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Ελληνικό «ναι μεν αλλά»
Προωθείται συναινετική λύση στο Ελσίνκι με κάλυψη Κυπριακού - ελληνοτουρκικών
Οι χθεσινές πυρετώδεις διαβουλεύσεις του
πρωθυπουργού Κ. Σημίτη και του υπουργού
Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου με τους Ευρωπαί
ους ομολόγους τους στο Ελσίνκι μετέδιδαν την
εντύπωση ότι είμαστε μπροστά σε μια συναινε
τική λύση, που θα προωθεί την υποψηφιότητα
της Τουρκίας ως μέλους της Ε .Ε. και θα ικανο
ποιεί -σε ένα σημαντικότατο ποσοστό- τα ελλη
νικά αιτήματα, χωρίς να αποκλείονται εμπλοκές
της τελευταίας στιγμής.
Οπως μεταδίδει από το Ελσίνκι ο διπλωματι
κός μας συντάκτης Κ. Ιορδανίδης, οι διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον
προεδρεύοντα της συνόδου κορυφής Φινλανδό
πρωθυπουργό κ. Π. Λιπόνεν είναι συνεχείς και
κατά πάσα βεβαιότητα ο τελευταίος βρίσκεται
σε διαρκή επαφή με τον πρωθυπουργό της
Τουρκίας Μπ. Ετσεβίτ.
Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει
κατά το δυνατόν την ένταξη της Κύπρου, αποσυνδέοντάς την από την επίλυση του πολιτικού
προβλήματος, επιδιώκει την κατάρτιση ενός «ο
δικού» χάρτη της ευρωπαϊκής πορείας της
Τουρκίας -ένα είδος χρονοδιαγράμματος προ
σέγγισης του ευρωπαϊκού μοντέλου- και διεκδικεί μια πρόβλεψη -ή καλύτερα ένα είδος πρό
νοιας- για παραπομπή των ελληνοτουρκικών
διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Χθες, οι κ. Σημίτης και Παπανδρέου, ευθύς με
τά την άφιξή τους στο Ελσίνκι, είχαν συναντή
σεις με τους κ. Λιπόνεν και Χαβιέ Σολάνα, ενώ
το βράδυ ο πρωθυπουργός είχε επαφές με τους
σοσιαλιστές ηγέτες.
Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά
τις συνομιλίες αυτές σημειώθηκε πρόοδος στο
ζήτημα της Κύπρου, με τη Μεγάλη Βρετανία να
υποστηρίζει σταθερά τις ελληνικές θέσεις. Για
τα υπόλοιπα θέματα η διαπραγμάτευση κινείται
προς μια συμβιβαστική λύση και ενδεικτική εί
ναι η δήλωση του Φινλανδού υφυπουργού Εξω
τερικών Αλεκ Αουτο. σύμφωνα με την οποία
«στόχος μας είναι να αναγνωρισθεί η τουρκική
υποψηφιότητα, κατά τρόπο αποδεκτό απ’ όλα
τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, περιλαμβανομένης και της Ελλάδος». Ολα πάντως αναμέ
νεται να κριθούν σήμερα. (Σελ. 5)
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Η κυβέρνηση
ρίχνει ίο γάντι
για εκλογές
Για την 26η Μαρτίου ή και ενωρίτερα
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Κλίμα αναμονής στη Νέα Υόρκη
«Ολοι κοιτάμε προς το Ελσίνκι και περι
μένουμε». τόνισε χ θ ες αξιωματούχος του
ΟΗΕ που παρακολουθεί την πορεία των
εκ του σ ύνεγγυς συνομιλιών Κληρίδη Ντενκτάς στην έδρα των Ηνωμένων
Εθνών.
Στη Νέα Υόρκη, συνδέουν την πρόοδο
στη διαμεσολαβητική προσπάθεια για το
Κυπριακό με την απόφαση των «15» για

την τουρκική υποψηφιότητα στην Ευρω 
παϊκή Ενωση και την ενταξιακή πορεία
της Κύπρου. Αποψη την οποία υποστηρί
ζει η Ουάσιγκτον, η οποία εκτιμά ότι εάν
σημειωθεί στο Ελσίνκι μία θετική εξέλιξη
στις ευρω τουρκικές σ χέσ εις, θα μπορέ
σει να ασκήσει μεγαλύτερη διπλωματική
πίεση για την πρόοδο των συνομιλιών του
Κυπριακού. (Σελ. 5)

Η κυβέρνηση τείνει να λά
βει. εκείνη πλέον, την πρω
τοβουλία διεξαγωγής των
πρόωρων εκλογών. Ολα τα
στελέχη του κυβερνώντος
κόμματος, προεξοφλώντας
την αρνητική στάση της Νέ
ας Δημοκρατίας έναντι του
Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Κ. Στεφανόπουλου, εκλογολογούν ευθέως και κατά
κάποιο τρόπο «σπρώχνουν»
τον κ. Καραμανλή στην άρ
νηση, παρότι εκείνος δεν έ 
χει ακόμη τοποθετηθεί.
Τα περισσότερα δε εκ των
κυβερνητικών στελεχών θε
ωρούν ότι οι εθνικές εκλο
γές, αν προκληθούν με α
φορμή την αδυναμία αυτής
της Βουλής να εκλέξει Πρό
εδρο της Δημοκρατίας, θα
διεξαχθούν κατά πάσα πιθα
νότητα στις 26 Μαρτίου.
Σε χθεσινή άτυπη συνά
ντηση με τους κοινοβου
λευτικούς συντάκτες, ο
πρόεδρος της Βουλής κ.
Απ. Κακλαμάνης εξετίμησε
ως πιθανότερη ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών
την 26η Μαρτίου, τονίζο
ντας ότι σε συνάντηση που
είχε προσφάτως με τον
πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη,
«δεν του δόθηκε η εντύπω
ση για έναρξη των διαδικα
σιών εκλογής Προέδρου

της Δημοκρατίας νωρίτερα
από τον Φεβρουάριο». Ο ί
διος, όμως, πρόσθεσε ότι η
όλη διαδικασία μπορεί, βά
σει του Συντάγματος, να κι
νηθεί και ενωρίτερα...
Το άρθρο 32 του Συντάγ
ματος προβλέπει ότι «η ε
κλογή του Προέδρου της
Δημοκρατίας από τη Βουλή
γίνεται με ονομαστική ψη
φοφορία και σε ειδική συνε
δρίαση, που συγκαλείται α
πό τον πρόεδρο της Βου
λής, ένα τουλάχιστον μήνα
προτού λήξει η θητεία του
εν ενεργεία Προέδρου της
Δημοκρατίας».
Με δεδομένο ότι ο κ. Στεφανόπουλος εξελέγη στις 8
Μαρτίου 1995 και τηρουμένων επακριβώς των θεσμι
κών προθεσμιών, η πρώτη
ψηφοφορία πρέπει να γίνει
στις 8 Φεβρουάριου. Στο
βαθμό που και αυτή είναι ά
καρπη, η δεύτερη θα διεξαχθεί στις 14 του ίδιου μηνός
και η τρίτη στις 20 Φεβρου
άριου. Στο βαθμό, δε. που
και αυτή είναι άκαρπη, τότε
το επόμενο δεκαήμερο θα
έχει διαλυθεί η Βουλή και
με δεδομένη την προεκλο
γική περίοδο των 30 ημε
ρών. η επικρατέστερη για ε 
κλογές Κυριακή είναι η 26η
Μαρτίου. (Σελ. 6)
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Προς συναινετική λύση στο Ελσίνκι
Σαφής διάθεση προωθήσεως της υποψηφιότητος της Τουρκίας και παράλληλης ικανοποιήσεως σημαντικού ποσοστού των ελληνικών αιτημάτων
Η υποψηφιότητα της Τουρκίας με
ταυτόχρονη ικανοποίηση των ελληνι
κών προϋποθέσεων για αποσύνδεση
της εντάξεως της Κύπρου στην Ε.Ε. α
πό την πολιτική λύση του προβλήματος,
την κατάρτιση οδικού χάρτη της ευρω
παϊκής πορείας της Τουρκίας και πρόΤων απεσταλμένων μας στο ΕΛΣΙΝΚΙ
ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ και

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ
νοια περί παραπομπής των ελληνο
τουρκικών διαφορών στο Διεθνές Δικα
στήριο της Χάγης, θα κριθούν οριστικώς σήμερα, αφού κατά τη χθεσινή η
μέρα αποτέλεσαν αντικείμενο επίπο
νων διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρ
κεια των οποίων διεφάνη σαφής σύ
γκλιση απόψεων, μεταξύ της Ελλάδος
και των εταίρων της.
Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης
και ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου είχαν χθες ευθύς μετά την άφιξή

τους στο Ελσίνκι συνάντηση με τον
προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου και πρωθυπουργού της Φιν
λανδίας κ. Πάαβο Λιπόνεν και τον αρ
μόδιο αξιωματούχο τη ς πολιτικής αμύνης Χαβιέ Σολάνα.
Μετά τη συνάντηση ο κ. Σημίτης δή
λωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχί
ζονται «για να επιτύχουμε αυτό που θε
ωρούμε σωστό, μια λύση στα προβλή
ματα της διευρύνσεως. λύση που να ε
ξασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας
και να εξασφαλίζει τα συμφέροντα της
Ε.Ε. για ομαλή λειτουργία».
Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν
ότι ήδη κατά την πρώτη συνάντηση υ
πήρξε πρόοδος στο θέμα της Κύπρου,
περί του οποίου φαίνεται να επικρατεί
η βρετανική πρόταση που, αφού επιση
μαίνει ότι η Ε.Ε. υποστηρίζει πλήρως
την ανάγκη λύσεως του Κυπριακού, α
ποσαφηνίζει ότι η λύση του πολιτικού
προβλήματος δεν αποτελεί προϋπόθε
ση για την ένταξη της νήσου στην Ε.Ε.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι

η ελληνική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυμένη από τη συνέπεια και επι
μονή την οποία επέδειξε και επιδεικνύ
ει η Βρετανία, προκειμένου να διασφαλισθεί η υιοθέτηση διατυπώσεως στο
Κυπριακό που να ικανοποιεί την Ελλά
δα και την Κύπρο.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών τη ς Φιν
λανδίας Αλεκ Αουτο αναφέρθηκε και
αυτός στη συνάντηση των κ. Λιπόνεν
και Σημίτη κατά τη διάρκεια της οποίας,
όπως είπε, «εξετάσαμε την πιθανή υπο
ψηφιότητα της Τουρκίας» τονίζοντας
ότι «στόχος μας είναι να αναγνωρισθεί
η τουρκική υποψηφιότητα, κατά τρόπο
αποδεκτό από όλα τα κράτη της Ε.Ε.,
περιλαμβανομένης και της Ελλάδας».
Ο κ. Αουτο πρόσθεσε ότι «το θέμα προ
χωρεί, αν και πρέπει να γίνει ακόμη
πολλή δουλειά».
Ακολούθησε νέα συνάντηση των κ.
Σημίτη, Σολάνα. του ειδικού διαπραγ
ματευτή της προεδρίας κ. Μπλούμπεργκ και Παπανδρέου. μετά δύο και πλέον
ώρες από την πρώτη, και στο διάστημα

που μεσολάβησε υπήρξαν συνεχείς
διαβουλεύσεις του Φινλανδού πρωθυ
πουργού με τους υπόλοιπους κοινοτι
κούς ηγέτες και πιθανότατα με τον
πρωθυπουργό της Τουρκίας Μπουλέντ
Ετσεβίτ.
Η συνάντηση που διήρκεσε επί δίωρο
υπήρξε «παραγωγική» και σημειώθηκε
περαιτέρω πρόοδος, αν και «το πακέτο
της διαπραγμάτευσης δεν έχει κλεί
σει». επισήμανε αρμόδια πηγή.
Ν έος γύρος διαβουλεύσεων διεξήχθη το βράδυ, κατά τη συνάντηση των
ηγετών των Σοσιαλιστικών Κομμάτων
στις οποίες μετείχε και ο κ. Σημίτης.
Η εκτίμηση που επικρατεί στο Ελσίνκι
είναι ότι υπάρχει σαφής διάθεση προω
θήσεως της υποψηφιότητας της Τουρ
κίας και ικανοποιήσεως -σε σημαντικό
τατο ποσοστό- των ελληνικών αιτημά
των, αλλά δεν πρέπει να αποκλεισθούν
αρνητικές εξελίξεις.
Στην περίπτωση κατά την οποία υ
πάρξει συμφωνία -όπως διαφαίνεται- ο
κ. Μπουλέντ Ετσεβίτ θα αναχωρήσει

σήμερα από την Αγκυρα προκειμένου
να παραστεί στην ανακοίνωση του μείζονος γεγονότος -δηλαδή της αποδόσεως στην Τουρκία του χαρακτηρισμού
της υποψήφιας προς ένταξη χώρας
στην Ε.Ε.
Μ σημερινή σύνοδος κορυφής θα αρ
χίσει -ως είθισται- με ομιλία της προέ
δρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Νικόλ Φοντέν η οποία, σύμφωνα με κεί
μενο που διένειμε χθες, θα αναφερθεί
στην υποψηφιότητα της Τουρκίας τονί
ζοντας ότι «εάν η απάντηση είναι αρνη
τική, η Αγκυρα έχοντας εξαντλήσει την
υπομονή της θα στραφεί σε άλλους ο
ρίζοντες, κάτι που ενέχει σημαντικούς
γεωπολιτικούς κινδύνους».
Ωστόσο, η κ. Φοντέν τόνισε ότι «εάν
η Τουρκία ενταχθεί κάποτε στην Ευρω
παϊκή Ενωση η προχώρησή της θα είναι
φυσικά θετικό γεγονός για την Ενωση
σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, αλ
λά το πρόβλημα της πολιτισμικής ολοκληρώσεως δεν είναι δυνατόν να παρα
καμφθεί».

Εκτός της διευρύνσεως και της υπο
ψηφιότητας της Τουρκίας, θέμα με το
οποίο θα αρχίσει η συζήτηση σήμερα, η
σύνοδος κορυφής θα απασχοληθεί με
ζητήματα θεσμικά και ευρωπαϊκής αμύνης. Κρίσιμο ωστόσο είναι το θέμα της
φορολογικής εναρμονίσεως, καθώς η
Βρετανία δεν δέχεται σε καμιά περί
πτωση φορολόγηση των ευρωομολό
γων. με το επιχείρημα της διασποράς
τους σε αγορές τρίτων χωρών.
Η φορολόγηση των ομολόγων θα έχει
αρνητικές συνέπειες στο ΟΚγ και για τη
ρύθμιση αυτή ασκεί πιέσεις στη γερμα
νική κυβέρνηση, καθώς το καθεστώς
που διέπει τη βρετανική αγορά έχει αρ
νητικές επιπτώσεις στο χρηματιστήριο
της Φρανκφούρτης, όπου τα ευρωομό
λογα φορολογούνται. Προς άρση του α
διεξόδου. συνεκλήθη έκτακτο ΕΟΟΡΙΝ.
στο οποίο μετέχει από ελληνικής πλευ
ράς ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
Γιάννος Παπαντωνίου, αλλά το επίμαχο
αυτό θέμα δεν αναμένεται να ρυθμιστεί
κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου.

