο Κυπριακό. Αξιωματούχοε

του ΟΗΕ ομολόγησε ότι οι εκ του σύνεγγυε 
συνομιλίεε είναι εξαρτημένεε από την από
φαση που θα ληφθεί στη Φινλανδία, ενώ 
στη Νέα Υόρκη διαφαίνεται πλήρεε αδιέ
ξοδο. Ο Κόφι Αναν είχε χθεε ξεχωριστέε 
συναντήσειε με τον πρόεδρο τηε Κύπρου, 
Γλαύκο Κληρίδη, και τον τουρκοκύπριο η
γέτη, Ραούφ Ντενκτάε, οι οποίεε κράτη
σαν μόνο τριάντα λεπτά η καθεμία. Αντι- 
πρόσωποε ξένηε χώραε που παρακολουθεί 
από κοντά τιε εξελίΕειε ομολόγησε ότι είναι 
«μεγάλο το χάσμα που χωρίζει τιε δύο πλευ- 
ρέε». 0  τουρκοκύπριοε ηγέτηε ισχυρίστηκε 
χθεε ότι δεν είπε ποτέ πωε θα εγκατέλειπε 
τιε εκ του σύνεγγυε συνομιλίεε σε περίπτω
ση που δεν αναβαθμιστεί η Τουρκία σε υ
ποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊ
κή Ενωση. Από την άλλη, όμωε, πρόσθεσε 
ότι δεν είπε αν θα παραμείνει στιε συνομι
λίεε ανεξάρτητα από τιε εξελίξειε, και σύμ
φωνα με πληροφορίεε μαε είναι έτοιμοε να 
εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη και στην περί
πτωση που η ΕΕ αποφασίσει την απρόσκο
πτη ενταξιακή πορεία τηε Κύπρου. Το ψή
φισμα, πάντωε, για την εξάμηνη ανανέωση 
τηε θητείαε τηε Ειρηνευηκήε Δύναμηε στην 
Κύπρο αναμένεται να εγκριθεί τη Δευτέρα 
ή την Τρίτη, ώστε να μεσολαβήσει η Σύνο- 
δοε Κορυφήε στο Ελσίνκι.

Ανταπόκριση 
Π . Π α ν α π ω τ ο υ
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Φερχόιγκεν: Η  Αγκυρα είναι 
έτοιμη για τη διεύρυνση
Τ ην αγωνία του για την ευρωπαϊκή προοπτι

κή τηε Τουρκίαε εκφράζει ο επίτροποε αρ- 
μόδιοε για θέματα διεύρυνσηε κ. Γκ. Φερχόι- 
γκ εν σε συνεντεύΕειε του που δημοσιεύθηκαν 
χθεε στιε γερμανικέε εφημερίδεε «Νπ Βελτ» και 
«Νπ Τσάιτ». Ο επίτροποε δήλωσε ότι «η Τουρκία 
δεν θα μπορούσε να περιμένει αιώνια» να τηε 
ανοίΕουν οι πόρτεε τηε Ευρώπηε και συμπλήρω
σε πωε «αν δεν δώσουμε στην Αγκυρα μια σα
φή προοπτική, η Τουρκία θα χαθεί για τη Δύ
ση». Ο κ. Φερχόιγκεν εκτίμησε ότι «η Τουρκία

είναι έτοιμη για τη διαδικασία τηε διεύρυνσηε», 
αντίθετα με τιε άλλεε εν δυνάμει υποψήφιεε χώ- 
ρεε, όπωε η Κροατία ή η πΓΔΜ, οι οποίεε δεν έ
χουν λύσει ακόμη τα συνοριακά προβλήματα τουε 
και τα προβλήματα ενότηταε. Ερωτηθείε για τουε 
φόβουε που εκφράζονται μήπωε μεταφερθεί έ
ναε «εσωτερικόε πόλεμοε», αν προχωρήσει η έ- 
νταΕη τηε Κύπρου στην ΕΕ, ο επίτροποε υποστή- 
ριΕε όπ «η ΕΕ δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και δεν 
θα εγκαταλείψει την ελπίδα να υπάρΕει μια λύ
ση σε αυτή τη σύγκρουση».

Την αγωνία του για 
την ευρωπαϊκή προοπτική 
της Τουρκίας εκφράζει 
ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα 
διεύρυνσης κ. Γκ. Φερχόιγκεν 
σε συνεντεύξεις του

ΔΗΛΩΣΕΙΣ >  «Να μη δοθεί ευκαιρία σε αυτούς που επιδιώκουν το κλίμα σύγκρουσης»

Τουρκία: η πνευματική ηγεσία 
κάνει έκκληση στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
κ. Ρ. Πρόντι (δεξιά) 
με τον Τούρκο 
υπουργό εξωτερικών 
κ. I. Τζεμ. Πολύ 
θα ήθελαν και οι δύο 
να δουν την Τουρκία 
να εξασφαλίζει 
την υποψηφιότητά 
της στο Ελσίνκι.
Ο χρόνος θα δείξει 
αν τα χαμόγελα 
τους θα 
επαληθευθούν

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Με
συγκρατημένη αισιοδοΕία α
ντιμετωπίζει η Τουρκία τη Σύ
νοδο Κορυφήε στο Ελσίνκι, πα
ρά τιε «προειδοποιήσει» του 
υπουργού ΕΕωτερικών κ. 
Ισμαήλ Τ ζεμ  ότι δεν θα ήταν 
«εθνική καταστροφή αν δεν 
αναγνωριστεί (η Τουρκία) ωε 
υποψήφια στο Ελσίνκι». Η 
πνευματική ηγεσία τηε χώραε 
αντιμετωπίζει ωστόσο διαφο
ρετικά την κρίσιμη συνάντηση 
του Ελσίνκι, και με επικεφαλήε 
τον συγγραφέα κ. Ορχάν Πα- 
μ ούκ , απευθύνει έκκληση 
«προε τουε οπαδούε τηε φι- 
λίαε και τηε ειρήνηε στην Ελ
λάδα να μη δώσουν ευκαιρία 
στουε οπαδούε τηε εχθρότη-

Α ν τα π ό κ ρ ισ η  
Α. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ

ταε και τηε σύγκρουσηε στην 
Τουρκία». Ο κορυφαίοε τούρ- 
κοε συγγραφέαε λέει «το να 
μην αναγνωρισθεί η Τουρκία 
ωε υποψήφια -  λόγω του βέ- 
το τηε Ελλάδαε -  θα είναι πρώ
τα απ’ όλα κακό για την Τουρ
κία, αλλά θα μαε λυπεί και θα 
μείνει στη μνήμη μαε για με
γάλο διάστημα ωε έναε λεκέε 
στιε σχέσειε μαε». Ο πρόεδροε 
τηε Συντονιστικήε Επιτροπήε 
τω ν  μη κυβερνητικών οργα
νώσεων που συμμετέχουν στιε 
επιχειρήσειε ανακούφισηε των 
σεισμοπαθών τηε Τουρκίαε ση
μειώνει ότι «η θετική στάση 
τηε ελληνικήε κυβέρνησηε 
στην υποψηφιότητα τηε Τουρ
κίαε θα είναι ένα βήμα ιστο- 
ρικήε σημασίαε».
«Ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα 
κάνει μ ία  πραγματικά ιστο
ρική χειρονομία, στη συγκυ
ρία αυτή που η υποψηφιότη
τα τηε Τουρκ ίαε στην  ΕΕ 
είαρτάται από την ελληνική 
κυβέρνηση» λέει ο κ. Γιουκ- 
σ έλ  Σεκέλ.

Ο πρόεδροε τηε μεγαλύτε- 
ρηε στην Τουρκία μη κυβερ- 
νητικήε οργάνωσηε, του «Κοι
νοβουλίου τω ν  Πολιτών του 
Ελσίνκι», κ. Μουράτ Μπελγκέ, 
αναφέρει επίσηε ότι η Σύνο- 
δοε Κορυφήε του Ελσίνκι είναι 
«φορτισμένη με τρομερή έ
νταση για την Τουρκία».

Ο κ. Μπελγκέ ζητεί από τουε 
εκπροσώπουε τηε Ελλάδαε να 
ανταποκριθούν στη συναισθη-

μαηκή προσέγγιση των λαών των 
δύο χωρών. «Τα κύματα συμπά- 
θειαε κατανόησηε και αγάπηε 
που αποκαλύφθηκαν με τουε ' 
σεισμούε έχουν 
μ εγαλ ύ τερ η  
σημασία από 
τουε συμβιβα- 
σμούε και τιε 
συμτρωνίεε που 
διαπραγματεύ
ονται οι πο- 
λιτικέε ηγε- 
σίεε» λέει.

«Αν οι πο- 
λιτικέε ηγεσίεε 
προτιμήσουν  
τουε πανάρ- 
χαιουε διπλω- 
ματικούε ελιγ- 
μούε αντί των 
ζωντανών α ι
σθημάτων, θα έχουν προτι
μήσει την ατμόσφαιρα του ι
στού τηε αράχνηε που για

χρόνια κατασκευάζουμε γύρω 
μαε, αντί τηε ανάτασηε των 
ανοικτών οριζόντων» κατα
λήγει. Εν τω  μεταΕύ, πολιτικοί 

σχολ ιασ τέε  
ε π ισ η μ α ί 
νουν ότι «οι 
δ υ σ κ ο λ ίε ε  
θα αρχίσουν 
μετά το Ελ
σίνκι». «Αλ
λά, το Ελσίν
κι θα δώσει 
κ ο υ ρ ά γ ι ο  
κα ι ελπίδα  
στον τουρκι
κό λαό» γρά
φ ει η «Σα- 
μπάχ». «Το 
π ρ ό β λ η μ ά  
μαε δεν ε ί 
ναι με το Ελ

σίνκι, αλλά με την Αγκυρα» 
υποστηρίζει ο αρθρογράφοε κ. 
Γκουνγκόρ Μενγκί, που επι-

κρίνει τιε τουρκικέε κυβερνή- 
σειε για την ακινησία που έ- 
δειΕαν στην αντιμετώπιση των 
ουσιαστικών ευρωπαϊκών προ
κλήσεων.

«Η κοινωνική βούληση για 
την προσχώρηση τηε Τουρ
κίαε στην ΕΕ υπήρχε ανέκα
θεν» υποστηρίζει η εφημερί
δα «Χουριέτ» και σημειώνει ότι 
αυτό που άλλαΕε σήμερα είναι 
η «πολιτική βούληση», που χα
ρακτηρίζεται πλέον από μια πο
λύ πιο σοβαρή προσέγγιση των 
αρχών τηε ΕΕ.

Η σημερινή κυβέρνηση δεν 
αντιμετωπίζει την ένταΕη στην 
ΕΕ «ωε διαφημιστικό προε
κλογικό υλικό» γράφει η εφη
μερίδα, υπενθυμίζονταε έτσι 
έμμεσα την πολιτική τηε κυ- 
βερνήσεωε τηε κυρίαε Τανσού 
Τσ ιλέρ , κατά την ολοκλήρου 
ση τηε Τελωνειακήε Ενωσηε 
τον Δεκέμβριο του 1995.

«Αν οι πολιτικές 
ηγεσίες προτιμήσουν 

τους πανάρχαιονς 
διπλωματικούς 
ελιγμούς αντί 
των ζωντανών 
αισθημάτων, 

θα έχουν προτιμήσει 
την ατμόσφαιρα 

του ιστού της αράχνης 
που για χρόνια 
κατασκευάζουμε 

γύρω μας»

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Στρα τηγική
εττάογή
Του Αλεξη Πλιιλχελλ

Η δημ οσιογράφ οε μεγάλου ραδιοφωνικού 
σταθμού ανέπτυσσε κάποιο πρωινό τιε οι- 
κονομικέε εΕελίΕειε τηε προηγούμενηε μέ- 

ραε. «Πρέπει, Μπάμπη, να πούμε ότι σήμερα έχου
με καλά αλλά κα ι κακά νέα από το μέτωπο τηε 
διεθνούε οικονομίαε» δήλωσε με στόμφο και προ
χώρησε: «Τα κακά νέα είναι ότι έπεσε χθεε ο δεί- 
κτηε Dow Τοηβε στη Τουόλ Στριτ, τα καλά ότι ανέ
βηκε ο πληθωρισμόε και αυΕάνει το έλλειμμα στην 
Τουρκία». Δ εν  πρόκειται για επεισόδιο από κακό
γουστο σκετε αλλά πραγματικό για συμβάν τω ν αρ
χών του 1999.

Από μόνο του είναι ασήμαντο. Αν όμωε το  σκε- 
φθούμε λίγο περισσότερο απεικονίζει με τον πιο έκ- 
δηλο τρόπο τη νοοτροπία με την οποία γαλουχήθη- 
καν γενιέε ελλήνων δημοσιογράφων και πολιτικών: 
«Ο,τι είναι κακό για την Τουρκία, είναι καλό για 
μαε». Καθρέφτηε τηε ίδιαε αντίληψηε ο τρόποε με 
τον οποίο αναλύουν και συζητούν την Ελλάδα οι δη
μοσιογράφοι και πολιτικοί στην άλλη όχθη του Αι
γαίου. Ετσι μάθαμε να γράφουμε τα ΟΝ στιε ειδήσειε 
για «προκλητικέε δηλώσειε των Τούρκων και πιέσειε 
στην Ελλάδα», έτσι πάει το μάτι μαε σε κάθε αρνη
τική δήλωση Τούρκου και αγνοεί ό,τι το θετικό.

Τη δεκαετία του 1980 ένα τμήμα τηε ελληνικήε ε
λίτ είχε υιοθετήσει την άποψη ότι «όσο πιο αποδυ
ναμωμένη και ασταθήε είναι η Τουρκία τόσο το κα
λύτερο για τα ελληνικά συμφέροντα». Φυσικό προϊόν 
τηε σκληρήε αυτήε άποψηε που ονειρευόταν μία κα
τάρρευση τηε σημερινήε Τουρκίαε -  α λα 1920 -  ή

ταν οι τάσειε ενίσχυ- 
σηε του  ΡΚΚ, οι 
θεωρίεε περί συμμα- 
χιών με το Ιράν και τη 
Συρία κ.ά. εγκεφαλικά 
και μη σενάρια. Από 
αυτά τίποτα δεν δού
λεψε: το ΡΚΚ διελύθη 
και ο φυλακισμένοε 
αρχηγόε του έγινε λο- 
μπίσταε τηε τουρκικήε 
υποψηφιότητοε στην 
ΕΕ, η Συρία υποχώρη
σε έναντι τηε Αγκυραε 
μόλιε τηε έτριΕε τα δό
ντια και η Τουρκία έ 
χει ενδυναμωθεί τα τε

λευταία δέκα χρόνια στρατιωτικά και στρατηγικά.
Η ελληνική ελίτ άρχισε δειλά δειλά να υιοθετεί μια 

νέα άποψη, ότι μια σταθερή Τουρκία με αναπτυσσό
μενη μεσαία τάΕη, περισσότερη δημοκρατία και σα
φή ευρωπαϊκή προοπτική μπορεί να μαε βγει σε κα
λό. Η μετάβαση δεν ήταν εύκολη. Ολοι συμφωνούν 
σε κατ’ ιδίαν συνομιλίεε ότι αυτή είναι η μοναδική 
στρατηγική επιλογή αλλά όταν πρέπει να το πουν δη- 
μοσίωε ο έναε φοβάται τον άλλον: το ΠαΣοΚ τη ΝΔ, 
το ΠαΣοΚ τον παλιό εαυτό του και όλοι μαζί το  εθνι- 
κοαπελευθερωτικό μέτωπο ΚΚΕ-Χαραλαμπιδη-εθνι- 
κιστών.

Αν η Ελλάδα πει το «να ι» στο Ελσίνκι, τότε θα αρ
χίσει η μεγάλη δοκιμασία που θα αποδείΕει το κατά 
πόσον η νέα αντίληψη που θέλει τη χώρα μαε αρω
γό μιαε σταθερήε και εκσυγχρονισμένηε Τουρκίαε 
ήταν σωστή ή όχι. Είναι στο χέρι τηε Αγκυραε να δια- 
ψεύσει τιε ελληνικέε ελπίδεε και να μαε Εαναφέρει στο 
οικείο περιβάλλον τηε ψυχροπολεμικήε ανασφάλει- 
αε. Ουδείε πρέπει βεβαίωε να ονειρεύεται -  δίκην 
Πολυάναε σε αμερικανικό παραμύθι -  ότι όλα τα προ
βλήματα θα λυθούν διά μαγείαε. Θα είναι έναε δύ- 
σκολοε δρόμοε καθώε οι ακραίοι τω ν δύο πλευρών 
στα υπουργεία Αμυναε και ΕΕωτερικών, τα δημοσιο
γραφικά και πολιτικά γραφεία θα περιμένουν με λα
χτάρα το πρώτο στραβοπάτημα.

Η Ελλάδα πάντωε δεν έχει τίποτα να χάσει από ένα 
«να ι» με ανταλλάγματα. Ακόμη και αν ο μετά το Ελ
σίνκι ελληνοτουρκικόε διάλογοε καταρρεύσει, σε με
ρικά χρόνια η Ελλάδα θα έχει κερδίσει ένα σημαντι
κό διάστημα ηρεμίαε, ανάπτυΕηε και βέβαια θα έχει 
κρατήσει το μεγάλο τηε χαρτί: ένα βέτο σε 10 ή 20 
χρόνια αν η Τουρκία διαψεύσει τιε ελληνικέε ελπίδεε 
αλλά και τα σχέδια μιαε δικήε τηε ελίτ.

-----------------------------------------

Η  Ελλάδα δεν έχει τίποτε να χάοει από ένα «ναι» με ανταλλάγματα. Ακόμη και αν ο μετά το Ελσίνκι ελληνοτουρκικόε διάλογοε καταρρεύσει
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ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΑΤΕΥΣΕΙΣ > Ποια άλλα θέματα, πλην αυτών που αφορούν την Ελλάδα και το καΟεοιώς 
των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρώπη, περιέχονται στην ατζέντα των ευρωπαίων εταίρων μας

Κοινή
Η ενταΕιακή πορεία της 

Κύπρου στην ΕΕ και 
το καθεστώς των σχέ

σεων της Τουρκίας με την Ευ
ρωπαϊκή Ενωση απασχολούν 
ασφαλώς την Ελλάδα αλλά για 
τους ευρωπαίους εταίρους στο 
Ελσίνκι άλλα θέματα είναι τα 
κυρίου ενδιαφέροντος.

Τερματίζεται λ.χ. τον ερχό
μενο Μάρτιο η Συμφωνία Λο- 
μέ, των οικονομικών και εμπο
ρικών σχέσεων της Ευρώπη 
με 70 και πλέον χώρες της Α
φρικής, της Ασίας και της Κα-

Ρεπορτάζ
Σ τ . Ευςτλθιαδιις

ραϊβικής. Η ανανέωση της συμ
φωνίας, που μεταΕύ άλλων 
προβλέπει ευρωπαϊκές χρημα
τοδοτήσεις χωρών αυτών των 
περιοχών και μειωμένους δα
σμούς για τα αγροτικά και άλ
λα προϊόντα τους, δεν θα είναι 
δύσκολο να αποφασισθεί.

Αλλά το περιεχόμενο μιας τέ
τοιας συμφωνίας δεν μπορεί να 
είναι ίδιο με εκείνο της Συμ
φωνίας Λομέ, επειδή η όλη πο
λιτική και οικονομική κατά
σταση έχει αλλάΕει από την 
περασμένη δεκαετία, όταν υ- 
πεγράφη η συνθήκη.

Κάποιες αντιρρήσεις τω ν 
«βορείων της ΕΕ» για τη δη
μοκρατική πορεία τους και οι 
γαλλοϊσπανικές αντιδράσεις 
για τη χρηματοδότηση τω ν  
καλλιεργειών σε αφρικανικές 
χώρες είναι βέβαιο ότι θα α- 
ντιμετωπισθούν εύκολα στο 
συμβούλιο του Ελσίνκι.

Ενδιαφέρον αλλά και πρό
βλημα παρουσιάζει η εντα- 
Ειακή πορεία στην ΕΕ των έΕι 
χωρών του «δεύτερου κύμα
το ς» -  της Σλοβακίας, της Λι
θουανίας, της Λετονίας, της 
Βουλγαρίας, της Ρουμανίας 
και της Μάλτας.

Συγκεκριμένα, δεν έχει α
κόμη αποφασισθεί αν θα πε
ράσουν αμέσως στο  στάδιο 
τω ν  απευθείας, κατά χώρα, 
συνομιλιών -  όπως ζητούν και 
οι έΕι χώρες -  ή αν θα εγκα- 
ταλειφθούν από την ΕΕ για 
ένα συγκεκριμένο ανά χώρα 
διάστημα, μέχρις ότου εκμη
δενίσουν προβλήματα όπως η 
έλλειψη διαφάνειας, η αμοι
βή της εργασίας, η δικαιοσύ
νη κτλ., τα οποία είναι ενδη
μικά σ τ «  περισσότερες από 
τ «  υποψήφιες χώρες και επι- 
σημαίνονται από τιβ ΒρυΕέλ- 
λες.

Στο Ελσίνκι θα υπάρΕει α
πάντηση σ ’ αυτό όπως και σε 
άλλα σχετικά ζητήματα.

Το πρόβλημα της Τσετσε- 
νίας δεν πρόκειται να συζη
τηθεί σε βάθος, παρ’ όλο που 
αποτελεί επιδίωΕη της Ουάσι- 
γκτον και, ως εκ τούτου, πρέ
πει να αναμένεται ότι η φιλο- 
αμερικανική πτέρυγα της ΕΕ 
(Ολλανδία, Βρετανία κ.ά.) θα 
επιμείνει να υπάρΕει σκληρή 
απόφαση για τη Μόσχα. Ταυ
τοχρόνου όμως οι ευρωπαίοι 
ηγέτες βλέπουν ότι οι στρα
τιωτικές επιχειρήσει τερμα
τίζονται, ότι η Ρωσία είναι πά
λι κυρία του παιχνιδιού και, το

διακήρυξη για τη νέα χιλιετία
Οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές 
στην αναμνηστική 
οικογενειακή φωτογραφία 
μετά τη συνάντηση που είχαν 
χθες στο Ελσίνκι

Η πρώτη πράΐη 
των ευρωπαίων 

ηγετών στο Ελσίνκι 
Θα είναι η υιοθέτηση 

πρότασης 
του φινλανδού 
πρωθυπουργού 
κ. 77. Λίπονεν, 

η οποία
θα απευθύνεται προς 
όλους τους πολίτες 

της Ευρώπης 
και θα υπογραμμίζει 

τους στόχους 
και τα οράματα της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης

σπουδαιότερο, ότι οι «15» δεν 
έχουν τον τρόπο να ασκήσουν 
οποιαδήποτε πίεση στη Μό
σχα. Οικονομικές και εμπορι
κές κ υ ρώ σε ι είναι αδιανόη
τες. Α ντιθ έτου , οι «1 5 »  θα 
προβληματισθούν πολύ για το 
αν θα πρέπει να συνεχισθούν 
οι κυρώσεις κατά της Σερβίας 
και η διπλωματική της απο
μόνωση.

Ολοι διαπιστώνουν ότι η 
θέση του προέδρου Μιλόσε- 
β ιτς , ενα ν τίον  του  οποίου 
στρέφονται οι κυρώσεις, κά
θε άλλο παρά υπονομεύθηκε. 
Αν οι Ευρωπαίοι ήταν δυνα
τόν να αγνοήσουν την αμερι
κανική ακαμψία στο ζήτημα 
τω ν  μέτρων κατά του Βελι

γραδιού, θα είχε ήδη ληφθεί 
απόφαση για την άρση τους. 
Ο πρόεδρος Κ λ ίντον όμως ε
πιμένει -  και το δήλωσε επα
νειλημμένα« -  ότι πρέπει να 
συνεχισθεί η επιβολή των μέ
τρων. Η παρουσία 100.000 
και πλέον ψηφοφόρων σερ- 
βικής καταγωγής που ζουν 
σ τ «  ΗΠΑ επηρεάζει φυσικά 
τη στάση του λευκού Οίκου.

Τέλος, υπάρχει και το  θέ
μα ή«  δημιουργίας ευρωπαϊ- 
κή8 στρατιω τικής δύναμης 
που θα επεμβαίνει όχι μόνο 
σε κρίσεις αλλά και για την α
ποσόβησή τους προληπτικά«. 
Εδώ τα πράγματα είναι δύ
σκολα και κάπως επικίνδυνα 
για την ΕΕ, όπα « έδειΕε η συ

ζήτηση τω ν υπουργών ΕΕω- 
τερικών την περασμένη Δευ
τέρα σ τ «  ΒρυΕέλλες.

Ολοι επιθυμούν αυτή τη δύ
ναμη, αλλά όλοι διστάζουν να 
πάρουν τ «  δέουσες αποφά- 
σ ε « .  Είναι αλήθεια ότι υπάρ
χουν μεγάλα προβλήματα -  
και το οικονομικό δεν είναι 
από τα μικρότερα. Υπάρχει η 
αντίθεση τω ν ΗΠΑ, υπάρχει 
η αδιαφορία τω ν «βορείων» 
της Ευρώπης, υπάρχει και η 
απροθυμία τω ν  ευρωπαίων 
«μεγάλων» να έλθουν σε (δι
πλωματική) ρήΕη με την Ουά- 
σιγκτον.

Και φυσικά το  πρόβλημα 
συνδέεται με την ύπαρΕη και 
τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Ω

στόσο υπάρχει και η ανάγκη 
να υπάρΕει ευρωπαϊκή στρα
τιωτική δύναμη, εντός του ερ- 
γοδιαγράμματος του ΝΑΤΟ 
αλλά με ανεΕάρτητη ηγεσία, 
που θα παίρνει αποφάσε« όχι 
πάντοτε απαραιτήτως ευθυ
γραμμισμένες με της Ατλα
ντικής Συμμαχίας.

Σ τ «  ΒρυΕέλλες οι υπουρ
γοί ΕΕωτερικών έδειΕαν ότι 
μπορεί να βρεθεί μια «λύση 
ισορροπίας», αλλά παρέπεμ- 
ψαν, ο «  ώ φειλαν, το  θέμα 
στους ηγέτες. Θα έχουν στο 
Ελσίνκι οι ετα ίρο ι την ψυ
χραιμία, τον χρόνο και τον ρε
αλισμό να προχωρήσουν στη 
λήψη αποφάσεων, όπα « είχε 
συμφωνηθεί κατ’ αρχήν στο

π ροηγούμενο  συμβούλιο, 
στην Κολονία, και επιβεβαί
ωσε προ ημερών η σύνοδος 
τω ν  υπουργών ΕΕωτερικών 
σ τ «  ΒρυΕέλλες; Αυτή τη στιγ
μή η απάντηση είναι μάλλον 
καταφατική.

Αλλά η πρώτη πράΕη των 
ευρωπαίων ηγετών στο  Ελ
σίνκι θα είναι, με πρόταση του 
φινλανδού πρωθυπουργού κ. 
Π. Λίπονεν, η υιοθέτηση μιας 
«κοινής ΔιακήρυΕης της Χι
λιετίας», η οποία θα απευθύ
νεται προς όλους τους πολί
τε ς  της Ευρώπης και θα 
υπογραμμίζει τους στόχους, 
τα οράματα, τ «  προσπάθειες 
και τα επιτεύγματα της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης.

Αμυνα, διεύρυνση και θεσμοί αποτελούν 
ίο βασικό τρίιπυχο ms Συνόδου Κορυφής

ΕΛΣΙΝΚΙ. Αμυνα, διεύρυνση, θ ε
σμοί. Αυτό είναι το βασικό τρίπτυχο 
της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που 
αρχίζει σήμερα στο Ελσίνκι και ό 
που το  βασικό ζητούμενο είναι η 
μορφή και το περιεχόμενο που θα 
λάβει η Ενωμένη Ευρώπη τ «  προ
σεχείς δεκαετίες. .

Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση οι 
«15» έχουν σε γενικές γραμμές συμ
φ ω νήσει ότι από τη ν άνοιΕη του 
2000 θα διαπραγματεύονται τ «  ε- 
νταΕιακέ5 προοπτικέβ δώδεκα χω
ρών, δηλαδή δέκα ανατολικών, τηβ 
Κύπρου και τηβ Μάλτα5. Για την 
Τουρκία ακόμη και αν λάβει σήμερα 
το χρίσμα τηε υποψήφιαΒ χώρα5 δεν 
τίθεται θέμα έναρΕηΒ ενταΕιακών 
διαπραγματεύσεων αφού ωε γνω 
στόν απέχει από την εκπλήρωση των 
οικονομικών και πολιτικών προϋπο-

θέσεων που έχει θέσει η ΕΕ για την 
προσχώρηση νέων μελών.

Για να περιλάβει όμα« στουε κόλ- 
nous π «  νέα μέλη θα πρέπει η ΕΕ 
να λύσει το θεσμικό ms πρόβλημα 
αφού λίγο πολύ οι πάντεβ συμφω
νούν ότι υπό τ «  σημερινέ$ διαδικα- 
oies υ ιοθέτησή  τω ν κοινοτικών α
ποφάσεων η διευρυμένη ΕΕ δεν θα 
καταφέρνει να λει
τουργεί. Η κυρίαρχη 
άποψη στην ΕΕ εί
ναι ότι θα πρέπει να 
υπάρΕουν τ ρ ε «  βασικέε αλλαγέε. 
Πρώτον θα πρέπει να λυθεί το θέμα 
του αριθμού τω ν επιτρόπων. Δεύτε
ρον θα πρέπει να αυΕηθούν οι το- 
μείε όπου οι αποφάσε« θα λαμβά- 
νονται κατά πλειοψηφία και όχι με 
ομοφωνία. Τρίτον θα πρέπει να υ- 
πάρΕει αντιστάθμιση των ψήφων που

διαθέτει σήμερα κάθε χώρα στο Συμ
βούλιο των υπουργών, με άλλα λό
για να μεταβληθεί το «ειδικό βάροε» 
των «μικρών χωρών» σ τ «  διαδικα- 
σίεβ λήψη$ των κοινοτικών αποφά
σεων, προ5 όφελθ5 φυσικά των «με
γάλων χωρών».

Τέλοβ, οι «15» θα πρέπει σήμερα 
και αύριο στο Ελσίνκι να αποφασίσουν 

αν όντα« προτίθενται 
μέσα στα επόμενα 
τρία χρόνια να δημι
ουργήσουν μια «κοι

νοτική μεραρχία», περίπου 50.000 αν- 
δρών, ικανή να μεταφέρεται σε 
σύντομο χρονικό διάστημα οπουδή
ποτε κρίνεται αναγκαίο, είτε για αν- 
θρωπισπκούΒ λόγουε είτε για να δια
χειριστεί μείζονοε σημασία5 κρίσε«.

Για να συμβεί αυτό ο ι «15» θα πρέ
πει να δημιουργήσουν νέα θεσμικά

όργανα τόσο διπλωματικού όσο και 
στρατιωτικού χαρακτήρα. Θα πρέπει 
επίση$ να λύσουν το ζήτημα τηε συμ- 
μετοχήε στην κοινοτική άμυνα των 
ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ που 
δεν μετέχουν στην ΕΕ. Η κυρίαρχη ά
ποψη στην ΕΕ είναι ότι οι χώρεε αυ- 
τέ5 θα πρέπει να χωριστούν σε δύο 
κατηγορίεβ. Σε αυτέ5 που είναι υπο- 
ψήφιε5 για ένταΕη και με τ «  οποίεε οι 
«15» θα διαβουλεύονται προ υ «  λή- 
ψηε των αποφάσεών τουε και σε αυ- 
τές που δεν είναι υποψήφιες και τ «  ο
ποίες θα ενημερώνουν μετά τη λήψη 
των αποφάσεων. Εν πάση περιπτώ- 
σει όμο« τ «  αποφάσε« θα τ «  λαμ
βάνουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενδε
χόμενο που δεν ενθουσιάζει κυρίως 
τους Τούρκους, οι οποίοι θεωρούν ότι 
ειδικά για το θέμα αυτό θα πρέπει να 
έχουν δικαίωμα ψήφου στην ΕΕ.

Αποστολή 
Μ . Σπινθουρλκιις
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