
14 ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜ Ο ΤΟ Υ  ΕΛΣΙΝΚΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 1999 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΑΠΟΨΗ

Οσα δεν συζητούμε 
στηνΕΛΑάδα 
για το Ελσίνκι
Η  συζήτηση, για την απόδοση ή όχι στην Τουρ

κία καθεστώτος υποψήφιας χώρας, που διε
ξάγεται, από το πρωί, στο Ελσίνκι (και συγκε
ντρώνει αποκλειστικά το ελληνικό ενδιαφέρον), 
αποτελεί ένα μόνο πολλοστημόριο της μείζονος  
υπόθεσης της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενω
σης.

Για τα ελληνικά πολιτικά κόμματα που συνω- 
θούνται ακκιζόμενα στον προεκλογικό διάδρομο, 
το Ελσίνκι έχει περίπου ταυτιστεί μ ε  το Μανιάκι 
ή τα Δερβενάκια.

Του Σεραφείμ Κ0ΤΡΩΤΣ0Υ

Και αποδεικνύουν για πολλοστή φορά πόσο 
απέχει η πολιτική σκέψη των κομμαηκών επιτε
λείω ν από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και τις 
κρίσιμες αποφάσεις που λαμβάνονται στο προ
σκήνιο και το παρασκήνιο των ευρωπαϊκών συν
διασκέψεων.

Ωστόσο στο Ελσίνκι κρίνεται σε μεγάλο Βαθμό 
η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τα 
επόμενα 15 χρόνια.

Ο ι αποφάσεις για τη διεύρυνση μ ε  τις χώρες  
του Λ ' (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Κύπρος, Εσθονία και Σλοβενία) και του Β¥ κύμα
τος (Μάλτα, Σλοβακία, Λιθουανία, Λετονία, Βουλ
γαρία, Ρουμανία και πιθανώς της Τουρκίας) θα 
επικαθορίσουν τις νέες πολιτικές ισορροπίες 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σε συνδυασμό, μάλιστα, με  τη Διακυβερνητική 
(δηλαδή, τις θεσμικές αλλαγές που εκκινούν από 
τη λειτουργία του Συμβουλίου Υπουργών και φτά
νουν μέχρι την πιθανή μείωση των γλωσσών 
εργασίας - και η ελληνική θα υποστεί τις συνέ
πειες μιας τέτοιας απόφασης...) συγκροτείται μία 
δέσμη μέτρων, που θα οδηγήσουν τη σημερινή 
Ευρώπη των «15» σε μία Ευρωπαϊκή Κοινωνία 
Εθνών.

Οι αλλαγές αυτές θα πάρουν πολύ χρόνο. Οπως 
άλλωστε και η πιθανή εισδοχή της Τουρκίας για 
την οποία βαυκαλιζόμαστε εσωτερικώς.

Το επ ί Της ουσίας ερώτημα που θα μα ς απα
σχολήσει τα επόμενα χρόνια είναι τελικά «ποια 
Ευρώπη θέλουμε».

Προφανές και αναμενόμενο να κλιμακωθούν 
οι αντιδράσεις ορισμένων εταίρων που αντιμετω
πίζουν τη διεύρυνση ως κίνδυνο για την ευρω
παϊκή πολιτική σταθερότητα καί τα δικά τους συμ
φέροντα.

Η  ένταξη νέων χωρών της Ανατολικής Ευρώ
πης και των Βαλκανίων τροποποιεί σημαντικά  
τις πολιτικές ισορροπίες, καθώς αρκετές από 
αυτές ανήκουν στη γερμανική σφαίρα επιρροής.

Οι χώ ρες αυτές αποτελούν όμως και έναν  
σημαντικό παράγοντα που θα ανατρέψει και η ς  
οικονομικές ισορροπίες.

Η  Ελλάδα θα βρει στις χώρες αυτές έναν πιθα
νό σύμμαχο σε θέματα σχέσεων μεταξύ των . 

κρατών - μελών, άμυνας και ασφάλειας, θέματα 
του αγροτικού τομέα, πιθανώς και των θεσμικών 
αλλαγώ ν που πρέπει να γίνουν στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση.

Θα βρει όμως και ένα εν  δυνάμει ανταγωνιστή 
αφού οι ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να χει
ραφετηθούν και να παύσουν να ελπίζουν σε κοι
νοτικά κονδύλια, το μεγαλύτερο μέρος των οποί
ων θα χρησιμοποιηθεί πλέον για την ενσωμάτω
ση των οικονομιών των προς διεύρυνση χωρών.

Ολα αυτά αποτελούν την αθέατη πλευρά του 
Ελσίνκι. Την ουσιαστική πλευρά του σκληρού  
διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει στην Ευρώπη, 
τον οποίο η ελληνική πολιτική ζωή μάλλον δεν  
παρακολουθεί μ ε  τη σοβαρότητα που θα έπρεπε...

skotrotsos@pegasus.gr

Με διχοτόμηση του Αιγαίου απειλεί η Αγκυρα
Απειλεί και πάλι η Αγκυρα με «διχοτόμη

ση του Αιγαίου» λίγες μόνο ώρες πριν από την 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την 
υιοθέτηση της υποψηφιότητας της Τουρκίας, 
όμως οι απειλές δεν στρέφονται μόνο κατά της 
Αθήνας, αλλά και κατά των Ευρωπαίων συνο
λικά. Χθες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 
Ισμαήλ Τζεμ, μιλώντας σε εκδήλωση του Συν
δέσμου των Τούρκων επιχειρηματιών, εμφά
νισε το σκληρό πρόσωπο της πολιτικής της 
Αγκυρας, δηλώνοντας όη αν οι «15» δεν υιο
θετήσουν την τουρκική υποψηφιότητα, τότε η 
ΕΕ «θα οροθετήσει τα νοηοανατολικά σύνορά 
της», αφήνοντας έξω την Τουρκία «θα διχο
τομήσει η ΕΕ το Αιγαίο δημιουργώντας αντι

παλότητα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρ
κία». Με την ισχυρή συμπαράσταση των Αμε
ρικανών, οι υποψήφιες, για ένταξη στην ΕΕ, 
χώρες, θα συμμετάσχουν στο υπό διαμόρφω
ση σκέλος της Ενωσης, γι’ αυτό και επείγει η 
υιοθέτηση της τουρκικής υποψηφιότητας στη 
Σύνοδο του Ελσίνκι όπου θα ληφθούν σημα
ντικές αποφάσεις για τον στραηωτικό μηχα
νισμό της ΕΕ.

Η «απειλές» του Τζεμ δείχνουν τον σκοπό 
και της Αγκυρας όπως και της Ουάσιγκτον.

Συγχρόνως όμως ο I. Τζεμ είπε όη η Αγκυ
ρα είναι έτοιμη να αποδεχθεί το κοινοτικό 
κεκτημένο, «θα αποδεχθούμε την Αντζέντα 
2000» επανέλαΒε και χθες ο κ. Τζεμ, ο οποίος

έχει βλέψεις για την πρωθυπουργία της Τουρ
κίας, αξιοποιώντας το καλό όνομα που έχει 
αποκτήσει σε Ευρώπη και Αμερική.

Ο κ. Τζεμ απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε 
όη η Τουρκία βασίζεται σης δυνάμεις της, δεν 
έχει ανάγκη να στρέψει τους προσανατολι
σμούς της στην Αμερική, αν την αφήσουν 
εκτός Ενωσης οι Ευρωπαίοι, ούτε πολύ περισ
σότερο προς την Μέση Ανατολή.

Η τουρκική κυβέρνηση είναι πάντως έτοι
μη να αποδεχθεί το κοινοτικό κεκτημένο, ανα
γνωρίζοντας και επισήμως όη υπάρχουν 
σοβαρές ελλείψεις στον τομέα των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθε
ριών.

Πιέζουν οι Ευρωπαίοι για την υποψηφιότητα της Τουρκίας

Απάντηση εδώ και τώρα 
ζήτησαν από τον Κ. Σημίτη

Α πάντηση εδώ και τώρα 
για την υποψηφιότητα 
της Τουρκίας ζήτησαν οι 

Φινλανδοί, και μέσω αυτών 
ουσιαστικά οι 14 εταίροι μας, από 
το Κ. Σημίτη, με το που προσγει
ώθηκε το αεροπλάνο της Ολυ-

Ελσίνκι - Αποστολή Σπόρος Σουρμελίδης

μπιακής στο χιονισμένο Ελσίνκι 
όπου σήμερα και αύριο πραγμα
τοποιείται η Σύνοδος Κορυφής 
της EJE.

Παρόλα αυτά, παρά η ς  αλλε
πάλληλες συναντήσεις του με τον 
προεδρεύοντα της ΕΕ Φινλανδό 
πρωθυπουργό Π. Αιπόνεν, όπως 
και με άλλους σοσιαλιστές ηγέ
τες, ο Κ. Σημίτης δεν άνοιξε τα 
χαρηάτου. Οιδιαβουλεύσειςτου 
Ελληνα πρωθυπουργού με τον 
Σολάνα κράτησαν μέχρι η ς πρώ
τες πρωινές ώρες. Ο Κ. Σημίτης 
δεν πρόκειται να δώσει την έγκρι
σή του στην υποψηφιότητα της 
Τουρκίας, αν δεν ικανοποιηθούν 
οι όροι που έχουν τεθεί από την 
Αθήνα εδώ και μήνες.

Η φινλανδική προεδρία επι
διώκει να κλείσει το θέμα έως 
σήμερα το μεσημέρι, αφού πρό
κειται για ένα μεγάλο «αγκάθι» 
στο κεφάλαιο διεύρυνση της Ε.Ε.

Με αυτό συνάδει και η σημερι
νή απογευμαηνή συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου της 
Τουρκίας, όπου θα συζητηθεί το 
Σχέδιο Συμπερασμάτων της 
Συνόδου Κορυφής για να απο- 
φασιστεί αν η Τουρκία συμφωνεί 
με η ς  θέσεις, με την τελική διατύ
πωση των 15.

Εκπρόσωπος της φινλανδικής 
κυβέρνησης μας δήλωσε χθες όη

«όλα μπορούν να συμβούν σχεη- 
κά με την υποψηφιότητα της 
Τουρκίας, όμως έως το μεσημε
ριανό γεύμα μπορεί να τελειώ
σουμε τη διαπραγμάτευση, αφού 
υπάρχουν θετικά στοιχεία».

ΚΥΠΡΟΣ

Σε ό,η αφορά την Κύπρο ο Φιν- 
λανδός εκπρόσωπος υποστήριξε 
όη θα ληφθούν υπόψη και οι 
συζητήσεις στη Νέα Υόρκη μετα
ξύ Κληρίδη- Ντενκτάς.

Οι διαθέσεις των Ευρωπαίων 
εταίρων μας είναι εξαιρετικά 
ανηφατικές. Ολοι θέλουν να ανα
γνωριστεί στην Τουρκία μια τυπι
κή «υποψηφιότητα», κανείς όμως 
δεν επιθυμεί την ουσιαστική δια- 
βούλευση μαζί της γιατί κανείς 
δεν Βλέπει ως ρεαλιστική εξέλιξη

την ένταξή της στην ΕΕ. «Ναι» 
στην ενσωμάτωση της Τουρκίας, 
είπε χθες η πρόεδρος του Ευρω
κοινοβουλίου Νικόλ Φοντέν, εξέ- 
φρασε όμως ερωτηματικά κατά 
πόσο η Τουρκία είναι μέρος της 
Ευρώπης. «Πρέπει να δούμε που 
σταματούν τα σύνορα της Ευρώ
πης», είπε η Γαλλίδα πρόεδρος 
του ευρωκοινοβουλίου.

Συγχρόνως, όμως, όλοι, γνω
ρίζουν όη βασικός στόχος είναι η 
ενσωμάτωση της Τουρκίας στο 
υπό διαμόρφωση σκέλος της ΕΕ. 
Το θέμα άλλωστε έθιξε ο Γραμ
ματέας Αμυνας και Εξωτερικής 
Πολιτικής της Ε.Ε., X. Σολάνα, 
σης συναντήσεις του με τον Κ. 
Σημίτη και τον Γ. Παπανδρέου.

Οι χθεσινές διαβουλεύσεις 
έδειξαν όη σε όλα τα θέματα 
υπάρχουν εκκρεμότητες για την

ελληνική κυβέρνηση. Φαίνεται 
όμως πως υπάρχουν μεγαλύτερες 
δυσκολίες σε ό,η αφορά την 
Κύπρο. Ο πρωθυπουργός δήλω
σε χθες όη «τα θέματα είναι αρκε
τά πολύπλοκα, είναι θέματα για τα 
οποία υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις. Εμμένουμε και θα συνε- 
χίσουμε να εμμένουμε για να 
πετύχουμε το καλύτερο δυνατό 
για τα συμφέροντα της χώρας».

ΘΕΣΕΙΣ

Η Αθήνα εμμένει σης τρεις 
βασικές της θέσεις.

1. Πρέπει να υπάρχει σαφής 
αναφορά στην υποχρέωση όλων 
των υποψηφίων κρατών να απο
δεχθούν τη δικαιοδοσία του Δικα
στηρίου της Χάγης.

2. Οι 14 πρέπει να δεχθούν όη 
η ένταξη της Κύπρου δεν συνδέε
ται με την επίλυση του Κυπρια
κού.

3. Να αποσαφηνιστούν οι συνο
λικές υποχρεώσεις της Τουρκίας 
να αποδεχθεί άμεσα το κοινοτικό 
κεκτημένο, κάη που θα αποτελέ- 
σει και τη Βάση για η ς διαβουλεύ- 
σεις που θα ακολουθήσουν με την 
Αγκυρα για τη διαμόρφωση της 
Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Τουρκίας.

Ο Κ. Σημίτης δεν μπορεί να 
αψηφήσει η ς  παραινέσεις πολ
λών υπουργών του να λάβει 
σοβαρά υπόψη του την προεκλο
γική συγκυρία και να μην αποδε
χθεί διατυπώσεις αμφιλεγόμενες.

Υπάρχουν όμως και αυτοί, 
πρωτίστους ο υπουργός Εξωτερι
κών Γ. Παπανδρέου, που υποστη
ρίζουν όη ένα Βέτο θα δημιουρ
γήσει περισσότερα προβλήματα 
στην Αθήνα.

Με το βλέμμα στο Ελσίνκι συνεχίζονται οι συνομιλίες για το Κυπριακό
Συντήρηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας μέχρι 

το Σάββατο, αποφάσισαν η Γραμματεία των Ηνωμένων 
Εθνών και οι Αμερικανοί, με την ελπίδα -όπως το έθεσε 
διπλωματική πηγή- «να είναι καλά τα νέα» από το Ελσίν
κι, όπου σήμερα και αύριο διεξάγεται η κρίσιμη Σύνοδος 
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Παρά το γεγονός όπ οι εκ του σύνεγγυς συνομιλίες 
θα συνεχιστούν και σήμερα, εν τούτοις είναι φανερό όπ 
δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, αντίθετα η καταγραφή των 

? ' ;  » ,

σημείων επαφής και διαφωνίας προκαλεί θλίψη τους 
συνομιλητές, αφού δεν διαπιστώνεται προσέγγιση σε 
κανένα θέμα, εκτός της πιθανότητας συμφωνίας στο 
εδαφικό, εάν βέβαια σημειωθεί δραματική υποχώρηση 
του προέδρου Γλαύκου Κληρίδη, που λογικό δεν πρέπει 
να αναμένεται.

Αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, σε συνομιλία 
του με δημοσιογράφους, παραδέχθηκε για πρώτη φορά 
όπ «όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της Συνόδου

Κορυφής της ΕΕ».
Αλλη πηγή, ομολόγησε όπο κατοχικός ηγέτης Ροούφ 

Ντενκτός, που χθες απασχολήθηκε περισσότερο με τη 
φωτογράφηση των... δημοσιογράφων, παρά με π ς  ουνο- 
μιλίες, κατέστησε σαφές -και ήταν ξεκάθαρος- όπ η τύχη 
των συνομιλιών κρέμεται από την απόφαση των Ευρω
παίων, τόσο για την υποψηφιότητα της Τουρκίας, όσο και 
για την ενταξιακή πορεία της Κύπρου.______________

Ν. νάρκη-ΜιχΜης ΙΓΝΑΤΙΟΥ

mailto:skotrotsos@pegasus.gr
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Ε να ακόμη Βήμα προκει- 
μένου να ικανοποιη
θούν οι ελληνικές 

απαιτήσεις και να γίνει δεκτή 
η υποψηφιότητα της Τουρκίας 
είναι διατεθειμένες να κάνουν 
στο Ελσίνκι η Βρετανία και οι 
υπόλοιπες χώ ρες της Ευρω
παϊκής Ενωσης, σύμφωνα με 
όσα ανέφερε σε δηλώσεις του 
προς την «Η» ο υπουργός 
Εξωτερικών της χώρας 
Ρόμπιν Κουκ.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ρόμπιν Κουκ, δηλώνει στην «Η»

Η Τουρκία δεν είναι έτοιμη για 
ενιαξιακές διαπραγματεύσεις

Ο Ρ. Κουκ μιλώντας στην «Η», άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο 
να περιληφθεί στο κείμενο των τελικών συμπερασμάτων της Συνόδου 

μια αναφορά στην ανάγκη ειρηνικής επίλυσης των διαφορών

Λονδίνο, Πόνος ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ

Προδιαγράφοντας όχι μόνο 
τη στάση της κυβέρνησής του 
αλλά και το κλίμα που θα δια
μορφωθεί κατά τη σημερινή 
κρίσιμη συζήτηση των θεμά
των της διεύρυνσης στη Σύνο
δο Κορυφής των Δεκαπέντε 
στην πρωτεύουσα της Φινλαν
δίας, ο επικεφαλής της Βρετα
νικής διπλωματίας άφησε 
ανοικτό το ενδεχόμενο να 
περιληφθεί στο κείμενο των 
τελικών συμπερασμάτων της 
συνόδου μία αναφορά στην 
ανάγκη να επιλύονται οι εδα
φ ικές διενέξεις μεταξύ κρα
τών με ειρηνικά μέσα και στο 
πλαίσιο των κατάλληλων 
φόρουμ ή οργανισμών.

Μία τέτοια διατύπωση είναι 
πασιφανές ότι αναφέρεται 
στις ελληνοτουρκικές διαφο
ρές και στη δυνατότητα επίλυ
σής τους μέσω προσφυγής στο 
Δ ιεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης, ωστόσο στη συνομιλία 
που είχε με την «Η» ο Ρόμπιν 
Κουκ διευκρίνισε με έμφαση, 
πως δεν είναι δυνατόν τα τελι
κά συμπεράσματα να καλούν 
την Τουρκία να  προΒεί σε 
συγκεκριμένες ενέργειες σχε
τικά με το ζήτημα αυτό, ούτε 
να αναφέρονται ονομασπκώς 
στις διαφορές Αθηνών - Αγκυ
ρας και σε ενδεχόμενη παρα
πομπή στη Χάγη. «Η διατύπω
ση δεν μπορεί παρά να είναι 
γενική, αφορά άλλωστε και 
άλλα κράτη της διεύρυνσης, 
όπω ς χώ ρες της ανατολικής 
Ευρώπης», δήλωσε ο κ. Κουκ.

Μία τέτοια διατύπωση δεν 
συνιστά Βεβαίως ανάληψη 
οποιοσδήποτε δέσμευσης εκ 
μέρους τω ν κοινοτικών εταί
ρω ν της Ελλάδας, πολύ λιγό

τερο δε εκ μέρους της Τουρ
κίας - ιδίως αφού η χώρα αυτή 
δεν θα αναφέρεται πουθενά 
ονομασπκώς.

Ωστόσο, σε συνδυασμό με 
ανάλογες διακηρύξεις που 
περιέχει η Ατζέντα 2000 (το 
θεμελιώδες κείμενο - οδηγός 
της διεύρυνσης της Ε.Ε.), 
καθώς και με την αποδοχή 
αυτών των γενικώ ν αρχών 
από τον Τούρκο υπουργό 
Εξωτερικών Ισμαΐλ Τζεμ, η 
αναφορά αυτή θα μπορούσε 
να συμΒάλει στη διαμόρφωση 
ενός θετικού κλίματος προ
σέγγισης, που θα επιτρέψει 
στην ελληνική αντιπροσωπεία 
στο Ελσίνκι να δώσει την 
έγκρισή της για  την τουρκική 
υποψηφιότητα, κρίνοντας 
πω ς και τα εθνικά συμφέρο
ντα προωθούνται και η ελλη
νική κοινή γνώμη θα κάνει η ς 
εξελίξεις ευνοϊκά δεκτές.

Το Λονδίνο 
επιθυμεί 

ξεκάθαρη 
διατύπωση για την 

απρόσκοπτη 
ενταξιακή πορεία 

της Κύπρου

Πάντως - όπως σημειώνουν 
διπλωματικοί παρατηρητές - 
δεν θα πρέπει να  διαφεύγει 
της προσοχής κανενός ότι στο 
Βαθμό που η Αγκυρα αποδέ
χεται την προσφυγή στη Χάγη, 
το πράττει απαιτώντας την 
παραπομπή στο Δ ιεθνές 
Δικαστήριο όχι μόνον του 
ζητήματος της οριοθέτησης 
της υφαλοκρηπίδας του Αιγαί-

ου, αλλά και μίας σειράς 
άλλων θεμάτων που συνι- 
στούν ευθείες διεκδικήσεις εις 
βάρος της ελληνικής κυριαρ
χίας. Ο Βρετανός υπουργός 
Εξωτερικών, Ρόμπιν Κουκ, 
επεσήμανε ακόμη στην «Η», 
πω ς το Λονδίνο επιθυμεί να 
περιληφθεί στο κείμενο των 
τελικών συμπερασμάτων μία 
ξεκάθαρη διατύπωση («strong 
language») σχετικά με την 
απρόσκοπτη ενταξιακή
πορεία της Κύπρου, ώστε να 
διευκολυνθεί η ελληνική 
κυβέρνηση και να συναινέσει 
στην απόδοση στην Τουρκία 
του καθεστώτος της υποψή
φιας προς ένταξιν στην Ε.Ε. 
χώρας. —

Η θέση της Βρετανίας σε ό,τι 
αφορά την ένταξη της 
Κύπρου έχει αποσαφηνι- 
σθεί εδώ και καιρό, αφού 
η κυβέρνηση του Τόνι 
Μπλερ έχει τονίσει ότι 
δεν αναγνω ρίζει σε 
τρίτη χώρα κανένα 
δικαίωμα να προβάλει 
βέτο στην ένταξη 
κάποιου υποψηφίου 
κράτους, άσχετα με το 
γεγονός πως προ
σβλέπει στην ένταξη 
ολόκληρης της 
Κύπρου ευχόμενη 
λύση του Κυπρια
κού.

Ο κ. Κουκ εξέ- 
φρασε αισιοδοξία 
για την επίλυση του 
τουρκοκοινοτικού 
γρίφου,
«Για τα
της διεύρυνσης 
είμασθε γενικώ ς 
έτοιμοι, εκτός από 
το θέμα της Τουρ
κίας όπου υπάρχει

κάποιο πρόβλημα, για αυτό το 
θέμα είμασθε... σχεδόν έτοι
μοι. Ελπίζουμε όμως πως και 
για αυτό θα βρεθεί η κατάλλη
λη φόρμουλα. Πάντως, επιση
μαίνω, πως ούτως ή άλλως η 
Τουρκία δεν είναι ακόμη έτοι
μη για  διαπραγματεύσεις, 
αφού απέχει πολύ από 
την εκπλήρωση 
των κριτη
ρίω ν της 
Κ ο π ε γ χ ά -  
γ η ς » .
Τέλος, ο 
Ρ ό μ π ι ν  
Κ ο υ κ  
υ π  ο - 
γράμμι- 

-  σε τη

σημασία που αποδίδει η βρε
τανική κυβέρνηση για  την 
έκβαση όλων των εξελίξεων 
στις εκ  του σύνεγγυς διακοι- 
νοτικές συνομιλίες Κληρίδη - 
Ντενκτάς που γίνονται στη 
Νέα Υόρκη. «Πολλά - τόνισε - 
θα κριθούν εκεί».

Βαρύ κλίμα στη σύνοδο 
του Λαϊκού Κόμματος

Δυσμενές το κλίμα κατά τη χτεσινή σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο 
Ελσίνκι. Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καρα
μανλής, που βρέθηκε ενώ πιον πολλών ερω
τημάτων και αντιρρήσεων για  το πρόβλημα 
της υποψηφιότητας της Τουρκίας, έθεσε το 
πρόβλημα των προϋποθέσεων για  την όποια 
αναβάθμιση τω ν ευρωτουρκικών θέσεων. 
Ωστόσο, ο κ. Καραμανλής απέδωσε το Βαρύ 
κλίμα στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. 
Συνεργάτες του προέδρου, που τον συνόδευ- 
σαν στο Ελσίνκι, μετέφεραν την εκτίμησή του 
ότι η κυβερνητική θέση τούς προηγούμενους 
μήνες συνέβαλε στη σκλήρυνση της στάσης 
τω ν εταίρων μας, με αποτέλεσμα να δίνει η 
Ελλάδα τη μάχη στη Σύνοδο Κ ορυφής από 
δυσμενέστερη θέση.

Η συσχέτιση τω ν εξελίξεων με τις κυβερ
νητικές ευθύνες προοιωνίζεται και σκλήρυν
ση της στάσης της Νέας Δημοκρατίας στην

αμέσως μετά το Ελσίνκι εποχή, ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος...

«Η Ελλάδα θέλει μια δημοκρατική και 
ευρωπαϊκή χώρα ω ς γείτονα - δήλωσε χτες ο 
κ. Καραμανλής. Ό μως, η συμπεριφορά που 
επ ί σειρά ετών επιδεικνύει η Τουρκία δεν 
συμβιβάζεται με την ευρωπαϊκή της προοπτι
κή παρά μόνο υπό η ς  καθαρές και αυτονόη
τες προϋποθέσεις».

Οι προϋποθέσεις αυτές - πρόσθεσε ο κ. 
Καραμανλής είναι ο εκδημοκρατισμός με 
απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώμα
τα και τα δικαιώματα τω ν μειονοτήτων.

Ο σεβασμός στο Δ ιεθνές Δίκαιο και η ς  διε
θνείς συνθήκες με παράλληλη εγκατάλειψη 
της τακτικής της απειλής χρήσης Βίας. Η 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
μόλις ολοκληρωθούν οι σ χεη κ ές διαδικα
σίες, ανεξάρτητα από την επίλυση ή όχι του 
προβλήματος.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.
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