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•  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ
«Καθαρές θέσεις για το πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ελλάδας με την Τουρκία» ζητά η 
κυβέρνηση για να πει το «ναι» στην ενταξιακή προοπτική της γειτονικής χώρας. Ο  πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, που 
προήδρευσε χθες κρίσιμης συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους εταίρους 
ότι «η ευρωπαϊκή υποψηφιότητα της Τουρκίας θα οδηγήσει σε προβλήματα και εντάσεις και δεν θα επιτρέψει να 
πραγματοποιηθεί ο στόχος τον οποίο εξυπηρετεί αν δεν υπάρχουν προηγουμένως καθαρές θέσεις σε ανοιχτά προ
βλήματα». Προϊδεάζοντας για την ελληνική στάση στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι 
«αυτός ο όρος, οι καθαρές θέσεις, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε κρίσεις αλλά και να δώσουμε 
λύσεις, είναι αναγκαίος για να φθάσουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα».

Τους όρους 
και τις προϋ
ποθέσεις για 
το «ναι» της 
Ελλάδας στην 
ευρωπαϊκή 
προοπηκή 
της Τουρκίας 
αποφάσισε η 
Κυβερνητική 
Επιτροπή υπό 
την προεδρία 
του πρωθυ
πουργού.

Ομόφωνη απόφαση 
για καθαρές λύσεις

Χάγη, οδικός χάρτης και ακώλυτη ένταξη της Κύπρου οι προϋποθέσεις που θέτει η Αθήνα

ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, 
ΑΗ Μ Η ΤΡΗ  Χ Ο Ν Δ ΡΟ Υ

Η Κυβερνητική Επιτροπή κατέληξε ο
μ όφ ω να  στην α πόφαση να  π ε ι η Ελλά
δα το «ναι» στην ευρω παϊκή προοπτι
κή της Τουρκίας μόνον εάν υπάρξουν ε
παρκείς π ρ οϋποθέσεις και όροι και κυ
ρίω ς μόνον εάν υπάρξουν σ α φ είς  δια
τυπ ώ σεις στις α ποφ άσεις που  θα λάβει 
η Ευρωπαϊκή Ενωση, ώ στε οι δεσμεύ
σεις  που  θα αναλάβει η Τουρκία να μην 
επιδέχονται πολλές και αντιτιθέμενες  
ερμηνείες.

Το ιδανικότερο, όπως περιγράφτηκε και στη 
χθεσινή συνεδρίαση, θα ήταν να λήξει τώρα το 
θέμα με μία συμφωνία για την ενταξιακή προ
οπτική της Τουρκίας και με την ανάληψη εκ μέ
ρους της γείτονος δεσμεύσεων να προχωρήσει 
σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, κατά τρόπο 
τέτοιον που να μη δίδονται σημαντικά περιθώ
ρια για κριτική των κυβερνητικών επιλογών στο 
εσωτερικό. Τα ηγετικά στελέχη του κυβερνώ- 
ντος κόμματος έθεσαν όλες τις πτυχές του προ
βλήματος, που έχει σαφώς κρίσιμες πολιτικές 
διαστάσεις, εν όψει και των εκλογών. Δεν έ
κρυψαν τις ανησυχίες τους για τυχόν επιθέσεις 
που θα δεχτεί η κυβέρνηση σε κάθε περίπτω
ση. Η υπουργός Εσωτερικών Βάσω Παπαν- 
δρέου είπε ότι «δεν πρέπει να φοβόμαστε το 
βέτο» και συμφώνησε με τον υπουργό Ανά
πτυξης Ευάγγελο Βενιζέλο ότι το κλίμα που έ
χει δημιουργηθεί με την ανταλλαγή ανθρωπι
στικής βοήθειας είναι καλό, αλλά δεν πρέπει να 
συνδεθεί με την εξωτερική πολιτική. Ο κ. Βε- 
νιζέλος, μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να 
ξεγελιόμαστε από τη στάση της Τουρκίας, για
τί πολλές φορές εμφανίζεται φιλική αλλά όταν 
πετύχει αυτό που θέλει υπαναχωρεί.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Πα-

παντω νίου υποστήριξε ότι δεν συμφέρει τη 
χώρα μας η αναβολή για τον Ιούνιο, διότι σε ε
κείνη τη Σύνοδο θα τεθούν υπό διαπραγμάτευ
ση και άλλα σημαντικά θέματα ελληνικού εν
διαφέροντος, όπως η ένταξη στην ΟΝΕ.

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κώστας Λαλιώτης ε- 
ξέφρασε την άποψη ότι η αντιπολίτευση θα ε
πικρίνει την κυβέρνηση είτε θέσει βέτο είτε συμ

Αισιόδοξος ο Πρόντι
■ Την ελπίδα να εγκριθεί η πρόταση της 
Κομισιόν σχετικά με την υποψηφιότητα της 
Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής στο Ελσίν
κι επανεξέφρασε ο πρόεδρος της Ευρω
παϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι, τονί
ζοντας ότι η χώρα αυτή θα πρέπει να ικα
νοποιεί σαφώς τα πολιτικά κριτήρια της Κο
πεγχάγης πριν ξεκινήσουν οι ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία, 
τόνισε, ούτε συζητάται το όη η Τουρκία θα 
πρέπει να πληροί 100% τα κριτήρια για να 
αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. 
Ο Ρομάνο Πρόντι στη χθεσινή συνέντευ
ξη πριν από το Ελσίνκι δήλωσε αισιόδοξος 
για την Κόπρο και, απαντώντας σε σχετι
κή ερώτηση, τόνισε ότι αναμένει συνοχή 
των 15 εταίρων για θετική κατάληξη του 
θέματος. «Δεν πιστεύω να υπάρξει επιδεί
νωση της κατάστασης μέσα στις επόμενες 
δύο μέρες» κατέληξε.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε ότι 
η πρόοδος των υποψήφιων χώρων του 
«πρώτου κύματος» είναι θεαματικές και ότι 
πρέπει απαραίτητα να έχουν προβεί στις 
κατάλληλες μεταρρυθμίσεις πριν από τη δι
εύρυνση, η οποία θα αυξήσει τον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό κατά 30%.

φωνήσει στην ενταξιακή προοπτική της Τουρ
κίας. Επεσήμανε δε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να 
προσμετρήσει στις αποφάσεις του και το πολι
τικό κόστος. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να α
φήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη στάση 
που θα τηρήσει στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίν
κι, όπου θα κριθεί εάν η Τουρκία θα χαρακτη- 
ρισθεί ή όχι υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενω
ση χώρα. «Πάμε στο Ελσίνκι και με τις δύο λύ
σεις στην τσέπη. Εάν ικανοποιηθούν οι προϋ
ποθέσεις που θέτουμε, θα πούμε το “ναι”. Εάν 
όχι, θα τηρήσουμε τη στάση που πρέπει» ξεκα
θάρισε συνομιλητής του πρωθυπουργού.

Για διαπραγματευτικούς, αλλά και για ουσια
στικούς λόγους, η ηγεσία του κυβερνώντος κόμ
ματος επιμένει να εμφανίζει το βέτο ως πολύ 
πιθανή επιλογή της ελληνικής πλευράς. Επι
δίωξή της είναι να ρίξει την ευθύνη στους Ευ
ρωπαίους εταίρους, οι οποίοι και θα καθορίσουν 
το πλαίσιο των τουρκικών δεσμεύσεων, που α
φορούν κυρίως στην αποδοχή του ρόλου του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και στο Κυ
πριακό. Ενδεικτική είναι η δήλωση που έκανε 
χθες ο υπ. Αμυνας Α. Τσοχατζόπουλος: «Εμείς 
πηγαίνουμε στο Ελσίνκι με μια μεγάλη σιγου
ριά. Γνωρίζουμε ότι κάναμε όσο ποτέ άλλοτε 
ως Ελλάδα προσπάθειες για να υπάρξει και
νούρια προοπτική στην περιοχή, διαμορφώσα
με ευνοϊκές προϋποθέσεις για την προσέγγιση 
της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτό 
μας δίνει το δικαίωμα να απαιτήσουμε από τους 
συμμάχους μας στην ΕΕ αυτή η συμβολή της 
Ελλάδας να αναγνωρισθεί ως μία βασική πα
ράμετρος, που απαιτεί όμως την εξασφάλιση 
της ανεμπόδιστης ολοκλήρωσης της διαπραγ
μάτευσης της Κύπρου για την ένταξή της στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Οποιος επιχειρήσει να θέ
σει διλήμματα ή αμφισβητήσεις θα έχει την πλή
ρη ευθύνη για οτιδήποτε επακολουθήσει. Και 
αυτό δεν αφορά την Ελλάδα».

Τα υπόλοιπα  
θέματα της 
Συνόδου______

■  Η Τουρκία δεν είναι το 
μόνο θέμα στην ατζέντα της 
Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι! 
Οι εργασίες της θα ξεκινήσουν 
την Παρασκευή το πρω ί με 
συνάντηση τω ν «15» με την 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νικόλ Φοντέν. 
Στη συνέχεια θα υιοθετήσουν 
τη «διακήρυξη της χιλιετίας», 
ένα κείμενο αρχών για την 
Ευρωπαϊκή Ενωση στον 21ο 
αιώνα.

Η πρωινή συνεδρίαση περι
λαμβάνει τη συζήτηση για τις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις της 
ΕΕ, τη διεύρυνση και τις μεταρ
ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν 
στον τρόπο λειτουργίας του 
Συμβουλίου Υπουργών.

Το κρίσιμο για την Ελλάδα θέ
μα της υποψηφιότητας της 
Τουρκίας θα συζητηθεί, λοι
πόν, ήδη από την Παρασκευή 
το πρωί. Είναι ωστόσο βέβαιο 
ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία 
μεταξύ των «15», η συζήτηση 
θα συνεχιστεί και στο γεύμα, 
κατά τη διάρκεια του οποίου, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνή
σεων θα συζητήσουν την ευρω
παϊκή ταυτότητα άμυνας και α
σφάλειας.

Το απόγευμα της πρώτης ημέ
ρας το Συμβούλιο θα ασχοληθεί 
με οικονομικά και φορολογικά 
ζητήματα (ενδιαφέρουν ιδιαίτε
ρα τη Βρετανία), ενώ  στο δεί
πνο θα το απασχολήσει η κατά
σταση στη Ρωσία και στα Βαλ
κάνια. Στη συνεδρίαση του 
Σαββάτου το Συμβούλιο Κορυ
φής θα επεξεργαστεί τα συμπε
ράσματα και, αν όλα πάνε καλά, 
η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με 
ένα γεύμα με τους ηγέτες των 
υποψήφιων χωρών.

0  πρωθυπουργός της Φινλανδίας Π. 
Λιπόνεν (φωτό), που θα προεδρεύ
σει της Συνόδου Κορυφής στο 
Ελσίνκι, έχει ένα δύσκολο έργο: να 
συγκεράσει πς απόψεις των 15 εταί
ρων για την υποψηφιότητα της 
Τουρκίας στην ΕΕ.
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Ο πρω
θυπουρ

γός Κ.
Σημίτης 
ενώ ου- 
ζητά με 

το Γάλλο 
Πρόεδρο 

Ζακ Σι- 
ράκ κατά 
την πρό

σφατη 
Σύνοδο 

Κορυφής 
της ΕΕ 

στο Τά- 
μπερε 

της Φιν
λανδίας.

Κερδίζουμε Χάγη, 
παζάρι για Κύπρο

Μπαράζ επαφών του Κ. Σημίτη με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη φινλανδική πρωτεύουσα

ΤΟΥ ΓΗΤΗΡΗ ΙΙΔΕΡΗ

Η αντίστροφη μέτρηση για  
τη Σ ύ νο δ ο  Κ ο ρ υ φ ή ς  του  
Ελσίνκι α ρχίζει σήμερα. Οι 
η γ έτ ε ς  τω ν  «14» κρ ατώ ν- 
μ ε λ ώ ν  κα λούντα ι να  ε π ι-  
δ ε ίξ ο υ ν  π ν ε ύ μ α  α λλη λεγ 
γύης έναντι της Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο κ. Κ. Ση
μίτης καλείται να αντεπεξέλθει 
με επιτυχία σε ένα δύσκολο τε
στ αντοχής και ικανοτήτων, λαμ- 
βάνοντας αποφάσεις που θα επη
ρεάσουν καθοριστικά τις σχέσεις 
της χώρας μας με την Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουρ
γός Εξωτερικών θα κάνουν τις 
καταληκτικές διαπραγματεύσεις 
το επόμενο 24ωρο, καταθέτοντας 
στο τραπέζι το «ναι» στην υπο
ψηφιότητα της Τουρκίας, ευρι
σκόμενοι όμως σε πλήρη ετοι
μότητα να το αποσύρουν και να 
ασκήσουν βέτο αν οι εταίροι μας 
δεν κατανοήσουν τη σημασία που 
έχει για την Ελλάδα η αρχή της 
αλληλεγγύής.

Εχοντας υπόψη τους τη βαρύ
τητα της ελληνικής στάσης και 
αποστρέφοντας τη σκέψη τους 
από το ενδεχόμενο να τεθεί βέ
το, οι διπλωματικές υπηρεσίες 
αρκετών κρατών-μελών εργά
στηκαν μεθοδικά και αποτελε
σματικά το τελευταίο διάστημα, 
με συνέπεια να έχει επιτευχθεί 
σημαντική πρόοδος στα ελληνι
κού ενδιαφέροντος θέματα, με 
εξαίρεση τη διατύπωση για την 
ενταξιακή πορεία της Κύπρου.

Πρωταγωνιστές στη διαμόρ
φωση του τελικού κειμένου συ
μπερασμάτων είναι η Γερμανία, 
η Βρετανία, η Γαλλία, η Φιν-·

λανδία και η Ελλάδα. Οι χώρες 
αυτές, με εξαίρεση τη φινλανδι
κή προεδρία, έχουν καταθέσει 
μέχρι τώρα κείμενα σχετικά με 
τους όρους που αφορούν την 
Τουρκία.

Από τη συζήτηση αυτή συνά
γεται μέχρι στιγμής ότι:

Ι Θα υπάρξει διατύπωση για 
♦την υποχρεωτική αποδοχή 

της δικαιοδοσίας του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Χάγης εντός χρο
νικού διαστήματος, το οποίο δεν 
ορίζεται επακριβώς, αλλά θα εί
ναι σαφές ότι θα «φωτογραφί
ζεται» ένας χρονικός ορίζοντας 
τον οποίο το υποψήφιο μέλος δεν 
θα μπορεί να παραβιάσει.

2 Οι σκανδιναβικές χώρες θα 
♦ εισηγηθούν τις διατυπώσεις 

που θα αναφέρονται στα ανθρώ
πινα δικαιώματα, στις πολιτικές 
ελευθερίες, στις μειονότητες και 
στις εν γένει μεταρρυθμίσεις που

πρέπει να κάνει η Τουρκία στο 
μέλλον.

3 Η ελληνική κυβέρνηση έχει 
♦ έτοιμο κείμενο με εναλλα

κτικές διατυπώσεις, το οποίο θα 
τεθεί προς συζήτηση με τα κεί
μενα άλλων χωρών.

4 Η Γερμανία  έχει παρου- 
♦ σιάσει στην ελληνική πλευ

ρά τη διατύπωση για την Κυπρια
κή Δημοκρατία, η οποία μεταξύ 
άλλων αναφέρει ότι υποστηρίζει 
την απρόσκοπτη ενταξιακή πο
ρεία της Κύπρου, αλλά όταν ολο
κληρωθούν οι ενταξιακές δια
πραγματεύσεις θα πρέπει να συ
νεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο προκειμένου να λάβει από
φαση για την ένταξη, «ώστε να 
μη δημιουργηθούν λειτουργικά 
προβλήματα στην ΕΕ». Η διατύ
πωση αυτή επιστράφηκε ως απα
ράδεκτη από την Αθήνα. Για την 
άμβλυνση της διατύπωσης αυτής

παρενέβη η Βρετανία, η οποία 
πρότεινε στο Βερολίνο να υπάρ
ξει μόνο η διατύπωση για την 
απρόσκοπτη ενταξιακή πορεία, 
με το σκεπτικό ότι -ούτως ή άλ
λως- τα εθνικά Κοινοβούλια εί
ναι αυτά που αποφαίνονται εντέ- 
λει για την ένταξη μιας χώρας. 
Αλλωστε υπάρχει ακόμη χρόνος 
που μπορεί να αξιοποιηθεί για 
πρόοδο στο πολιτικό πρόβλημα.

5 Η Ισπανία, η Ιταλία και η 
♦ Ολλανδία, οι άλλες τρεις 

χώρες που υποστηρίζουν τη γερ
μανική πρόταση, έχουν διαμη- 
νύσει στην Αθήνα ότι η στάση 
τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθ
μό από τις συζητήσεις της Συνό
δου Κορυφής και την τελική θέ
ση του Βερολίνου.

Σήμερα ο πρωθυπουργός Κ. Ση
μίτης θα έχει συνάντηση με το 
Φινλανδό ομόλογό του για να συ
ζητήσουν επί συγκεκριμένων κει
μένων. Τη συνάντηση Σημίτη - 
Λ ίπονεν προετοίμασαν χθες ο 
υπουργός Εξωτερικών Γ. Πα- 
πανδρέου και ο Φινλανδός υφυ
πουργός Εξωτερικών Ζ. Μπλό- 
μπεργκ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η προ
εδρία δεν έχει διανείμει σχέδιο 
συμπερασμάτων, κρατώντας κλει
στά τα χαρτιά της μέχρι την τε
λευταία στιγμή. Ενδεχομένως ο 
κ. Σημίτης να έχει και άλλες επα
φές σήμερα στο περιθώριο της 
συνάντησης των σοσιαλιστικών 
κομμάτων. Ο πρωθυπουργός της 
Τουρκίας Μπ. Ετζεβίτ θα μετά- 
βεί στο Ελσίνκι μόνο μετά την 
επίσημη οριστικοποίηση της υπο
ψηφιότητας της Τουρκίας, ανα
κοίνωσε το τουρκικό υπουργείο 
Εξωτερικών.

Θρίλερ με τ ά συμπεράσματα
É  Η συζήτηση για τη διεύρυνση και την Τ ουρκία  θα γίνει αύ- 

' ριο το πρωί. Υπολογίζεται ότι μέχρι τις πρώ τες απογευματι
νές ώ ρες το θέμα της υποψηφιότητας θα έχει κλείσει. Ορι
σμένοι όμως από την ελληνική αποστολή είναι υποχρεωμέ
νοι να ξενυχτήσουν και να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση 
μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Γιατί όλα αυτά; Για το λόγο 
ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής θα είναι έτοιμα 
το'Σάββατο. Και επειδή τις τελικές διατυπώσεις θα τις συντά
ξουν εμπειρογνώμονες και διπλωμάτες, πολλά μπορεί να συμ
βούν. Οχι ότι πρέπει να δραματσποιηθεί η κατάσταση, αφού 
οι οδηγίες των πολιτικών ηγετών θα είναι σαφείς, αλλά η γρα
φειοκρατία εφευρίσκει πολλές φορές τρόπους να αλλοιώσει 
το νόημα ενός κειμένου. Το απεχθές καθήκον της ενδελεχούς 
παρακολούθησης δικαίων και 'αδίκων θα αναλάβουν εμπει
ρογνώμονες και διπλωμάτες του υπουργείου Εξωτερικών... 
με τα λεξικά ανά χείρας.

Ηρεμο κλίμα 
οτον ουρανό 
του Αιγαίου
ΤΟΥ ΙΤ Ρ Α Τ Η  ΤΡΙΛΙΚΗ

Οι π α ρ ά μ ετρ ο ι γ ια  τη ν α ξ ιο λ ό γη 
ση  και το  χα ρα κ τη ρισμ ό  του κλί
ματος στα Ελληνοτουρκικά και μά
λιστα  ε ν  ό ψ ε ι  της κρίσ ιμης και κα
ταλυτικής Σ υνόδου στο  Ε λσίνκι, η 
οπ οία  θα π ρ οδ ια γρ ά φ ει ε ν  π ολλοίς  
τη ν π ο ρ εία  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  μετα ξύ  
τ ω ν  δύο χ ω ρ ώ ν  στο  μ έλλο ν , ε ίνα ι  
π ά ρ α  π ο λ λ ές .

Μία εξ αυτών -ιδιαίτερα σημαντική μά
λιστα- είναι η στρατιωτική συμπεριφο
ρά της Α γκυρας έναντι της Ελλάδας, 
και δη της Τουρκικής Πολεμικής Αερο
πορίας στο Α ιγαίο.

Ως γνωστόν, πάγια τακτική της Τουρ
κ ία ς  μετά το 1974 είναι η μόνιμη και 
δίαρκής αμφισβήτηση του εύρους του 
εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο με
ταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων, καθώς 
και η άρνηση συμμόρφωσης στους κα
νόνες εναέριας κυκλοφορίας με βάση τις 
αρχές του FIR Αθηνών.

Συστηματικά -αν όχι καθημερινά-τουρ
κικά μαχητικά μπαίνουν χωρίς να υπο
βάλλουν νόταμ στο Αιγαίο, προκαλώντας 
σωρεία παραβάσεων και παραβιάσεων 
με στόχο να παγιοποιήσουν την αμφι
σβήτηση του εύρους του ελληνικού ενα
έριου χώρου.

Η συμπεριφορά αυτή λειτουργούσε απο
τρεπτικά μέχρι σήμερα για τη βελτίωση 
του κλίματος στις μεταξύ μας σχέσεις. 
Ομως το τελευταίο εξάμηνο φαίνεται ότι 
τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το κα
λύτερο και σίγουρα βοηθούν την Αθήνα 
στην απόφαση που θα λάβει αύριο στο 
Ελσίνκι.

Σύμφωνα, λοιπόν, με στατιστικά στοι
χεία που έχει στη διάθεσή της η Πολε
μική Αεροπορία, οι είσοδοι τουρκικών 
μαχητικών στο Αιγαίο μειώθηκαν φέτος 
κατά 44% σε σχέση με το 1998.

Ειδικότερα, το β’ εξάμηνο του 1999 
(στοιχεία μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου) παρα
τηρήθηκε μείωση των παραβάσεων κα
τά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο περ
σινό διάστημα. Οι παραβιάσεις μειώθη
καν, επίσης, κατά 16%, ενώ και οι εμπλο
κές μειώθηκαν κατά 75%!

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις εμπλο
κές -επειδή αυτές λειτουργούν ως δεί
κτης του θερμομέτρου έντασης στα Ελλη
νοτουρκικά- το ποσοστό μείωσης δείχνει 
ότι οι εντολές που έχουν τα τουρκικά πλη
ρώματα μετά τον Αύγουστο είναι να απο
μακρύνονται χωρίς να προβάλλουν αντί
σταση όταν αναχαιτίζονται από ελληνι
κά μαχητικά, ένδειξη ότι η Αγκυρα έχει 
κατεβάσει σημαντικά τον πήχυ της αντι
παράθεσης.
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Τι στάση πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα στο Ελσίνκι

Του Κωνσταντίνου
Λυμπερόπουλου
Πρέσβη ε.τ.

Το Ελσίνκι, η Σκύλλα 
και η Χάρυβδη της 
Συνόδου Κορυφής

Ο ι κυβερνητικοί χειρι
σμοί δείχνουν ,ότι η 
προοπτική της στα
διακής πρόσδεσης της 

Τουρκίας στο άρμα της ΕΕ και της 
αποδοχής εκ μέρους της ευρω
παϊκής έννομης τάξης μάλλον θε
τικές συνέπειες μπορεί να έχουν 
για την επίλυση των προβλημά
των που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. 
Ταυτοχρόνως όμως η κυβέρνηση 
δείχνει να αμφιβάλλει γι' αυτό. 
Ετσι τοποθετούμεθα μεν υπέρ της 
ενταξιακής προοπτικής της Τουρ
κίας, αλλά παράλληλα «φορτώ
νουμε» αυτήν τη χειρονομία κα
λής θέλησης με τέτοιους όρους 
που στην ουσία την αναιρούν. Η 
αμφιταλάντευση αυτή ανάμεσα 
στη Σκύλλα του «ναι» και τη Χά
ρυβδη του «όχι» που κινδυνεύει 
να προκαλέσει δυσά
ρεστες εξελίξεις στις 
σχέσεις μας με τους εταί- 
ρους φίλους και συμ
μάχους, αδιέξοδα στο 
χειρισμό των «εθνικών 
θεμάτων» και εντάσεις 
στο εσωτερικό είναι 
απόρροια «απρόσεκτης» 
ανάγνωσης της διεθνούς 
συγκυρίας. ΓιατηνΤουρ-. 
κία αποτελεί ζήτημα απο
κατάστασης του τρω- 
θέντος στο Λουξεμ
βούργο εθνικού γοήτρου 
το να πάρει τη θέση της 
μεταξύ των υποψηφίων.
Οι ΗΠΑ πιέζουν αφό
ρητα προς αυτή την κα
τεύθυνση και οι εταίροι 
μας είναι αποφασισμένοι να ικα
νοποιήσουν το τουρκικό αίτημα, 
χωρίς να θέλουν να του προσδώ- 
σουν ουσιαστικά περιεχόμενο. Υπό 
τις συνθήκες αυτές το Ελσίνκι δεν 
ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να 
επιλυθούν όλα τα προβλήματά μας 
με την Τουρκία. Δεν αποκλείεται 
οι εταίροι μας να στέρξουν να ικα
νοποιήσουν μέρος των αιτημάτων 
μας ή να καταφύγουν στη μέθοδο 
των ισόρροπων, αλλά αμφίσημων 
διατυπώσεων. Εάν όμως η ελλη
νική αντιπροσωπεία βρεθεί προ 
σθεναρής αντίστασης και ανα
γκαστεί να προβάλει βέτο, τότε θα 
πέσει στην παγίδα που η ίδια θα 
έχει στήσει. Διότι η προβολή βέ
το θα οδηγήσει σε αναβολή της 
απόφασης για την επόμενη Σύνο
δο Κορυφής στη Λισαβόνα, οπό
τε θα συμπέσέι με την απόφαση

για την ένταξη της χώρας στην 
ΟΝΕ. Με τα δύο αυτά καυτά θέ
ματα στην ατζέντα της Λισαβόνας 
η διαπραγματευτική ισχύς της ελ
ληνικής κυβέρνησης θα είναι μη
δαμινή. Εάν, παρ' όλα αυτά, ασκη
θεί το βέτο με τη σκέψη να κερ- 
δηθεί χρόνος μέχρι τον Ιούνιο και 
να ικανοποιηθεί η κοινή γνώμη 
στο εσωτερικό, οι κίνδυνοι δεν εί
ναι λιγότερο σοβαροί:

•  Ο κίνδυνος να αποβεί μάταιη 
οποιαδήποτε προσπάθεια προώ
θησης της ένταξης της Κύπρου 
ανεξάρτητα από την επίλυση του 
προβλήματος είναι προφανής.

•  Ο κίνδυνος να αναθερμανθεί 
η τουρκική προκλητικότητα στο 
Αιγαίο που επιτρέπει στην Αγκυ
ρα να εμμένει στην αδιαλλαξία της 
στο Κυπριακό είναι εξίσου ορα

τός.
•  Το καλό κλίμα στις 

ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις, που επιβε
βαιώθηκε με την επί
σκεψη Κλίντον, κινδυ
νεύει να διαταραχθεί 
σοβαρά, ενώ είναι γνω
στό πόσο σημανηκή εί
ναι η παρέμβαση των 
ΗΠΑ σε όλο το φάσμα 
των προβλημάτων που 
μας απασχολούν.

Η κυβέρνηση ταλα
ντεύεται ανάμεσα σε 
μια ορθολογική δια
πραγματευτική τακτι
κή και στον πειρασμό 
να ακολουθήσει σκλη
ρή γραμμή προβάλλο

ντας βέτο για να αποφύγει τον κίν
δυνο να κατηγορηθεί για επιβλα
βή χειρισμό των εθνικών θεμά
των. Η αντιπολίτευση από την άλ
λη μεριά, μείζων και ελάσσων, 
εντός και εκτός του κυβέρνώντος 
κόμματος δεν θα παραλείψει να 
κατηγορήσει την κυβέρνηση για 
αδιέξοδους χειρισμούς. Οπως έχουν 
σήμερα τα πράγματα, η Σύνοδος 
Κορυφής, οποιαδήποτε κι αν εί
ναι η έκβαση της διαπραγμάτευ
σης, κινδυνεύει να δρομολογήσει 
δυσοίωνες εξελίξεις και στο εσω
τερικό και στο εξωτερικό μέτωπο, 
ενώ θα μπορούσε με κατάλληλους 
χειρισμούς το θέμα να είχε προ- 
σλάβει τις πραγματικές του δια
στάσεις, οι οποίες δεν δικαιολο
γούν ούτε τις προσδοκίες που καλ
λιεργούνται ούτε τις ζημίες που 
άλλοι επικαλούνται.

Η πολιτική  
ηγεσία του τό

που μας, διακα
τέχεται από 
αβεβαιότητα 
που δεν της 
επιτρέπει να 

χαράξει μια ξε
κάθαρη στρατη

γική, η οποία 
μάλιστα Θα είχε 
ιδιαίτερη αξία 
εάν ήταν κοι

νής αποδοχής.

Η «Ε» 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 

ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Τις απόψεις 

δύο διπλωμα

τών που υπηρέ

τησαν επί δεκα

ετίες από κρίσι

μα πόστα την 

ελληνική εξωτε

ρική πολιπκή 

φιλοξενεί σήμε

ρα η «Ε» στο 

πλαίσιο του 

διαλόγου.

0  Χρ ίστος 

Ζαχαράκις, ευ

ρωβουλευτής 

σήμερα της ΝΔ, 

διετέλεσε πρέ

σβης της Ελλά

δας στο Ηνω

μένα Εθνη και 

στο Λονδίνο 

πριν στραφεί 

στην πολιπκή.

Με το άρθρο 

του προειδο

ποιεί για πς πα

γίδες που μπο

ρεί να κρύβει 

η τουρκική 

υποψηφιότητα 

για την ελληνική 

εξωτερική 

πολιπκή.

Ανπθετα, ο 

πρέσβης ε.τ. Κ. 

Λυμπερόπου- 

λος υποστηρί

ζει όπ μακρο

πρόθεσμα τα 

οφέλη για την 

Ελλάδα θα είναι 

σημανηκή καΓ 

γι’ αυτό δεν 

πρέπει να υπο

λογίσει το πολι- 

πκό κόστος, αλ

λά να πει «ναι» 

στην τουρκική 

υποψηφιότητα.

Του Γ.Χ. 
Ζαχαράκι

Πρέσβη ε.τ., 
ευρωβουλευτή

Χρειάζονται εναλλακτικοί 
χειρισμοί στις σχέσεις 
Ευρώπης και Τουρκίας

Η μονοδρομική «μετα
σεισμική» πολιτική 
προσέγγισης προς 
την Τουρκία, την 

οποία χωρίς οποιαδήποτε ουσια
στική τουρκική ανταπόκριση υι
οθέτησε η κυβέρνηση στο πλαί
σιο'αφενός ικανοποίησης των συ
ναφών αμερικανικών, κυρίως, 
εκκλήσεων και προτροπών και 
αφετέρου εκδήλωσης ενός ερα
σιτεχνικού «ευσεβοποθισμού» 

• (wishful thinking, για να χρησι
μοποιήσω έναν όρο γλωσσικά 
κατανοητό στους μετακλητούς επι
τελείς του γραφείου του κ. υπουρ
γού Εξωτερικών), σύρει την Αθή
να ω ς υπόλογο στο επικείμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελ
σίνκι, όπου θα κληθεί να αντιμε
τωπίσει την «ώρα της αλήθειας» 
σε σχέση με τη στά
ση και τους χειρισμούς 
της καθ’ όσον αφορά 
την τουρκική υποψη
φιότητα για την ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή δεν 
ήταν, βέβαια, απρό
σμενη ούτε, πολύ πε
ρισσότερο, απρόβλε
πτη. Αποτελεί, αντι
θέτους, νομοτελειακή 
συνέπεια τόσο των 
συγκεκριμένων προσ
δοκιών που πρωτο- 
βούλως καλλιέργησε 
και ενθάρρυνε η ελ
ληνική πλευρά στους 
Ευρωπαίους και υπε
ρατλαντικούς εταίρους 
και συμμάχους της 
όσο και της γενικότερα εκδη- 
λούμενης προθυμίας με την οποία 
σπεύδει σε κάθε ευκαιρία να υπερ
θεματίσει στην υποστήριξη του 
λεγομένου ευρωπαϊκού προσα
νατολισμού της Τουρκίας.

Σαν ελάχιστο αντιστάθμισμα 
όλων αυτών των δειγμάτων κα
λής συμπεριφοράς και αγαθών 
προθέσεων, η ελληνική κυβέρ
νηση είναι φυσικά αναγκασμέ
νη να προβάλει κάποιες προϋ
ποθέσεις και να ζητήσει ορισμέ
να τουλάχιστον ανταλλάγματα 
που θα κατοχυρώνουν -υποτίθε
ται- τα νόμιμα εθνικά δικαιώμα
τα και συμψέροντά μας έναντι 
των απειλών και επεκτατικών 
διεκδικήσεων της Τουρκίας.

Και εάν μεν τα πράγματα πα
ρέμεναν έως εδώ, ουδείς ψόγος. 
Το τελικό, όμως, αποτέλεσμα εί-

ναι ότι, λόγω της τουρκικής αρ- 
νητικότητας και αδιαλλαξίας και 
της ανάλογης συμμαχικής εφε
κτικότητας, η ελληνική πλευρά 
περιέρχεται συνεχώς στο κατα
λυτικό δίλημμα είτε της καταφυ
γής στη «σκληρή» γραμμή του 
βέτο, με όλες τις επιπτώσεις της 
«παρασπονδίας» που μας επι
φυλάσσουν εκάστοτε οι αντι
δράσεις των Τούρκων και των 
τρίτων ενδιαφερομένων, είτε, 
ακόμα χειρότερα, της αναδίπλωσης 
και εγκατάλειψης θέσεων θεμε
λιώδους σημασίας χάριν αντιπα
ροχών αμφίβολης ουσιαστικής 
αξίας.

Γιατί ασφαλώς δεν είναι δυνα
τόν να θεωρηθεί επαρκές αντάλ
λαγμα προς αποτροπήν της αρ
νησικυρίας μας στο χαρακτηρι

σμό της Τουρκίας ως 
υποψήφιας χώρας, π.χ., 
η υπόσχεση απρόσκο
πτης εξέλιξης των εντα- 
ξιακών διαπραγματεύ
σεων με την Κύπρο εφό
σον αυτό συνιστά, ού
τως ή άλλως, ανειλημ
μένη υποχρέωση της ΕΕ 
και εφόσον το αντίθετο 
θα την καθιστούσε υπεύ
θυνη της παροχής δυ
νατότητας στην Τουρ
κία να ομηροποιήσει τό
σο την κυπριακή έντα
ξη όσο και τη λύση του 
Κυπριακού.

(Παρενθετικά σημει
ώνω ότι ίσως δεν θα εί
χαμε φθάσει στο σημείο 

να ζητάμε σαν αντάλλαγμα την 
εκπλήρωση των εταιρικών δε
σμεύσεων εάν η πολιτική ηγε
σία του ΥΠΕΞ δεν είχε αγνοήσει 
τις από ετών επανειλημμένες επί
σημες επισημάνσεις του υπο- 
γράφοντος περί των διαγραφό- 
μενων κινδύνων αλληλοεξάρτη- 
σης της επιβολής λύσης στο Κυ
πριακό αλλά και της προώθησης 
της υποψηφιότητας της ίδιας της 
Τουρκίας στην ΕΕ με την ένταξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.)

Οπως, άλλωστε, δεν είναι επί
σης δυνατόν να θεωρηθεί ικα
νοποιητικό αντάλλαγμα η εκ μέ
ρους της ΕΕ αποδοχή της διαδι
κασίας της Χάγης ως μέσου επί
λυσης των ελληνοτουρκικών δια
φορών.
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Η ελληνική 
πλευρά περιέρ
χεται συνεχώς 

στο δίλημμα είτε 
της καταφυγής 
στη «σκληρή» 

γραμμή του βέτο 
είτε της αναδί

πλωσης και 
εγκατάλειψης 

θέσεων θεμελιώ
δους σημασίας 

χάριν αντιπαρο
χών αμφιβόλου 

ουσίας.
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Και ηγετικές φιλοδοξίες κρύβει το Ελσίνκι
Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριζόταν κάποιος ότι 
ο Γ. Παπανδρέου και ο Ισμαήλ Τζεμ, υπό διαφο
ρετικές συνθήκες και προϋποθέσεις ο καθένας, 
οικοδομούν το πολιτικό μέλλον τους στις χώρες 
τους βαδίζοντας σε μία εκ των πραγμάτων πα

ράλληλη πορεία. Χειριστές του πολυπλοκότερου 
φακέλου, αυτού της πορείας προσέγγισης, ανή
κουν στη νέα γενιά των πολιτικών που θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο τη δεκαετία που αρχίζει. Οι ρίζες 
του Ισμαήλ Τζεμ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

^Γου Γιώργου Παπανδρέου στην Αχαΐα. Κοινό ση
μείο τους, πέρα από τη βαλκανική καταγωγή τους, 
είναι ότι πιστεύουν σε μια νοτιοανατολική Ευρώ
πη απαλλαγμένη από τα «βάρη» και τις «δουλεί
ες» του 20ού αιώνα.

ολλοί ήταν ε κ ε ί
νο ι, ακόμη  και 
εκτός Ε λλά δα ς, 
που ακρνιδιάστη- 
καν δ ια π ισ τώ νο 

ντας ότι ο Γ. Π απανδρέου δια
χειρίζεται την εξωτερική πολι
τική τη ς χώ ρα ς με άπ οψ η  και 
σ τρατηγική , αναλαμ βάνοντας 
πρωτοβουλίες και κυρίως αντι- 
δρώ ντας έγκαιρα και αποτελε
σματικά στις εκάστοτε περιστά
σεις. «Εχει ανακλαστικά» θα έλε
γε  κανείς αντιλαμβανόμενος ότι 
ο σημερινός υπουργός Εξω τε
ρικών ανήκει σε μια σχολή που 
δεν  έχε ι ε ισέτι γ ίνε ι αποδεκτή 
στον ελληνικό πολιτικό χώρο. Το 
αντίθετο ίσω ς. Αμερικανοτρα- 
φής, ο Γ. Π απανδρέου δεν φ αί
νεται να διακατέχεται από επι- 
κοινωνιακές φοβίες. Ανετος μπρο
στά στον τηλεοπτικό φακό, κο
σμοπολίτης εκ  τω ν πραγμάτω ν, 
«κληρονόμησε» το χάρισμα του 
πατέρα του να κινείται με απλό
τητα ανάμεσα στον κόσμο και να 
αφοπλίζει. Τον είδαμε στην Κων
σταντινούπολη στη Λέσχη Τα- 
ξίμ να  συζητά ή στην περ ιοχή  
του Ισμίτ να επισκέπτεται τους 
σεισμοπαθείς.

Για πολύ καιρό στη «σκιά» του 
υπουργείου Εξωτερικών ω ς «ανα- 
πληρωτής» ανέλαβε τα ηνία με 
την υπόθεση Οτζαλάν, που όλως 
κατά τύχη απεδείχθη μείζων κα- 
ταλύτης στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις. «Εργάζεται με ένστι
κτο π ερ ισσότερο  παρά  με φ α 
κέλους» θα πουν ορισμένοι συ
νεργάτες του και ίσω ς να έχουν 
δίκιο.

Λειτουργεί «εν στενώ  κύκλω» 
και πολλές φορές τα στελέχη του 
υπουργείου αγνοούν τις κινήσεις 
του, πόσο μάλλον τ ις  σκ έψ εις 
του. Κάποιοι θα υπαινιχθούν ότι

Επένδυση για τον Γιώργο 
η προσέγγιση στο Αιγαίο

ΤΟΥ ΙΑΓΟΝΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

ασκεί δύο πολιτικές. Μ ία ε π ί
σημη με τα ανώτερα στελέχη του 
ΥΠΕΞ και μία άλλη, «ανεπίση
μη», που τη συζητά αποκλειστι
κά με τον πρω θυπουργό. Ισω ς 
και να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά 
αυτό που μετρά είναι η αποτε
λεσματικότατα.

Ανέλαβε το δύσκολο έργο να 
ανατρέψει το δυσμενές έω ς και 
επικ ίνδυνο κλίμα στις ελληνο
τουρκικές σχέσεις μετά τη σύλ

ληψη του «Απο» στο Ν αϊρόμπι. 
Είχε την τύχη να αναλάβει υπουρ
γός σε μια στιγμή που στην Τουρ
κία συντελούντο σημαντικές αλ
λαγές νοοτροπίας στα πλαίσια 
της διαμάχης μεταξύ του παλιού 
και του νεότερου. Του παραδο
σιακού κεμαλισμού και του νεο- 
κεμαλισμού.

Κατηγορήθηκε από τον Θ. Πά
γκαλο για  «αμερικανισμό», αλ
λά ίσω ς τελικά αυτό αποδειχθεί

διπλωματικό όπλο και όχι κατ’ 
ανάγκην ελάττωμα. Κατάφερε 
να «υψώσει» τη φ ω νή  της Αθή
να ς στους Κύπριους πολιτικούς, 
ίσω ς γιατί δεν διακατέχεται από 
το σύνδρομο «ομηρίας» που χα
ρακτηρίζει το σύνολο σχεδόν της 
ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Ο Γ. Παπανδρέου θα είναι, σύμ
φ ω να  με τ ις  δη μ οσ κ οπή σ εις , 
πρώ τος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
στην Α’ Α θηνώ ν στις επερχό-
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Οι πολύ καλές προσωπικές σχέσεις μεταξύ του Γ. Παπανδρέου και του I. Τζεμ συνέβαλαν στη 
διαμόρφωση συνθηκών ειλικρινούς πολιπκού διαλόγου μεταξύ των δύο ανδρών.

μενες εκλογές. Ετσι δείχνουν οι 
αριθμοί. Είναι ο μόνος Ελληνας 
πολιτικός που μιλά ανοικτά για 
τα ναρκωτικά, προκαλώντας το 
γνω στό βαλκάνιο καθω σπρεπι
σμό τω ν συντηρητικώ ν Δεξιάς 
τε και Λριστεράς (;). Εχει τη δυ
νατότητα επικοινω νίας, ανήκει 
στους πολιτικούς με χαμηλό προ
φίλ, χαμογελά πολύ και συχνά 
χρησιμοποιεί στο έπακρο τις δυ
νατότητες που π ροσφ έρουν τα 
MME και ακούει με προσοχή τους 
συμβούλους του επ ί αυτού του 
θέματος.

Η σχέση του με τον Ισμαήλ  
Τζεμ λειτούργησε θετικά. Βοή
θησε και η συγκυρία, αλλά και η 
ικανότητα και τω ν δύο να αντι- 
λη φ θού ν  ε γκ α ίρ ω ς  τα κελεύ- 
σματα των καιρών. Ο «διάλογός 
τους» τους έδω σε τη δυνατότη
τα απεγκλωβισμού τους. Η ελ
ληνική κυβέρνηση είχε ανάγκη 
από έναν άλλης ποιότητας και 
διαφορετικού βεληνεκούς πολι
τικό λόγο. Η Αγκυρα είχε ανά
γκη από έναν διαφορετικής εμ 
βέλειας και αξιοπιστίας άνθρω 
π ο  που θα «έπειθε» τους Ευρω
παίους και τους Αμερικανούς. Οι 
δύο πολιτικοί από τις αντίπερα 
όχθες του Α ιγαίου «τακιμιάσα- 
νε» λόγω  συγκυριώ ν. Στο Ελ
σίνκι όμως διακυβεύουν την π ο 
λιτική αξιοπιστία τους όσον αφο
ρά την κοινή γνώμη των χω ρώ ν 
τους. Πολύ λιγότερο ο Γ. Πα
πανδρέου από τον I. Τζεμ ωστό
σο. Ισως γιατί ο Ελληνας ΥΠΕΞ 
κατάφερε να αναλάβει λιγότερο 
ρίσκο απ’ ό,τι ο Τούρκος ομόλο
γός του. Ισω ς γιατί στην Ελλά
δα η «ελληνοτουρκική προσέγ
γιση» δεν  είνα ι απόλυτα προ- 
σω ποποιημένη όσο είναι στην 
Αγκυρα λόγω έλλειψης ενός δυ
ναμικού πρωθυπουργού.

Ο Ισμαήλ Τζεμ κα
τά γετα ι από τη 
Θεσσαλονίκη. Εί
να ι «Ν τονμές» , 
όπως θα έλεγαν όι 

παλαιοί, που ξέρουν. Εξισλαμι- 
σθείς Ισραηλίτης, δηλαδή, όπως 
υποστηρίζει η ισραηλιτική κοι
νότητα της Κ ω νσταντινούπ ο
λης. Από ευκατάστατη οικογέ
νεια, με καλές σπουδές, ο κ. Τζεμ 
ενσαρκώνει αυτό που στην Τουρ
κία λείπει: τον πολιτικό του 21ου 
αιώνα.

θ α  ήταν δύσκολο να εγκλωβί
σει κανείς τον υπουργό Εξωτε
ρικών της Τουρκίας σε ένα πο
λιτικό καλούπι. Είναι ακόμη πιο 
δύσκολο να καταθέσει κατηγο
ρηματικά τίνος πολιτικό τέκνο εί
ναι. Επηρεασμένος αναμφισβή
τητα από τον Μ π. Ε τζεβίτ, ο 
Ισμαήλ Τζεμ μπορεί να θεωρη
θεί αυτήν τη στιγμή ω ς ο αξιόπι
στος εκφραστής του εκσυγχρο

Το μεγάλο «στοίχημα» 
για τον Ισμαήλ Τζεμ

νιστικού λόμπι τω ν στρατηγών.
Οσο και εάν ακούγεται αυτό πα

ράξενο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δεν προ
χώρησε σε πρωτοβουλίες όσον 
αφορά την ελληνοτουρκική προ
σέγγιση χωρίς τη σύμφωνη γνώ 
μη αυτού του συγκεκριμένου λό
μπι.

Με αυτή την έννοια η τακτική 
του και οι στρατηγικές επιλογές 
του προσλαμβάνουν μεγαλύτερη 
αξιοπιστία λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών υπό τις οποίες ασκεί
ται η εξουσία στη γειτονική χώ 
ρα. Ανθρωπος χαμηλών τόνω ν

και, όπως ισχυρίζονται οι δημο
σιογραφικοί κύκλοι στην Αγκυ
ρα, μετριόφρων, ο Ισμαήλ Τζεμ 
εκφράζει παράλληλα και εκείνη 
την ελίτ που  επ ιθυ μ εί να εξο- 
στρακίσει από την πολιτική ζωή 
της Τουρκίας το δόγμα του απο
μονωτισμού.

Οταν σχηματίστηκε η κυβέρνη
ση συνασπισμού με πρωθυπουρ
γό τον Μπ. Ετζεβίτ, ο Σουκρού 
Γκιουρέλ, μέχρι τότε υφυπουρ
γός για ευρωπαϊκά θέματα και 
αναπόσπαστο μέλος της παρα
δοσιακής γραφ ειοκρα τίας του

υπουργείου Εξω τερικώ ν, επε- 
δίωξε να αναλάβει την εξωτερι
κή πολιτική της Τουρκίας.

Σκληροπυρηνικός και αντιευ- 
ρωπαϊστής, ο Γκιουρέλ θα εξέ
φ ραζε την «άλλη άποψ η» του 
τουρκικού κατεστημένου και με 
αυτή την έννοια θα ήταν αρεστός 
στους ακροδεξιούς κυβερνητι
κούς συμμάχους του Ετζεβίτ. 
Παρ’ όλα αυτά, επελέγη ο Ισμαήλ 
Τζεμ μετά από σαφή παρέμβα
ση τω ν στρατηγών. Με αυτή την 
έννο ια  ο σημερινός υπουργός 
Εξωτερικών της Τουρκίας ασκεί

πολιτική και άρα επωμίζεται ευ
θύνες. Εάν το αποτέλεσμα στο 
Ελσίνκι είναι θετικό για την Τουρ
κία, θα πιστωθεί πλήρως την επι
τυχία.

Εάν όχι, τότε θα χρεω θεί την 
αποτυχία. Η πολιτική πορεία του 
Ισμαήλ Τζεμ, ιδίως μετά τη δη
μοσιοποίηση της κακής υγείας 
του Τούρκου πρωθυπουργού και 
λαμβανομένων υπόψη τω ν συ
σχετισμών δυνάμεων στην Αγκυ
ρα, οδη γεί στην κορυφή. Π α
ράλληλα με τον Μεσούτ Γιλμάζ. 
Είναι οι μόνοι πολιτικοί που δύ- 
νανται να θεωρηθούν ότι εκπρο
σωπούν την Τουρκία του 21ου 
αιώνα.

Ο δεύτερος έχει υποστεί αλλε
πάλληλες πολιτικές ήττες. Ο πρώ
τος, αν και άφθαρτος, διακυβεύ- 
ει πολλά περισσότερα εκπροσω
πώ ντας αυτούς που επενδύουν 
στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρ
κίας.
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