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Μ ε αισιοδοέία για το «ναι» αλλά και 
με αποφασιστικότητα 

για το «όχ ι» αναχωρεί σήμερα 
η ελληνική αντιπροσωπεία. 

Κρίσιμη συνάντηση με τον κ. Λιπόνε\’

«Θετικό βήμα ενδεχόμενη 
υποψηφιότητα ms Τουρκίαε, όμως 
χρειάζονται καθαρές θέσεις σε ανοιχτά 
προβλήματα» τόνισε ο Πρωθυπουργόν 
μετά την Κυβερνητική Επιτροπή
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Ετοιμοί για όλα ο κ. Σημίτης 
στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής

Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης χθες, ενώ προσέρχεται στη συνεδρίαση 
της Κυβερνητικής Επιτροπής στην οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες 
λεπτομέρειες για την ελληνική στάση στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι

Μ ε αισιοδοΕία για το «ναι» 
αλλά και αποφασιστικό
τητα για το «όχι» αναχω

ρεί σήμερα για το Ελσίνκι η ελλη
νική αντιπροσωπεία με επικεφαλήε 
τον πρωθυπουργό κ. Κ, Σημίτη 
προκειμένου να μετάσχει στη Σύ
νοδο Κορυφήε των χωρών τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Ενωσηε.

Η κυβέρνηση όπωε Εεκαθαρί- 
στηκε χθεε στη συνεδρίαση τηε Κυ- 
βερνητικήε Επιτροπήε επιθυμεί να 
ανοίΕει τον δρόμο τηε Τουρκίαε 
στην Ευρώπη και έχει αποφασίσει 
να κάνει τα αναγκαία βήματα γι’ αυ

Ρεπορτάζ 
Π. Λ λμψιλς

τό ελπίζονταε ότι και οι άλλεε χώ- 
ρεε θα βοηθήσουν προε αυτή την 
κατεύθυνση πιέζονταε την Αγκυρα 
να αναλάβει τιε δικέε τηε ευθύνεε. 
Αν κανείε προσπαθούσε να διακιν
δυνεύσει μια πρόβλεψη, ίσωε έδι
νε περισσότερεε πιθανότητεε σε θε- 
τικέε εΕελίΕειε αλλά τίποτε δεν 
μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιό
τητα καθώε θα συνεχίζεται ωε την 
ύστατη ώρα ένα διπλωματικό και 
πολιτικό παρασκήνιο. Μια πιο Εε- 
κάθαρη εικόνα αναμένεται σήμερα 
το μεσημέρι στη συνάντηση που θα 
έχουν στο Ελσίνκι ο κ. Σημίτηε με 
τον φινλανδό πρωθυπουργό κ. Λι- 
πόνεν.

Η κυβέρνηση πάντωε εκτιμά ότι 
μπορεί να αντιμετωπίσει τόσο στο 
εΕωτερικό όσο και στο εσωτερικό 
με την ίδια άνεση και τα δύο ενδε
χόμενα, αν και θα προτιμούσε να 
τηε δοθεί η ευκαιρία να πει το «ναι».

Στη χθεσινή συζήτηση στην Κυ
βερνητική Επιτροπή όλα τα κορυ
φαία κυβερνητικά στελέχη συμ
φώνησαν στη γραμμή που χάραΕε

ο Πρωθυπουργόε και μάλιστα ανέ- 
λαβαν τη δέσμευση να την υπερα
σπιστούν δημόσια και να μην πέ
σει το βάροε αυτήε τηε υπόθεσηε

μόνον στην πολιτική ηγεσία του υ
πουργείου ΕΕωτερικών.

Ο Πρωθυπουργόε στιε χθεσινέε 
δηλώσειε του ήταν αρκετά σαφήε

Α. ΤΣ0ΧΑΤΖ0Π0ΥΛ0Σ

Πάμε με 
σιγουριά
«Στο Ελσίνκι», δήλωσε χθεε 
ο κ. Α. ΤσοχατΕόπουλος, «η 
Ελλάδα πάει με μεγάλη σ ι
γουριά». Ο υπουργόε είπε 
ότι «η Ελλάδα, όσο ποτέ άλ
λοτε, διαμόρφωσε ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για την προ
σέγγιση της Τουρκίας προς 
την ΕΕ. Αυτό όμως μας δίνει 
το δικαίωμα να απαιτήσου
με από την ΕΕ ότι η συμβο
λή αυτή της Ελλάδας πρέπει 
να αναγνωριστεί ως μία βα
σ ική  παράμετρος, που α 
παιτεί την εΕασφάλιση της 
ανεμπόδιστης ένταΕης της 
Κύπρου και των άλλων χω
ρών στην ΕΕ».

όταν ανέφερε ότι πρέπει να Εεκα- 
θαρισθούν θέματα όπωε το Κυ
πριακό και οι ελληνοτουρκικέε σχέ- 
σειε.

Διπλωματικέε πηγέε εΕηγούσαν 
πωε αυτό σημαίνει ότι «η Ελλάδα 
θα αποδεχόταν μια σαφή δέσμευ
ση των ευρωπαίων εταίρων μας 
για την ενταΕιακή πορεία της Κύ
πρου στην οποία να καθίσταται 
σαφές ότι η ένταΕη της νήσου στην 
ΕΕ είνα ι ανεΕάρτητη από την επί
λυση του κυπριακού προβλήματος 
αλλά και αποδοχή από μέρους της 
Τουρκίας της δικαιοδοσίας της Χ ά 
γης για τις όποιες δ ιαφορές υ
πάρχουν μεταΕύ Ελλάδος-Τουρ- 
κίας».

Ο κ. Σημίτηε πάντωε επανέλαβε 
και χθεε δημοσίωε ότι «η συμμε
τοχή της Τουρκίας στις δ ιαδικα
σίες της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, 
ως υποψήφιας χώρας, είνα ι ένα 
θετικό βήμα».

Ο ίδιοε συμπλήρωσε όμωε ότι «η  
υποψ ηφ ιότητα θα οδηγήσει σε 
προβλήματα και εντάσεις αν δεν 
υπάρχουν προηγουμένως καθαρές 
θέσεις σε ανοικτά προβλήματα »  
και ωε τέτοια περιέγραψε το Κυ
πριακό και τιε ελληνοτουρκικέε σχέ
σεις.

Η κυβέρνηση πλέον δεν απευ
θύνεται προε τη γειτονική χώρα αλ
λά προε τιε ευρωπαϊκέε χώρεε, από 
τιε οποίεε ζητεί να αναλάβουν τιε 
δικέε τουε ευθύνεε για την πορεία 
των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Χαρακτηριστικά ο κ. Σημίτηε εί
πε χθεε: «Ελπίζω οι ευρωπαίοι ε
ταίροι μας να συμμεριστούν την 
άποψη ότι όχι μόνο το συμφέρον 
της χώρας μας αλλά και το συμ
φέρον των σχέσεων όλων με την 
Τουρκία και· κυρίως το ίδιο το μέλ
λον της ΕΕ απαιτούν λειτουργικές 
απαντήσεις που να εΕασφαλίΕουν 
τους κο ινούς στόχους της Ενω 
σης».

Στη συζήτηση που έγινε χθεε 
στην Κυβερνητική Επιτροπή οι πε
ρισσότεροι υπουργοί εΕέφρασαν 
την εκτίμηση ότι με τουε ωε τώρα 
χειρισμούε στο θέμα η κοινή γνώ
μη έχει προετοιμασθεί κατάλληλα 
για όλα τα ενδεχόμενα και αυτό πα
ρέχει μια άνεση στην κυβέρνηση 
να αποφασίσει χωρίε άγχοε και πίε
ση. Ορισμένοι επισήμαναν ότι θα 
μπορούσε να εΕελιχθεί σε θρίαμβο 
για την κυβέρνηση μια θετική έ
κβαση των διαπραγματεύσεων στο 
Ελσίνκι αλλά το αντίθετο δεν απο
τελεί κατ’ ανάγκην τραγωδία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Η Αγκυρα επανα
λαμβάνει σε όλουε τουε τόνουε ότι δεσμεύεται να 
ανπμετωπίσει τιε ελληνοτουρκικέε διαφορέε μέ
σα στο πλαίσιο που έχει καθορίσει και έχει α
ποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ περιμένει με 
αγωνία την απόφαση τηε Συνόδου Κορυφήε στο 
Ελσίνκι. «Ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων 
στο Αιγαίο καθορίζεται από την'Ατζέντα 2000", 
θα σεβασθούμε αυτό το έγγραφο» τόνισε και 
πάλι χθεε ο τούρκοε υπουργόε ΕΕωτερικών κ. 
Ισμαήλ Τζεμ.

Η συνάντηση κορυφήε παίρνει διαστάσειε 
κοσμογονίαε στην τουρκική κοινή γνώμη, που 
θεωρεί την αυριανή απόφαση απολύτωε κρί
σιμη για την πορεία τηε Τουρκίαε. Ο τουρκι- 
κόε Τύποε απευθύνει εκκλήσειε προε την ελ
ληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό κ. 
Κώστα Σημίτη να μην εμποδίσει την υποψη
φιότητα τηε Τουρκίαε στην ΕΕ. «Η ιστορική α 
πόφαση εΕαρτάται από την Ελλάδα» γράφουν 
οι εφημερίδεε και τονίζουν ότι «όλα τα βλέμ
ματα είναι στραμμένα προς την Ελλάδα». Η α
ποδοχή τηε τουρκικήε υποψηφιότηταε θα δώ
σει στην Τουρκία την ευκαιρία να προσαρμοστεί 
στουε κανόνεε και στα κριτήρια τηε ΕΕ, σχο
λιάζουν έγκυροι αρθρογράφοι ενώ επισημαί-

Αγωνία στην 
για τη στάση
νουν ότι «μια αρνητική απόφαση μπορεί να 
αποτελέσει θανάσιμο πλήγμα στις σχέσεις της 
Τουρκίας με την ΕΕ και να αποΕενώσέι την 
Τουρκία από την Ευρώπη». Η απόφαση του 
Ελσίνκι θα αποτελέσει και σημείο τομήε για τιε 
ελληνοτουρκικέε σχέσειε, 
διαπιστώνουν όλοι. Ο τούρ
κοε υπουργόε ΕΕωτερικών, 
σε ομιλία του σε γεύμα τηε 
Ενωσηε Τούρκων Επιχει
ρηματιών και Βιομηχάνων 
(ΤύδΙΑϋ) στην Αγκυρα, 
σχολίασε ότι ο αποκλει- 
σμόε τηε Τουρκίαε από την 
Ευρώπη δημιουργεί μία «δυναμική αντίθε
σης» με την Ελλάδα. «Με τα (σημερινά) σύ
νορα της ΕΕ, το Αιγαίο χωρίζεται στα δύο» 
είπε ο κ. Τζεμ και συνέχισε ότι «η Ευρώπη

Τουρκία 
τηε Ελλάδαε

πρέπει να διορθώσει αυτή την κατάσταση».
«Αν η Ελλάδα αποΕενώσει την Τουρκία από 

την Ευρώπη, ο κ. Κώστας Σημίτης θα χάσει 
κάθε ευκαιρία να ασκήσει πιέσεις προε την 
Τουρκία» γράφει η «Μιλιέτ», που απευθύνει έκ

κληση προε τον πρωθυ
πουργό κ. Σημίτη να εγκα- 
ταλείψει τιε επιφυλάΕειε του 
και να επιτρέψει την τουρ
κική υποψηφιότητα. Η συ
ζήτηση αυτή δεν έχει ω 
στόσο την ένταση που 
συνήθωε χαρακτήριζε α- 
νάλογεε δημόσιεε συΕητή- 

σειε στο παρελθόν. Ακόμη και οι δηλώσειε του 
προέδρου Ντεμιρέλ για τιε συνέπειεε που θα 
μπορούσε να έχει μια αρνητική για την Τουρκία 
απόφαση του Ελσίνκι, μοιάζουν παράφωνεε μέ

σα στο κλίμα τηε ιδιαίτερηε προσοχήε με την ο
ποία η Τουρκία διατυπώνει τιε θέσειε τηε. Ο τούρ
κοε υπουργόε ΕΕωτερικών σημείωσε ότι «δεν 
μπορούμε να δεχθούμε ειδικούς όρους που θα 
τεθούν μόνον και μόνον επειδή πρόκειται για 
την Τουρκία». Ακόμη και για το Κυπριακό, που 
εΕακολουθεί να αποτελεί θέμα ταμπού, η Αγκυ
ρα είναι διακριτική στη διατύπωση των θέσεών 
τηε. Απαντώνταε σε ερωτήσειε για την ένταΕη 
τηε Κύπρου στην ΕΕ, ο εκπρόσωποε του τουρκι
κού υπουργείου ΕΕωτερικών είπε ότι «συνδέε
ται άμεσα με τη λύση του Κυπριακού». Και ο 
τούρκοε υπουργόε ΕΕωτερικών, μιλώνταε για το 
ίδιο θέμα στουε επιχειρηματίεε στην Αγκυρα, α 
πέφυγε να αναφερθεί στα άλλα θέματα με τα ο
ποία μέχρι πρότινοε η Τουρκία συνέδεε το εν
δεχόμενο ένταΕηε τηε Κυπριακήε Δημοκρατίαε 
στην ΕΕ. Το τουρκικό υπουργείο ΕΕωτερικών πα
ραμένει επιφυλακτικό ωε προε τιε προοπτικέε 
τηε συνάντησηε. Χθεε, ανακοίνωσε ότι ο πρω- 
θυπουργόε κ. Μπουλέντ Ετζεβίτ θα μεταβεί στο 
Ελσίνκι «μόνον αν γίνει οριστική και επίσημη 
η υποψηφιότητα της Τουρκίας», και δεν έδω
σε ακόμη απάντηση στη σχετική πρόσκληση τηε 
προεδρίαε..

Α. ΚΟΥΡΚΟΥΛΛΣ

Εκκλήσεις τον Τύπον 
npos τον Πρωθυπουργό 

και την κυβέρνηση 
να μην εμποδίσουν 
την υποψηφιότητα
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ΚΠΑΙΚΟΠΟΙΗΣΗ >■ Οι ελληνικές Θέσεις συναντούν αντιδράσεις κυρίως από τον γαλλογερμανικό 
άίονα, σύμφωνα με έγ]’ραφο του υπουργείου Είωτερικών εν όψει ms Συνόδου Κορυφήε

Η απόσταση που χωρίζει tis θέσειε in s Αθήναε 
από εκείνεε των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευ
ουσών στο θέμα τηε αναγνώρισηε τηε τουρκι
κήε υποψηφιότηταε και των συνεπειών τηε ε
ξακολουθεί να είναι μεγάλη, παρά τη 
«συγκρατημένη αισιοδοξία» in s φινλανδικήε 
προεδρίαε, η οποία εντείνει τη διαμεσολαβητι- 
κή Tns προσπάθεια για να μπορέσει να επιτευ
χθεί στο Ελσίνκι έναε συμβιβασμόΒ. Οπωε προ-

_________Ρεπορτάζ: Αννυ ΓΙοαιιματα_____

κύπτει από έγγραφο του υπουργείου Εξωτερι
κών που «κωδικοποιεί» τΐ5 Θέσεΐ5 των εταίρων, 
και στα τρία Ζητήματα που θέτει η Ελλάδα (α
ποδοχή τη$ υποχρεωπκήε δικαιοδοσίαε του Διε- 
θνούε Δικαστηρίου σε «εύλογο χρόνο», απρό
σκοπτη συνέχιση και κατάληξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων τηε Κύπρου και πλαίσιο αρ

χών για την «εταιρική σχέση» τηε Τουρκίαε) συ
ναντά σθεναρότατεε αντιδράσεΐ5, κυρίωε από 
την πλευρά του γαλλογερμανικού άξονα, ο ο- 
ποίθ5 και θα κρίνει -  σε μεγάλο βαθμό -  την τε
λική έκβαση τπ5 διαπραγμάτευσή. Στα «συν» για 
την ελληνική πλευρά είναι η εξαιρετικά εποικο
δομητική στάση του Λονδίνου στο θέμα τηε Κύ
πρου, με την οποία συμφωνούν και οι Αμερικα
νοί, οι απόψειε των οποίων έχουν «ειδικό βάροε».

Ελλάδα και εταίροι δεν συμφωνούν σε όλα
Το Δ ι ε θ ν ή  Δικαστήριο 

τη ς  Χάγης
Η  ενταΤιακή πορεία 

της Κύπρου
Η εταιρική σχέση 

της Τουρκίας
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ΓΕ ΡΜ Α Ν ΙΑ

Δέχονται τη διατύπωση που υπάρχει στην «Ατζέντα 
2000» σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιεε χώρεε 
θα πρέπει να αποδεχθούν την υποχρεωτική δικαιοδο
σία του Διεθνούε Δικαστηρίου «πριν από την ολο
κλήρωση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης». 
Πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται «περαπέρω είειδίκευ- 
ση». Σημειώνεται όπ η Γερμανία συγκαταλέγεται σπε 
4 χώρεε - μέλη τηε ΕΕ που δεν έχουν αναγνωρίσει 
την υποχρεωτική δικαιοδοσία τηε Χάγηε.

Το Βερολίνο εμφανίζεται αυτή τη σπγμή ωε η πλέον α
διάλλακτη πρωτεύουσα στο θέμα τηε Κύπρου. Απορρί
πτει τη βρετανική φόρμουλα και αντιμετωπίζει με επι- 
φυλάξειε ακόμη και τη γαλλική φόρμουλα σύμφωνα 
με την οποία «καμία τρίτη χώρα δεν έχει δικαίωμα 
βέτο στην ενταδιακή πορεία άλληε υποψηφίαε». Η Α
θήνα θεωρεί όπ η στάση που τηρεί το Βερολίνο στη 
διαπραγμάτευση δεν είναι συνεπήε προε ηε διαβεβαι- 
ώσειε που δόθηκαν σε πολιτικό επίπεδο.

Η Γερμανία αποδέχεται όπ πρέπει να 
διαμορφωθεί -  και να αποτυπωθεί 
στα συμπεράσματα τηε Συνόδου -  ένα 
πλαίσιο με πε βασικέε αρχέε τηε εται- 
ρικήε σχέσηε. Απορρίπτει ωστόσο πε 
προτάσειε τηε Αθήναε για να συμπε- 
ριληφθούν στο πλαίσιο αυτό θέματα, 
όπωε το Κυπριακό και η διευθέτηση 
των ελληνοτουρκικών διαφορών.
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Γ Α Λ Λ ΙΑ

Αν και συμφωνούν ωε προε την αρχή τη5 ειρηνικήε ε- 
πίλυση5 των διαφορών, συμπεριλαμβανόμενά και 
τη5 προσφυγή5 στο Διεθνέε Δικαστήριο τηε Χάγη5, 
δεν δέχονται την υποχρεωτική προσφυγή, με το επι
χείρημα όπ ούτε η ίδια έχει αναγνωρίσει την υποχρε- 
ωπκή δικαιοδοσία τη5 Χάγηε και άρα «δεν μπορεί να 
επιβάλει σε τρίτουε κάτι που η ίδια δεν αποδέχεται».

Εχει μετακινηθεί από την προηγούμενη θέση τηε σύμ
φωνα με την οποία η Κύπροε δεν μπορεί να ενταχθεί στην 
ΕΕ αν προηγουμένωε δεν έχει επιλυθεί το πολιπκό πρό
βλημα όχι δια τηε διατυπώσεωε άλληε θέσηε, αλλά δια 
τηε «σιωπήε». Ωε εκ τούτου, απορρίπτει τη φόρμουλα 
Κουκ και εισηγείται τη συμπερίληψη στα συμπεράσμα
τα, στο κεφάλαιο που θα αφορά ηε σχέσειε μεταξύ των 
υποψήφιων χωρών, διατύπωσηε με την οποία θα καθί
σταται σαφέε όπ «καμία υποψήφια δεν έχει δικαίωμα 
βέτο στην ενταδιακή πορεία άλληε υποψηφίαε».

Η Γαλλία θεωρεί ότι η τουρκική υπο
ψηφιότητα θα πρέπει να ανημετωπισθεί 
ισότιμα με πε άλλεε υποψήφιεε για έ
νταξη χώρεε. Απορρίπτει κάθε ιδέα για 
να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του 
Ελσίνκι το πλαίσιο τηε εταιρικήε σχέ
σηε, δεδομένου μάλιστα όπ η αναγνώ
ριση τηε υποψηφιότηταε τηε Τουρκίαε 
«δεν θα έχει συνέπειεε ενταδιακήε δια- 
δικασίαε».

' :

Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ

Συμφωνούν με την ενσωμάτωση στα συμπεράσματα 
-  στο κεφάλαιο που θα αναφέρεται γενικά σπε υπο
ψήφιεε χώρεε -  τηε αναφοράε που υπάρχει στην «Α- 
τΖέντα 2000». Δεν απορρίπτουν την ελληνική επυτει- 
ρηματολογία, αλλά σημειώνουν όπ οι προϋποθέσειε 
που θέτει η Αθήνα δεν πρέπει να συνδέονται με την 
αναγνώριση τηε τουρκικήε υποψηφιότηταε, αλλά με 
την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησηε, ό- 
ποτε αυτή γίνει.

Εχει υιοθετήσει την πλέον εποικοδομηηκή στάση στο 
Κυπριακό, παρουσιάΖονταε -  μέσω του υπουργού τηε 
επί των Εξωτερικών -  γραπτή φόρμουλα με την οποία 
αποσυνδέεται η επίλυση του Κυπριακού από την έντα
ξη τηε νήσου στην ΕΕ. Η φόρμουλα αυτή εμπεριέχεται 
και σε επιστολή που απέστειλε, προ ενόε περίπου μη- 
νόε, ο βρετανόε πρωθυπουργόε κ. Τόνι Μπλερ προε 
τον κ. Κ. Σημίτη.

Με βάση τη συλλογιστική όπ όλα τα υ
ποψήφια κράτη θα πρέπει να έχουν 
ίση μεταχείριση, δεν θεωρεί ότι οι 
προϋποθέσειε που θέτει η Ελλάδα α
ποτελούν πρόκριμα για την υποψηφιό
τητα, αλλά για την ένταξη, και ωε εκ 
τούτου θα πρέπει να υλοποιηθούν από 
την Τουρκία είτε για να αρχίσουν δια- 
πραγματεύσειε είτε στη διάρκειά τουε.

0 *
Γ Γ Α Λ ΙΑ

Δέχονται τη διατύπωση τηε «ΑτΖένταε» και απορρί
πτουν τον προσδιορισμό χρονοδιαγράμματοε. Σημει
ώνουν επίσηε όπ η Τουρκία θα μπορούσε να αποδε
χθεί την παραπομπή των επίμαχων θεμάτων στο 
Διεθνέε Δικαστήριο, αφ’ ηε σπγμήε -  και μετά την 
πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματοε -  δεν 
επιτευχθεί πολιηκή συμφωνία -  μέσω διμερούε δια
λόγου.

Δεδομένου όπ ανήκει στην ομάδα των «4» που συνέ
ταξαν πέρυσι τη γνωστή «κοινή δήλωση» για την Κύ
προ, απορρίπτει και αυτή με τη σειρά τηε τη βρετανική 
φόρμουλα, προβάλλονταε το επιχείρημα όπ δεν θα 
πρέπει να υιοθετηθεί στο Ελσίνκι διατύπωση που να α
ποδυναμώνει πε προσπάθειεε επίλυσηε του πολιπκού 
προβλήματοε τηε νήσου. Εφόσον η λεπτή αυτή ισορ
ροπία διασφαλισθεί -  και βεβαίωε εφόσον μετακινηθεί 
και ο γαλλογερμανικόε άξοναε -  εκημάται όπ μπορεί 
να μετακινηθούν παρά πε πρόσφατεε δηλώσειε Ντίνι.

Συμμερίζεται την κυρίαρχη -  εντόε τηε 
ΕΕ -  άποψη όπ η τουρκική υποψηφιό
τητα θα πρέπει να κριθεί σε ισόπμη 
βάση και δεν δέχεται τη διασύνδεσή 
τηε με άλλεε αρχέε πλην των κριτη
ρίων τηε Κοπεγχάγηε. Σε ό,π αφορά 
τα θέματα που θέτει η Ελλάδα υποστη
ρίζει όπ εξ αντικειμένου θα τεθούν 
στον πολιπκό διάλογο Τουρκίαε - ΕΕ.

ί.'ΗΗ .....

Ο Λ Λ Α Ν Δ ΙΑ

Δέχεται τη διατύπωση που υπάρχει στην «Ατζέντα 
2000» για τη διευθέτηση των «συνοριακών διαφο
ρών». Απορρίπτει το χρονοδιάγραμμα για την αποδο
χή τηε υποχρεωπκήε δικαιοδοσίαε τηε Χάγηε αλλά, α
ναλαμβανόμενη αε δυσκολίεε, έχει διαμηνύσει στην 
Αθήνα όα μπορεί να δεχθεί ορισμένεε «ρεαλιστικές 
διατυπώσεις». £

Θεωρούνται, μαΖί με τουε Γερμανούε, από τουε πλέον 
«σκληρούε» στο Κυπριακό. Δεν δέχονται όπ, ασχέτωε 
τηε επίλυσηε του πολιπκού προβλήματοε, η Κύπροε θα 
ενταχθεί στην ΕΕ και υποστηρίζουν όπ θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα διατύπωση που να 
αναφέρει όπ η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν ολοκληρωθούν οι 
ενταξιακέε διαπραγματεύσειε.

Θεωρεί όπ η Τουρκία πρέπει να ανα
κηρυχθεί υποψήφια χώρα χωρίε επι- 
πρόσθετεε προϋποθέσειε, ετπσημαί- 
νονταε όπ η Ενωση «θα πρέπει να 
πιέσει την Τουρκία μετά τη Σύνοδο 
Κορυφήε». Δέχεται τη γενική αναφο
ρά στα κριτήρια τηε Κοπεγχάγηε, αλ
λά απορρίπτει τον «οδικό χάρτη».

3 0
ΙΣ Π Α Ν ΙΑ

Από ηε μεγάλεε ευρωπαϊκέε χώρεε είναι εκείνη που 
δείχνει τη μεγαλύτερη κατανόηση απένανη σπε θέ- 
σειε τηε Αθήναε. Θα ήταν διατεθειμένη να συνταχθεί 
με την ελληνική άποψη περί χρονικού προσδιορισμού 
τηε αποδοχήε τηε υποχρεωπκήε δικαιοδοσίαε τηε Χά
γηε από ηε υποψήφιεε χώρεε αν διαμορφωνόταν ένα 
τέτοιο «μπλοκ» χωρών, αλλά δεν θα επιθυμούσε να 
δώσει μόνη τηε αυτή τη μάχη.

Η Ισπανία εμφανίζεται ουδέτερη στο θέμα αυτό. Στο 
αίτημα τηε Ελλάδαε να συμπεριληφθούν στα συμπερά
σματα του Συμβουλίου εγγυήσειε για το Αιγαίο και την 
Κύπρο, η Μαδρίτη απαντά όπ θα δεχόταν κάθε φόρ
μουλα που θα έδινε λύση στο πρόβλημα, θα ικανοποι
ούσε την Ελλάδα και θα διέσωΖε την αξιοπρέπεια τηε 
Τουρκίαε.

Εκημά όπ το πρόβλημα τηε τουρκικήε 
υποψηφιότηταε είναι «λεπτό» και ότι 
στην περίπτωση που δεν καταστεί δυ
νατή η αναγνώρισή τηε από τη Σύνοδο 
Κορυφήε του Ελσίνκι, «η έημιά θα ή
ταν ανεπανόρθωτη».

................Η Π £ ____________

Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν την παραπομπή των ελλη
νοτουρκικών διαφορών στο Διεθνέε Δικαστήριο, όπωε 
δήλωσε και ο πρόεδροε Κλιντον στην Αθήνα. Υποστη
ρίζουν ανοικτά την αναγνώριση τηε τουρκικήε υποψη
φιότηταε στο Ελσίνκι, αλλά δεν εμπλέκονται σπε «λε-* 
πτομέρειεε» τηε διαπραγμάτευσηε, και ωε εκ τούτου 
δεν έχουν εκφρασθεί γύρω από το συγκεκριμένο ελλη
νικό αίτημα περί αποδοχήε τηε αναγκασπκήε δικαιο- 
δοσίαε του Δικαστηρίου σε «εύλογο χρόνο».

Συμφωνούν με τη διατύπωση του βρετανού υπουργού 
Εξωτερικών κ. Ρόμπιν Κουκ, σύμφωνα με την οποία η 
επίλυση του πολιπκού προβλήματοε δεν αποτελεί προϋ- 

. πόθεση για την ένταξη τηε Κύπρου στην ΕΕ. Επειτα από 
τηλεφώνημα του υπουργού Εξωτερικών κ. Γ. Παπαν- 
δρέου με την αμερικανίδα ομόλογό του κυρία Μάντλιν 
Ολμπραϊτ, ο βοηθόε υπουργόε Εξωτερικών κ. Μαρκ 
Γκρόσμαν δραστηριοποιήθηκε για να διευκολύνει την 
αποδοχή του συγκεκριμένου ελληνικού αιτήματοε.- «* ·- * . · - ·  .· ■ 4» Λ Μ . ·  « ·  ,·1 ·  * * ΤΙ > * » Κ * * « » Τ « «4

Δεν ασχολούνται με το θέμα, δεδομέ
νου όπ είναι τηε απολύτου αρμοδιότη- 
ταε τηε ΕΕ. ΤονίΖουν πάντωε συνεχώε 
όπ η τουρκική υποψηφιότητα -  την ο
ποία υποστηρίζουν διακαώε -  θα πρέ
πει να κριθεί σε απολύτωε ισότιμη βά
ση με πε υπόλοιπεε υποψήφιεε 
χώρεε.
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Οι θέαείδ xns A0nvas amv (εκτός 
Τουρκίας) ατζέντα m s Συνόδου

Ι διαίτερη σημασία για την Ελλάδα 
έχει το Συμβούλιο του Ελσίνκι -  και 

τούτο όχι μόνο επειδή υπάρχει το θέ
μα τηδ Τουρκίαδ, τηδ Κύπρου κτλ. Οι 
αποφάσεΐδ που θα ληφθούν στα θέ
ματα τηδ ημερησίαδ διάταΕηδ που έ
χει διαμορφώσει η φινλανδική προε
δρία θα επηρεάσουν σοβαρά τα 
συμφέροντα και τΐδ επιδιώΕειδ τηδ Ελ- 
λάδαδ στην ΕΕ. Για όλα τα θέματα -  
διεύρυνση, διακυβερνητική διάσκε
ψη, κοινή πολιτική ασφαλείαδ και ά- 
μυναδ, θέματα οικονομικά, η κατά
σταση στα Βαλκάνια κ.ά. -  υπάρχει 
ελληνική θέση την οποία θα προβάλει 
ο πρωθυπουργόδ κ. Σημίτηδ και οι υ
πουργοί κκ. Παπανδρέου και Παπα- 
ντωνίου.

Συγκεκριμένα, στο 
θέμα τηδ διεύρυνσή 
η Ελλάδα υποστηρί
ζει την ταυτόχρονη έναρΕη διαπραγ
ματεύσεων για όλεδ τΐδ χώρεδ του «δευ
τέρου κύματοδ», θεωρεί θετική την 
προοπτική καθορισμού χρονοδια- 
γράμματοδ για τΐδ προσχωρήσει, α
ποκρούει τΐδ μεγάλεδ μεταβατικέδ πε- 
ριόδουδ και υποστηρίζει την 
αΕιοποίηση του θεσμού τηδ ευρωπαϊ- 
κήδ διάσκεψηδ με τη συμμετοχή και 
άλλων χωρών (λ.χ. των βαλκανικών) 
με ευρωπαϊκή προοπτική.

Για τη διακυβερνητική διάσκεψη η 
Ελλάδα υποστηρίζει ότι πρέπει να συ
ζητηθούν όλα τα θέματα που δεν επι
λύθηκαν στο Συμβούλιο του Αμστερ
νταμ. Ετσι εκτόδ από τον αριθμό των 
επιτρόπων, την επαναστάθμιση των 
ψήφων στο Συμβούλιο και την επέ
κταση του κανόνα τηδ ειδικά πλειο- 
ψηφίαδ θα πρέπει να εΕετασθούν η ε
νίσχυση του δικαστηρίου και του 

ελεγκπκού συνεδρί
ου, η αναγνώριση 
τηδ νομικήδ προσω- 
πικότηταδ τηδ ΕΕ, η 

δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού 
ελέγχου ποιότηταδ τροφίμων κτλ.

Για την κοινή πολιτική ασφαλείαδ 
και άμύναδ -  η σχετική έγκριση δό
θηκε στο Συμβούλιο τηδ Κολονίαδ -  η 
φινλανδική προεδρία έχει συντάΕει 
δύο εκθέσει. Η μία αφορά τη διαχεί
ριση κρίσεων με στρατιωτικά μέσα και 
η δεύτερη τη μη στρατιωτική πτυχή 
τηδ. Η Ελλάδα κρίνει ικανοποιητικέδ 
τΐδ εκθέσεΐδ, αν όμωδ προκύψει εν

διαφέρον για επαναδιαπραγμάτευση 
θα φέρει και πάλι στο τραπέζι τΐδ προ- 
τάσεΐδ τηδ για ανάληψη δράσηδ μόνο 
έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείαδ, για ανάληψη δέσμευσηδ 
πλήρουδ σεβασμού του ανθρωπιστι
κού δικαίου κατά τη διεΕαγωγή επι
χειρήσεων, για μη 
συμμετοχή τρίτων 
στην ανάπτυΕη των ευ
ρωπαϊκών στρατιωτι
κών δυνατοτήτων και 
για εμπλοκή του Ευ
ρωκοινοβουλίου στην 
ΚΕΠΑΑ.

Για την κατάσταση 
στην Τσετσενία και 
στα δυτικά Βαλκάνια 
η θέση τηδ χώραδ μαδ είναι: Οχι μέ
τρα κατά τηδ Ρωσίαδ διότι θα υπονο- 
μευθεί το κλίμα εμπιστοσύνηδ μεταΕύ 
ΕΕ και Ρωσίαδ όπωδ και κάθε γέφυρα 
επικοινωνίαδ. Οι κυρώσεΐδ κατά τηδ 
Σερβίαδ και η προσπάθεια ορισμένων 
εταίρων μαδ να αποβληθεί η Γιουγκο

σλαβία από τον ΟΗΕ δεν συμβάλλουν 
στην εΕομάλυνση τηδ κατάστασηδ 
στην περιοχή. Οσον αφορά το Σύμ
φωνο Σταθερότηταδ, η Ελλάδα διαπι
στώνει ότι οι υποσχέσεΐδ που δόθη
καν το καλοκαίρι δεν υλοποιούνται και 
θα υπάρΕει μεγάλη απογοήτευση των 

πληθυσμών, με σοβα- 
ρέδ αρνητικέδ συνέ- 
πειεδ.

Στο θέμα τηδ θε- 
σμικήδ βελτίωσηδ τηδ 
λειτουργίαδ του Συμ
βουλίου, που εθίγη 
στο Συμβούλιο τηδ 
Βιέννηδ, η Ελλάδα πε
ριορίζει τα ενδιαφέ- 
ροντά τηδ κυρίωδ στα 

ζητήματα τηδ αλλαγήδ του συστήμα- 
τοδ προεδρίαδ, τηδ αλλαγήδ του ση
μερινού γλωσσικού καθεστώτοδ και 
τηδ μείωσηδ των θέσεων των κρατών- 
μελών στο τραπέζι των συνομιλιών -  
ζητήματα στα οποία τηρεί αρνητική 
στάση. Στο Συμβούλιο του Ελσίνκι θα

συζητηθούν επίσηδ και θέματα οικο- 
νομικήδ και νομισματικήδ πολιτικήδ - 
συντονισμόδ πολιτικήδ, ενισχυμένη 
φορολογική συνεργασία, φορολόγη- 
ση τηδ αποταμίευσηδ κ.ά. Επίσηδ η α
πασχόληση, το περιβάλλον και η βιώ
σιμη ανάπτυΕη. Η Ελλάδα είναι 
ικανοποιημένη επειδή οι περισσότερεδ 
από τΐδ θέσεΐδ τηδ ήδη έχουν ενσω
ματωθεί στίδ επιμέρουδ εκθέσεΐδ. Σε 
άλλα, λ.χ. στο ζήτημα των τόκων, πι
στεύει ότι χρειάζεται περαιτέρω συ
ζήτηση, στη φορολόγηση τηδ αποτα
μίευσηδ υποστηρίζει ότι μόνο οι 
μελλοντικέδ εκδόσεΐδ ομολόγων πρέ
πει να φορολογηθούν και ο συντελε- 
στήδ παρακράτησηδ να είναι 10% (α
ντί του 20% που ζητούν μερικοί 
εταίροι).

Η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση 
Ανατολή, η υποστήριΕη των δημο
κρατικών δυνάμεων στη Γιουγκοσλα- 
βία και η κατάσταση στην ευρύτερη 
Βαλκανική θα είναι αντικείμενο συζη
τήσεων των υπουργών ΕΕωτερικών. Η 
Ελλάδα ενισχύει τον διάλογο Ισραήλ- 
Παλαισπνίων, όπωδ και την έναρΕη 
συνομιλιών με τη Συρία, και για τη Γι
ουγκοσλαβία υποστηρίζει την ισότιμη 
συμμετοχή όλων των κομμάτων τηδ α- 
νππολίτευσηδ στον σχεδίασμά τήδ με
τά τον Μιλόσεβιτδ εποχήδ.

Ρεπορτάζ
Στ. Ε υ ς τ λ θ ια δ η ς

Τι θα υηοστηριχθεί 
για διεύρυνση, 

διακυβερνητική, 
πολιτική ασφάλειαε 

και άμυνας, 
οικονομία 

και Βαλκάνια

Σύσκεψη για 
tous âEoves 
ms σιραιηγικήδ
Ο ι βασικοί άΕονεδ στουδ οποίουδ θα 

κινηθεί η ελληνική στρατηγική στην 
επικείμενη Σύνοδο του Ελσίνκι εΕετά- 
στηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποι
ήθηκε χθεδ στο υπουργείο ΕΕωτερικών 
όπου αναπτύχθηκαν οι προβληματισμοί 
για την πιθανή επίσημη αναγνώριση τηδ 
Τουρκίαδ ωδ υποψήφιαδ χώραδ και α- 
ποφασίστηκαν τα εΕήδ:
>- Κυπριακό: Η Αθήνα θα πρέπει να ε- 
πιμείνει ώστε να πετύχει απόφαση του 
Συμβουλίου Κορυφήδ για την απρόσκο
πτη ένταΕη τηδ Κύπρου στην ΕΕ, εφόσον 
πληροί τΐδ προϋποθέσεΐδ ένταΕηδ, ανε- 
Εάρτητα με την επίλυση ή όχι του πολιτι
κού τηδ προβλήματοδ. Οπωδ ειπώθηκε, 
με τη θέση αυτή συμφωνεί η βρετανική 
κυβέρνηση, διαφωνεί κυρίωδ η γερμα
νική, αλλά μπορεί με τουδ αναγκαίουδ ε- 
λιγμούδ ο Πρωθυπουργόδ να αποσπάσει 
τέτοια απόφαση.
>■ Βέτο: Η Αθήνα έχει αυτή τη στιγμή στα 
χέρια τηδ μία «ατομική βόμβα, μεγάληε 
loxûos, την οποία όμωε μπορεί να χρη
σιμοποιήσει μόνο μία φορά». Η «ατο
μική βόμβα» είναι το «βέτο». Αν όμωδ γί
νει δεκτή η αίτηση τηδ Αγκυραδ τότε 
αυτομάτωδ η χώρα μαδ αποκτά πολλέδ 
«βόμβεε» μικρότερηδ μεν ισχύοδ, αλλά 
εΕίσου αποτελεσματικέδ. Και τούτο επει
δή θα μπορεί να ελέγχει μέσω του Συμ
βουλίου Γενικών Υποθέσεων και μέσω 
τηδ Επιτροπήδ και στα διάφορα άλλα όρ
γανα τηδ ΕΕ αν η Αγκυρα πληροί όλουδ 
τουδ όρουδ τουδ οποίουδ θα θέσει η ΕΕ. 
Το «όπλο» αυτό, όπωδ ειπώθηκε, είναι ί- 
σωδ mo αποτελεσματικό από το αρχικό 
«βέτο», αφού ακόμη μπορεί να οδηγή
σει και σε αλλαγή του τουρκικού Συ- 
ντάγματοδ.
>· Διεθνέδ Δικαστήριο ms Χάγηδ: Το
ελληνικό δόγμα για την ειρηνική επίλυ
ση των όποιων διαφορών με την Τουρ
κία προϋποθέτει προσφυγή στο Δικα
στήριο τηδ Χάγηδ. Βεβαίωδ στην «ατζέντα 
του 2000» υπάρχει το σχετικό κείμενο 
το οποίο απεδέχθη και η Τουρκία, άλλο 
όμωδ να τη δεσμεύει μία απόφαση του 
Συμβουλίου Κορυφήδ. Η προσφυγή, ω
στόσο, στο Διεθνέδ Δικαστήριο θα πρέ
πει να έχει καταληκτική ημερομηνία. Να 
δεσμευθεί δηλαδή η Τουρκία να δεχτεί 
την προσφυγή, όχι όταν αρχίσουν οι δια- 
πραγματεύσεΐδ για την ένταΕή τηδ (που 
μπορεί να διαρκέσουν χρόνια), αλλά μό- 
λΐδ αρχίσουν οι ενιαΕιακέδ διαπραγμα- 
τεύσεΐδ για τΐδ υπόλοιπεδ χώρεδ.

Ν. Χαςαποπουλος

AkjiôôoEos ο κ. Πρόντι για ένταΕη 
Κύπρου - υποψηφιότητα Τουρκίας

Ο πρόεδροδ ms Ευρωπαϊκήδ 
Επιτροπήδ θεωρεί ότι οι εταίροι 
έχουν συμφωνήσει σε κοινέδ θέσειδ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Η εντύπωση που κυ
ριαρχεί τΐδ τελευταίεδ ημέρεδ στίδ 
ΒρυΕέλλεδ είναι ότι οι «15» έχουν 
σε αρκετά σημαντικό βαθμό συμ
φωνήσει στίδ κοινέδ θέσεΐδ τουδ 
επί τηδ τουρκικήδ υποψηφιότηταδ 
και επί τηδ πορείαδ ένταΕηδ τηδ 
Κύπρου στην ΕΕ, και συνεπώδ το 
πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι 
η Τουρκία θα λάβει την Παρα
σκευή στο Ελσίνκι αυτό που δια- 
καώδ επιθυμεί τα τελευταία χρό
νια, δηλαδή το χρίσμα τηδ 
υποψήφιαδ προδ ένταΕη στην ΕΕ 
χώραδ.

Η εντύπωση αυτή ενισχύθηκε 
και από τΐδ χθεσινέδ δηλώσεΐδ του 
κ. Ρομάνο Πρόντι, κατά τη διάρ

Ανταπόκριση 
Μ. Σ π ιν θ ο υ ρ λ κ ιις

κεια τηδ συνέντευΕηδ Τύπου που 
είθισται να δίδει πριν από τΐδ συ- 
νόδουδ κορυφήδ ο εκάστοτε πρό- 
εδροδ τηδ Επιτροπήδ.

Ο κ. Ρομάνο Πρόντι δήλωσε 
πωδ είναι αισιόδοΕοδ ότι η Τουρ
κία θα λάβει το χρίσμα τηδ υπο- 
ψηφίαδ στο Ελσίνκι επισημαίνο- 
νταδ ότι η αισιοδοΕία αυτή πηγάζει 
τόσο από τη βελτίωση του κλίμα- 
τοδ στίδ ελληνοτουρκικέδ σχέσεΐδ 
όσο και από τη «συνοχή» που υ
πάρχει πλέον στουδ «15» στο ζή
τημα τηδ ένταΕηδ τηδ Κύπρου στην 
ΕΕ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορη- 
μένεδ πηγέδ, η αισιοδοΕία του κ. 
Πρόντι θεωρείται βάσιμη δεδομέ
νου ότι οι «15» έχουν καταλήΕει, 
έπειτα από πολύμηνεδ διαπραγ- 
ματεύσεΐδ, σε ορισμένεδ κοινέδ 
θέσεΐδ που ικανοποιούν σε μεγά
λο βαθμό την Ελλάδα, αλλά και 
την Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά τΐδ ελληνοτουρ
κικέδ σχέσεΐδ ο βασικόδ πυρήναδ 
των κοινών θέσεων των «15» θα 
είναι οι αναφορέδ που περιέχο- 
νται στην παλαιότερη έκθεση τηδ 
Επιτροπήδ για τη διεύρυνση τηδ 
ΕΕ υπό τον τίτλο «Ατζέντα 2000»,

όπου διασαφηνίζεται ότι οι υπο- 
ψήφιεδ χώρεδ θα πρέπει να κα
ταβάλουν κάθε δυνατή προσπά
θεια για την επίλυση των τυχόν 
συνοριακών διαφορών και ότι 
στην περίπτωση που οι σχετικέδ 
προσπάθειεδ αποτύχουν θα πρέ
πει να συναινούν για την παρα
πομπή τηδ εκάστοτε διαφοράδ

Ο κ. Ρομάνο 
Πρόντι δήλωσε 
πως είναι 
αισιόδοξος ότι 
η Τουρκία 
θα λάβει 
στο Ελσίνκι 
το χρίσμα 
της υποψήφιας 
προς ένταξη 
χώρας,
επισημαίνοντας 
ότι η αισιοδοξία 
αυτή πηγάζει 
τόσο από 
τη βελτίωση 
του κλίματος 
στις
ελληνοτουρκικές 
σχέσεις όσο 
και από 
τη «συνοχή» 
που υπάρχει 
πλέον στους «15» 
στο ζήτημα 
της ένταξης 
της Κύπρου 
στην ΕΕ

στο Διεθνέδ Δικαστήριο.
«Οι γενικέε αυτέε αρχέε ισχύ

ουν για όλεε τιε υποψήφιεε χώ- 
ρεε και συνεπώε δεν δίδουν το 
δικαίω μα στην Τουρκία να τιε 
αμφισβητήσει υπό το πρόσχημα 
τηε διακριτικήε ειε βάροε τηε συ- 
μπεριφοράε» ανέφερε κοινοτικόδ 
διπλωμάτηδ χθεδ στίδ ΒρυΕέλλεδ,

επισημαίνονταδ όμωδ παράλληλα 
ότι η Ελλάδα εμμένει στον προσ
διορισμό κάποιου χρονικού ορί
ζοντα για την επίλυση των ελλη
νοτουρκικών διαφορών και ότι για 
το θέμα αυτό δεν έχει επιτευχθεί 
προδ το παρόν συμφωνία στο 
πλαίσιο των «15» και οι διαβου- 
λεύσεΐδ συνεχίζονται.

Σε ό,τι αφορά την πορεία προ- 
σχώρησηδ τηδ Κύπρου στην ΕΕ το 
πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να 
υπάρΕει μια δήλοιση των «15» ό
που θα επαναλαμβάνονται και θα 
επιβεβαιώνονται οι αρχέδ βάσει 
των οποίων άρχισαν προ τριετίαδ 
οι ενταΕιακέδ διαπραγματεύσεΐδ 
με την Κύπρο και οι οποίεδ δεν 
συνέδεαν σε κανένα σημείο τουδ 
την προσχώρηση τηδ Κύπρου στην 
ΕΕ με την επίλυση του πολιτικού 
προβλήματόδ τηδ.

Η επιβεβαίωση των αρχών αυ
τών αποτελεί ένα μήνυμα προδ πά
σα κατεύθυνση ότι τα δύο θέματα 
δεν συναρτώνται, ενώ παράλληλα 
αποτελούν «κοινοτικό κεκτημένο» 
το οποίο σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει ούτε η 
Τουρκία ούτε κανείδ άλλοδ, ανέ
φερε κοινοτικόδ διπλωμάτηδ χθεδ 
στίδ ΒρυΕέλλεδ αιτιολογώνταδ το 
κλίμα αισιοδοΕίαδ που αναμφι
σβήτητα υπάρχει στην κοινοτική 
πρωτεύουσα.

Καταλήγονταδ, βέβαια, η εν λό
γω πηγή δεν θέλησε να αποκλεί
σει το ενδεχόμενο εμπλοκήδ. «Υ
πάρχει μια γαλλική παροιμία που 
συχνά επιβεβαιώνεται στην Κο ι
νότητα και που λέει ότι ο δ ιάβο
λο ε κρύβεται στιε λεπτομέρειεε» 
ανέφερε ο κοινοτικόδ διπλωμά- 
τηδ.

Ακριβώδ για να λυθούν αυτέδ οι 
λεπτομέρειεδ, χθεδ εκπρόσωποδ 
τηδ φινλανδικήδ προεδρίαδ επι- 
σκέφθηκε την Αθήνα, ούτωδ ώστε 
σήμερα που ο προιθυπουργόδ κ. 
Κ. Σημίτηδ θα συναντήσει τον 
φινλανδό ομόλογό του κ. Π. Λΐ- 
πονεν να υπάρχουν ελάχιστα εκ
κρεμή σημεία.
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ΕΛΣΙΝΚΙ

ΕΚ8ΕΣΗ >· Τι αναφέρει ο SieOvtis οργανισμός «Helsinki Watch» 
> «Ο ι οποιεσδήποτε προθέσεις ms κυβέρνησην 
ms Ayiwpas δεν πήραν τη μορφή πρακτικών μέτρων»

«Κατηγορώ» κατά ms Τουρκίας 
για ία  ανθρώπινα δικαιώματα

Ανταπόκριση 
Δ . Α π ο κ ιις

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Λίγα εικοσιτετράωρα 
πριν από την απόφαση ms Ευρωπαϊ
κής Ενωσης στο Ελσίνκι για το αν η 
Τουρκία θα χαρακτηριστεί υποψήφια 
χώρα, έκθεση του διεθνούς οργανισμού 
προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
«Helsinki Watch» κατηγορεί την Τουρ
κία ότι απέτυχε να κάνει πρόοδο όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βή
ματος», η ετήσια έκθεση του οργανι
σμού, που αναμένεται να δοθεί στη 
δημοσιότητα σήμε
ρα και καλύπτει το 
1999, αναφέρει ότι 
«η τουρκική κυβέρ
νηση απέτυχε να οι
κοδομήσει στην πολύ μετρημένη 
πρόοδο των προηγούμενων χρόνων» 
όσον αφορά την προστασία των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων.

Η έκθεση όπως πληροφορείται «Το 
Βήμα» αναφέρει ότι οι οποιεσδήποτε 
προθέσεΐΒ ms τουρκικής ηγεσίας δεν 
πήραν τη μορφή πρακτικών μέτρων 
για να «απελευθερωθούν δημοσιο
γράφοι, να απελευθερωθούν όμηροι 
γνώμης, να ηροστατευθούν κρατού
μενοι από βασανιστήριά ή να εξα
κριβωθεί η τύχη εξαφανισμένων».

Η έκθεση κατηγορεί την τουρκι
κή κυβέρνηση ότι είναι εγκλωβι
σμένη στο σύστημα που υποτίθεται

Και κριτική κατά ms Ελλάδας για 
Κενοφοβία, διακρίσεις, μειονότητες
ότι ελέγχει, με αποτέλεσμα η πρόο
δος να μη σημειωθεί λόγω «συμφε
ρόντων μέσα στο κράτος και ιδιαί
τερα στον στρατό, που συνεχίζει να 
αποτελεί καταπατούσα πολιτική ε
ξουσία». Επίσης ασκείται έντονη κρι
τική για τη συμπεριφορά απέναντι 

στου5 Κούρδους 
και για τη θανατική 
ποινή που επεβλή- 
θη στον Αμπντου- 
λάχ Οτσαλάν. Η 

έκθεση, σύμφωνα με πληροφορίες 
του «Βήματος», ασκεί έντονη κριτική 
στην Τουρκία για τη δίωξη και την α
παγόρευση λειτουργίας πολιτικών κομ
μάτων, και «τις άγριες κατασταλτικές 
επιχειρήσεις ασφάλειας, χαρακτηρι
ζόμενες από κατηγορίες βασανιστη
ρίων και εκτελέσεων χωρίς δίκη». 
Οπως τονίζεται, «οι θάνατοι κατά τη 
διάρκεια κράτησης από την αστυνο
μία συνεχίστηκαν διότι η κυβέρνηση 
απέτυχε να κάνει βήματα-κλειδιά όσο 
αφορά την καταπολέμηση των βα
σανιστηρίων». Το γενικό συμπέρασμα 
τη5 έκθεσης για την Τουρκία είναι ότι 
οι υποσχέσεΐ5 π «  κυβέρνησή του κ.

Ετίεβίι για πρόοδο στο θέμα ms προ
στασίας των ανθρωπίνων δικαιωμά
των «απέτυχαν να υλοποιηθούν».

Η έκθεση πέρα από αυτή την έντο
νη κριτική, αναφερόμενη στην αντι
μετώπιση ms διεθνού8 κοινότητας α
πέναντι σε αυτή την κατάσταση, 
επισημαίνει ότι «ουσιαστικές διαφο
ρές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
και της Τουρκίας σε θέματα που πε
ριλαμβάνουν τη συμπεριφορά της 
Τουρκίας στα ανθρώπινα δικαιώμα
τα, κράτησαν την Τουρκία έξω από 
τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ».

Ασκείται ταυτόχρονα κριτική για το 
γεγονός ότι παρά ns επισημάνσεΐ5 για 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων και ελευθεριών στην τελευταία 
ετήσια έκθεση του Στέιτ Νηπάρτμεντ, 
το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε 
«την παράδοση, από τον Ιούλιο, 50 ε
λικοπτέρων 5ίΙ<οεςΙ<γ S-70 Black 
Hawk. Αυτά τα ελικόπτερα έχουν χρη
σιμοποιηθεί για παραβιάσεις ανθρω
πίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβα
νομένων εξαφανίσεων».

Η έκθεση, όπως πληροφορείται «Το 
Βήμα», περιλαμβάνει και κεφάλαιο για

την Ελλάδα όπου ασκείται έντονη κρι- 
ηκή για «τη συνεχιζόμενη αποτυχία 
να αναγνωρισθούν εθνικές μειονό
τητες». Oncos αναφέρεται, «επίμονη 
διάκριση εναντίον θρησκευτικών μει
ονοτήτων και των Roma υπέσκαψε 
τις προηγούμενες δεσμεύσεις της κυ
βέρνησης για θρησκευτική ανοχή και 
την ενσωμάτωση των Roma, στην ελ
ληνική κοινωνία». Ενα άλλο θέμα στο 
οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκ
θεση ασκεί κριτική είναι ότι «μετανά
στες παρέμειναν στόχος βίας από ξε
νοφοβία κα ι διάκριση». Γίνεται 
αναφορά στη δήλωση του υπουργού Ε
ξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου ότι «η 
Ελλάδα δεν έχει τίποτε να φοβηθεί 
από εθνικές μειονότητες και ότι διε
θνείς συμφωνίες στις οποίες η Ελλά
δα είναι μέλος επιτρέπουν αυτοανα
γνώριση μειονοτικών πολιτών». Oncos 
επισημαίνεται, οι δηλώσει αυτές έγι
ναν αφορμή «σχεδόν ομόφωνων επι
θετικών αντιδράσεων από MME και 
πολιτικούς». TéXos, άλλα προβλήματα 
που επισημαίνει η έκθεση είναι η συ- 
νεχή5 κυριαρχία ms Ορθόδοξη Εκ
κλησίας, που αναγνωρίζεται eos η μόνη 
επίσημη θρησκεία στην Ελλάδα, οι εκ
καθαριστικές επιχειρήσει ms Αστυ
νομίας έναντι των Αλβανών και οι διώ
ξεις εναντίον δημοσιογράφων που 
ασκούν κριτική σε δημόσιε5 αρχές.

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ

Τοποθέτηση 
του Αλ Γκορ 
για Κυπριακό - 
Ελληνοτουρκικά
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Μια πρώτη γεύ
ση των θέσεών του στα θέματα 
του Κυπριακού και των Ελληνο
τουρκικών με οτόχο να προσελ- 
κύσει την ελληνοαμερικανική κοι
νότητα, έδωσε ο αντιπρόεδρο5 
των Ηνωμένων Πολιτειών και ε- 
πικρατέστερο5 υποψήφιος του Δη
μοκρατικού Κόμματος στις επερ- 
χόμενε5 προεδρικές εκλογές του 
2000 κ. Αλ Γκορ.

Απαντώντας σε σχετικέ5 ερω
τήσεις στο περιθώριο εκδήλωσή, 
που οργάνωσε στην κατοικία του 
ο ελληνοαμερικανό5 επιχειρημα
τίας κ. Τ£ον Κατσιματίδης, με 
στόχο την οικονομική ενίσχυση 
της προεκλογική5 εκστρατεία5 
του κ. Γκορ, ο αμερικανός αντι
πρόεδρος ανέφερε ότι παραμέ
νει δεσμευμένο5 στην προώθη-

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Μ ε μυσηκότητα συνεχίζονται 
οι εκ του σύνεγγυς συνομιλίες
Προσπάθεια Ντενκτάς για εκμετάλλευση επεισοδίου στην Κύπρο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Ραούφ Ντενκτάς
επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τον τραυ
ματισμό αστυνομικού του τουρκικού 
καθεστώτος κοντά στην κατεχόμενη 
Λεύκα, που σημειώθηκε χθες το πρωί. 
Τα Ηνωμένα Εθνη, με δηλώσεις του 
εκπροσώπου Τύπου της Ειρηνευτικής 
Δύναμης Τσαρλς Γκόλκιν, δεν συν
δέουν τον τραυματισμό του Τουρκο
κύπριου με το ενδεχόμενο πυροβολι
σμού από ελληνοκύπριους κυνηγούς, 
που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στην 
περιοχή. Παρά την έκκληση του κ. 
Κόφι Αναν να μη γίνονται δηλώσεις,

Ανταπόκριση 
ΓΙ. Π α ν α γ ίω τ ο υ

ο κ. Ντενκτάς αναφέρθηκε στο περι
στατικό το οποίο χαρακτήρισε «ατυ
χέστατο», και κάλεσε τον πρόεδρο κ. 
Κληρίδη να δώσει εξηγήσεις και να 
αποδείξει ότι ήταν ατύχημα. «Το συμ
βάν αυτό αποδεικνύει την αναγκαι
ότητα ανεξάρτητης κυριαρχίας για 
το βόρειο τμήμα» τόνισε χαρακτηρι
στικά.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμ
ματέα του ΟΗΕ, με χθεσινή γραπτή 
ανακοίνωσή του, επικρίνει δημοσί
ευμα στον κυπριακό Τύπο (εννοεί προ
φανώς ανταπόκριση που δημοσιεύ
τηκε σε τουρκοκυπριακή εφημερίδα), 
σημειώνοντας ότι «είναι φανερό πως 
τέτοιες δημόσιες δηλώσεις δεν αντι
κατοπτρίζουν με ακρίβεια το τι συμ
βαίνει στις εκ του σύνεγγυς συνομι
λίες, για τις οποίες μόνο ο γενικός 
γραμματέας μπορεί να δώσει μια αυ
θεντική εικόνα», και καλεί τις δύο 
πλευρές «να τηρήσουν αυστηρά το 
μορατόριουμ στις δηλώσεις».

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης, με τις ε- ·

Ο κ. Γλ. Κληρίδης επιμένει 
στη μια κυριαρχία με κεντρική, 
ισχυρή κυβέρνηση που να ελέγχει 
όλη την επικράτεια του νησιού

ντολές ms Αγκυρας, προσπάθησε και 
χθες να δώσει την εντύπωση ότι οι 
συνομιλίες είναι ουσιαστικές -  εν ό- 
ψει ms Συνόδου Κορυφής στο Ελσίνκι 
-, επισημαίνοντας ότι «περιστατικά 
όπως αυτά δεν πρέπει να μας ε
κνευρίζουν και να διαταράσσουν τον 
συντονισμό, τη συνεργασία, τη φι
λία και την καλή γεπονία μεταξύ των 
δύο πλευρών». Ο κ. Ντενκτάς απο- 
κάλυψε ότι είχε «φιλική συνάντηση» 
με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών 
των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, ο οποί

ο  κ. Ρ. Ντενκτάς θέλει ξεχωριστή 
κυριαρχία με το δικαίωμα για 
μονομερή επέμβαση από μέρους 
της Τουρκίας

os «εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για 
το Κυπριακό».

Η διαδικασία των εκ του σύνεγγυς 
συνομιλιών συνεχίστηκε και χθες στην 
έδρα του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος Κληρί
δης, συνοδευόμενος από τα μέλη ms 
κυπριακής ανππροσωπείας, είχαν επί 
δύο ώρες συνάντηση με τον αντι
πρόσωπο του γενικού γραμματέα, Αλ- 
βάρο ντε Σότο. Στη συνέχεια, αφού 
είχαν ήδη αποχωρήσει οι Ελληνοκύ
πριοι, προσήλθε στην έδρα του διε
θνούς Οργανισμού ο Ραούφ Ντενκτάς

με τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με 
τον τρόπο που διεξάγονται οι συνο
μιλίες, η μια πλευρά δεν γνωρίζει ποι
ες προτάσεις παρουσιάζει η άλλη 
πλευρά. Ως τώρα, και οι δύο ηγέτες 
έκαναν αναφορά και στα τέσσερα θέ
ματα (εδαφικές αναπροσαρμογές, κα
τανομή εξουσίας -  συνταγματικό, α
σφάλεια και περιουσίες), ενώ οι 
αξιωματούχοι της Γενικής Γραμμα
τείας καταγράφουν τις απόψεις τους.

Οι Ελληνοκύπριοι εισηγούνται ό
πως το 24% του εδάφους να είναι υπό 
τουρκοκυπριακή διοίκηση, οι Τουρ
κοκύπριοι (αν αφαιρεθεί το ποσοστό 
της «νεκρής ξώνης») προτείνουν ως 
32%, και ο χάρτης Γκάλι, που θα εί
ναι η βάση της διαπραγμάτευσης, δί
νει 27-28%. Στο συνταγματικό, ο πρό
εδρος Κληρίδης επιμένει στη μια 
κυριαρχία με κεντρική, ισχυρή κυ
βέρνηση που να ελέγχει όλη την επι
κράτεια του νησιού. Ο κ. Ντενκτάς θέ
λει ξεχωριστή κυριαρχία με το 
δικαίωμα για μονομερή επέμβαση 
από μέρους της Τουρκίας, ενώ δεν 
φαίνεται να έχει πρόβλημα να απο
δεχθεί την ελεύθερη διακίνηση, αλλά 
με βασικούς περιορισμούς στην ε
λεύθερη εγκατάσταση, ώστε το τουρ
κικό στοιχείο να έχει την απόλυτη πλει- 
οψηφία στην τουρκοκυπριακή 
ομόσπονδη πολιτεία.

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών κ. Αλ Γκορ ανέφερε 
ότι παραμένει δεσμευμένος 
στην προώθηση επίλυσης 
του κυπριακού προβλήματος

ση επίλυσης του Κυπριακού 
προβλήματος. «Κατανοώ την α 
πογοήτευση της ελληνοαμερικα- 
νικής κοινότητας. Οι συνομιλίες 
βρίσκονται τη στιγμή αυτή σε ευ
αίσθητη φάση και δεν θα επιθυ
μούσα να πω κάτι που θα τις έ
θετε σε κίνδυνο. Μπορώ όμως να 
σας διαβεβαιώσω ότι εστιάζουμε 
με έμφαση την προσπάθειά μας 
για επίτευξη προόδου». Ο κ. Γκορ 
επεσήμανε ότι « καθένας γνωρί
ζει τι πρέπει στο τέλος να γίνει 
και η μόνη διαφωνία στην πραγ
ματικότητα είναι το πώς θα φτά
σουμε στον στόχο. Παραμένω δε
σμευμένος στο να επιτευχθεί η 
αναγκαία πρόοδος». Ο αντιπρό
εδρος τόνισε ότι στην περίπτωση 
που εκλεγεί πρόεδρος θα παρα 
μείνει « δεσμευμένος στην επίλυ
ση του κυπριακού προβλήματος, 
στο οποίο θα δοθεί προτεραιό
τητα και προσοχή».

Δίνοντας μια γεύση του πώς θα 
επιδιώξει πρόοδο -  σε περίπτωση 
που εκλεγεί πρόεδρος το 2000 -  
στο Κυπριακό και τα Ελληνοτουρ
κικά, ανέφερε ότι αυτό θα γίνει 
«στη βάση της φιλίας των ΗΠΑ 
με την Ελλάδα και με τρόπο που 
θα οδηγήσει στην ειρηνική δι
ευθέτηση των προβλημάτων και 
σε ασφάλεια». Μιλώντας δε για 
την επίσκεψη Κλίντον στην Ελ 
λάδα, τη χαρακτήρισε επιτυχή.

Πάντως, ο κ. Γκορ δεν θεωρεί
ται από αναλυτές που ασχολού
νται με την περιοχή φιλικά δια- 
κείμενος προς τις ελληνικές 
θέσεις.


