
ΕΠιΤΟΚΊμ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 1,5 ΜΟΝΑΔΑ ΕΑΝ... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΘΕΤΟ

^ΕΛΕΥΘ ΕΡΟΤΥΠΙΑ ία να μη
μένετε 
θεατές

στα γεγονότα

ΣΑ Β Β Α ΤΟ  11 Δεκεμβρίου 1999 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟ Ε 250 ·  Αρ. φύλλου 7.338 ·  ΑΡΑΧΝΙΕΣ 250

με ελπίδες 
και παζάρι

ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ Η ΑΓΚΥΡΑ ΕΙΠΕ «ΝΑΙ»

Α ργά τη νύχτα ο Χαβιέ Σολάνα ανακοίνωσε ότι η Αγκυρα 
αποδέχθηκε τους όρους της Ε.Ε. για την υποψηφιότητά 
τής. Προηγήθηκε μακρά συνεδρίαση του υπ. Συμβουλί

ου. Ο Κλίντον πίεζε από την Ουάσιγκτον. Στο Ελσίνκι, πανευ
τυχής ο Σημίτης ανακοίνωνε την ιστορική απόφαση, λέγοντας 
ότι ικανοποιήθηκαν όλοι οι ελληνικοί όροι. Με την απόφαση, 
το ελληνοτουρκικό πρόβλημα γίνεται πλέον ευρωτουρκικό. Πανευτυχής ο Σημίτης ανάμεσα στον Σιράκ και το Φινλανδό πρόεδρο Αχτισάαρι

Τα μενάϋα 
αφεντικά iaq 
παγκοσμιοποίησης
Ακτινογραφία της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Εμπορίου, του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
κατ της Παγκόσμιας Τράπεζας

Μεγάλη κερδισμένη, η Κύπρος
/Σ Η Μ ΙΤ Η Σ : ΜΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ,
Η ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ 

/ Ν . Δ :  «ΝΑΙ» ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ 
ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΧΑΓΗ 

/Σ Υ Ν :  ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤ 
ΑΡΧΗΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

/Α Ρ Ν Η Τ ΙΚ Α  ΚΚΕ-ΔΗΚΚΙ

Μεταδίδουν: Κνρα  
Αδάμ (Ελσίνκι), Α. 
Αμπατζής (Αγκυρα), 
Α Αήμας (Οΐ’άσιγκτον)

Σ Τ ΙΣ  Σ Ε  Λ . 4 -7  
Λ Ρ Ο Ρ Ο , ΣΕ Λ . 8

Σοφοκλέους: Βέτο... οτην κάθοδο
Ελπίδες για σοβαρή ανάκαμψη στη Σοφοκλέους δημιουργεί η θετική εξέλιξη 
στο Ελσίνκι. Ηδη, με τα προμηνύματα, ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε χθες κατά 
2,44%, με την περιφέρεια να ακολουθεί τα κέρδη των τραπεζών ς ε λ . 20 -ζ ι

20 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διχασμένη 
η ΟΛΜΕ για 
τις απουσίες

Είκοσι συλλήψεις μαθητών στη 
Ρόδο (αφέθηκαν ελεύθεροι), πορεία 
στα Χανιά, μπλόκα ή αποχές στην 
Αθήνα. Διχογνωμία στην ΟΛΜΕ. Ο 
πρόεδρος Ν. Τσούλιας διαχωρίζει 
τη θέση του από την απόφαση της 
ομοσπονδίας να μη χρεώνει απου
σίες στους μαθητές ς ε λ . 18,47
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ο σκηνικό  θυμ ίζει κάτι από  το παρελθόν. 
Ο ρισμένοι είναι έτοιμοι να ξεδιπΑώσουν 

τις σημαίες, να κατεβάσουν στο αεροδρόμ ιο  
στρατιωτικό άγημα να παρουσ ιάσει όπλα κατά 

την επ ισ τροφ ή  του 
πρω θυπουργού και να 
κ ινητοποιήσουν τον κομματικό 
μηχανισμό για  να επευφ ημήσ ει 
την ελληνική αντιπροσω πεία . 
Αλλοι ετοιμάζουν λαϊκά 
δ ικαστήρια , τα οπο ία  θα  κληθούν 
να καταδικάσουν στο όνομα  της 

Ιστορίας τους επ ιλήσμονες των εθ ν ικ ώ ν  δ ικα ίω ν. 
Η αλήθεια , ω στόσο, για  μια  ακόμη φ ο ρά , 
φ α ίνετα ι ότι δεν  βρίσκεται στη μέση. Η πολιτική 
α π ό φ α σ η  των 15, για να θεω ρη θούν ευρω παϊκά  
τα ασιατικά χαρακτηριστικά  της γείτονος, μ πορεί

Καλό
χειμώνα

να ικανοποιήσ ει και ταυτοχρόνω ς να 
δυσαρεστήσει τόσο τη σκληρά 
διαπραγματευόμενη ελληνική δ ιπλω ματία  όσο 
και τη με τον ίδ ιο  τρόπο  εργαζόμενη τουρκική . 
Δ ιότι και αυτή η α πό φ ασ η , ό π ω ς κ άθε α πό φ α σ η  
και συνθήκη, δεν  επ ιζητεί τίποτε άλλο παρά  τη 
δ ικ α ίω σ ή  της κατά τους χειρ ισ μ ούς που θα 
ακολουθήσουν. Η Χάγη αναγνω ρίζεται ω ς 
προοπτική , αλλά και η διαπραγμάτευση για  το 
Α ιγαίο είνα ι επιβεβλημένη, μέχρ ι τα δυο  μέρη να 
καταλήξουν στο Δ ιεθνές Δ ικαστήριο . Η Κ ύπρος 
έχει ανοιχτή την πόρτα της Ε υρώ πης μπροστά 
της, αλλά κ α ι τον Ντενκτάς να παραμονεύει για  
τρ ικλοποδιές. Ολα θα ξεκαθαρίσουν μετά τη 
μαγική  ημέρα  τω ν εκλογώ ν. Υπομονή και καλό 
χειμώ να .

ΓΡ. ΡΟΥΜΠΑΝ ΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΑΑΑΑΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το θρίλερ 
του Ελσίνκι ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ της Ελλάδας και αφού ικανοποιήθηκαν -άλλο

Τέλος οι μοχλοί πίεοης

Λάμπουν από 
χαμόγελα, τα 

πρόσωπα του Κ.
Σημίτη, του Γ. 

Παπανδρέου και 
των άλλων 
μελών της 
ελληνικής 

αντιπροσωπείας 
στο Ελσίνκι, 

καθώς 
προσέρχονται 

στη συνέντευξη 
Τύπου

ΕΛΣΙΝΚΙ
Της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση με 
την τελική συναίνεση 
της Ελλάδας

συμφώνησε στο Ελσίνκι να 
αποδώσει το καθεστώς της 
υποψήφιας χώρας στην 
Τουρκία, ικανοποιώντας σε 
διαφορετικό βαθμό, αλλά όχι 
πλήρως, τους ελληνικούς 
όρους που είχαν τεθεί.

Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα 
δίνει τε'λος στη με'χρι τώρα πολι
τική απομόνωση της Τουρκίας 
από διεθνείς οργανισμούς, που 
είχε ακολουθήσει μέχρι τώρα ως 
μέσον πίεσης για την επίλυση 
των ελληνοτουρκικών διαφορών 
και τη διευθέτηση του Κυπρια
κού και αφαιρεί από τους Ευρω
παίους εταίρους -αλλά και από 
τις ΗΓΙΑ- μοχλούς πίεσης που α
σκούσαν επάνω της για τη διευ
θέτηση των σχέσεών της με την 
Αγκυρα. Αφήνει όμως εμμέσως 
ανοιχτό το ενδεχόμενο να προ
χωρήσει, με τη δέσμευση της 
Ε.Ε., σε πλήρη πολιτικό διάλογο 
με την Αγκυρα εφ’ όλης της ύ
λης.

ΑναΗαμβάνουν 
nAiípn ευθύνη

Οι Ευρωπαίοι εταίροι ανα
λαμβάνουν πλέον την πλήρη ευ
θύνη να διευθετήσουν το είδος 
και το βάθος της οργανικής σχέ
σης που θέλουν να αναπτύξουν 
με την Τουρκία.

Η Τουρκία τέλος βρίσκεται 
και αυτή μπροστά σε μια στιγμή 
καμπής με το ιστορικό παρελθόν 
της, καθώς για πρώτη φορά α
ντιμετωπίζει το σοβαρό και πο
λύ δύσκολο δίλημμα να μεταλ
λαχθεί εν καιρώ σε μουσουλμα
νική χώρα με ευρωπαϊκό προσα
νατολισμό, με τους σοβαρούς 
περιορισμούς και ελέγχους που 
συνεπάγεται αυτό στον εκδημο
κρατισμό της, στους κανόνες συ
μπεριφοράς της απέναντι στην 
Ελλάδα και στο Κύπριακό, το ο
ποίο αποσυνδέεται αρκετά από 
τον τουρκικό κλοιό.

Η ανακοίνωση του προεδρεύ- 
οντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
Φινλανδού πρωθυπουργού Λί- 
πονεν χθες το μεσημέρι ήταν α
πό τις λακωνικότερες που έχουν 
γίνει για ένα θέμα που έχει απα
σχολήσει δυσανάλογα με τον 
τίτλο του τους εταίρους:

«Αποφασίσαμε να επιβεβαι
ώσουμε ότι η Τουρκία είναι υπο

ψήφια προς ένταξη χώρα στην 
Ε.Ε.» είπε ο κ. Λίπονεν, που αρ- 
νήθηκε να δεχθεί οποιαδήποτε 
ερώτηση πάνω στο θέμα.

Η απόφαση αυτή των Δεκα
πέντε ήταν προϊόν πολύωρων 
διαπραγματεύσεων από το με
σημέρι της Πέμπτης μέχρι την 
Παρασκευή το μεσημέρι και τα 
αποτελέσματα της διαπραγμά
τευσης αυτής, που αφορούν τους 
ελληνικούς όρους, έχουν ως έ
ξης:

Η διατύπωση 
για το Κυπριακό

Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό η 
διατύπωση που συμφωνήθηκε έ
χει ως εξής: «... Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι μια 
πολιτική διευθέτηση θα διευκο
λύνει την ένταξη της Κύπρον 
στην Ε.Ε. Αν δεν έχει επιτευχθεί 
η διευθέτηση αυτή μέχρι το τέλος 
των διαπραγματεύσεων ένταξης, 
η απόφαση του Συμβουλίου για 
την ένταξη θα ληφθείχωρίς αυτή 
(σ.σ. η διευθέτηση) να αποτελεί 
μια προϋπόθεση. Τη στιγμή εκεί
νη το Συμβούλιο θα λάβει υ π ’ ό- 
ψιν του όλους τους σχετικούς πα 
ράγοντες».

Πρόκειται για μια διατύπωση 
στην οποία η ελληνική πλευρά 
είχε επιμείνει ιδιατέρως και κα
τέστη δυνατή με την έντονη συν
δρομή της βρετανικής πλευράς, 
που είχε προτείνει ανάλογη σχε
τική διατύπωση. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο έχουν παρακαμφθεί εν 
πολλοίς τα εμπόδια που είχαν 
προβάλει εταίροι όπως η Γαλ
λία, η Ολλανδία και η Γερμανία, 
που λίγο καιρό πριν επέμεναν ό
τι η ένταξη της Κύπρου πρέπει 
να έπεται της πολιτικής λύσης 
του προβλήματος. Τώρα το Συμ
βούλιο δεσμεύεται ότι την τελική 
απόφασή του θα την πάρει χω
ρίς, θεωρεί ως προϋπόθεση την 
πολιτική λύση. Βεβαίως, το θέμα 
της ένταξης της Κύπρου στην 
Ε.Ε. δεν μπορεί να θεωρείται 
λυμένο από τώρα, γιατί, ακόμα 
και αν το Συμβούλιο εγκρίνει 
την ένταξη, αυτή θα πρέπει να 
κυρωθεί από τα εθνικά Κοινο
βούλια των χωρών-μελών και 
κανείς δεν μπορεί εκ των προτέ- 
ρων να γνωρίζει την τελική στά
ση τους απέναντι στο πρόβλη
μα... Ομως η ελληνική πλευρά 
δικαίως θεωρεί ότι η δέσμευση 
αυτή της Ε. Ενωσης στην παρού
σα φάση αποτελεί μια εγγύηση 
για την προώθηση της ευρωπαϊ
κής πορείας της Κύπρου και της 
τελικής ένταξής της. «Είπαμε ό

χι στη διασύνδεση του πολιτικού 
προβλήματος της Κύπρου με το 
θέμα της ένταξής της στην Ε. 
Ενωση είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Σημίτης.

Το αγκάθι 
της Χάγης

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις 
διαπραγματεύσεις της Ελλάδας 
με τη φινλανδική προεδρία αφο
ρούσε τις διατυπώσεις σχετικά 
με τη δέσμευση της Τουρκίας να 
αποδεχθεί το Διεθνές Δικαστή
ριο της Χάγης.

Η τελική διατύπωση -σ.σ. ό
πως έφτασε χθες στη δημοσιο
γραφική αίθουσα- ήταν προϊόν 
σκληρότατης και εντονότατης 
διαπραγμάτευσης μεταξύ της ελ
ληνικής πλευράς και της προε

δρίας.
Το αποτέλεσμα ήταν:

•  Η ισχυρή προτροπή του Συμ
βουλίου προς όλες τις υποψή
φιες χώρες να λύσουν με ειρηνι
κό τρόπο τις «συνοριακές δια
φορές τους και άλλα συναφή θέ
ματα» με ειρηνικά μέσα.
•  Η εξίσου ισχυρή προτροπή 
του Συμβουλίου να παραπεμ- 
φθούν οι διαφορές που δεν έ
χουν επιλυθεί στο Δ. Δικαστήριο 
της Χάγης.
•  Η στενή παρακολούθηση από 
το Συμβούλιο της διαδικασίας 
αυτής με στόχο την παραπομπή 
των θεμάτων αυτών στο Δικα
στήριο της Χάγης.

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα συ
νέδεσε εμμέσως αλλά σαφώς 
την ενταξιακή πορεία της Τουρ

κίας, «αλλά και των άλλων υπο
ψήφιων χωρών», με τις επιδό
σεις της στην επίλυση των δια
φορών μέσω του Δικαστηρίου 
της Χάγης. Το «αντίτιμο όμως 
είναι ότι απελευθερώνεται το 
πεδίο, με τη βούλα της Ε. Ενω
σης, στην Τουρκία να προωθή
σει τις πάγιες θέσεις της για δι
μερή διάλογο εφ’ όλης της ύλης 
και αν αυτός αποτύχει, τότε να 
σκεφθεί το Δικαστήριο της Χά
γης, όσο όμως και αν η διαδικα
σία αυτή προβλέπεται ιδιαιτέ
ρως μακρά για την Τουρκία, 
στην καλύτερη περίπτωση δεν 
προβλέπεται έναρξη διαπραγ
ματεύσεων της Τουρκίας πριν α
πό το τέλος της επόμενης δεκαε
τίας». Θα είναι εξαιρετικά δύ
σκολο για την Αγκυρα να συνε

χίσει την επιθετική τακτική απέ
ναντι στην Ελλάδα και τα επει
σόδια τύπου Ιμιας.

Ο διάλογος με 
την Αγκυρα

Ομοίως θα είναι εξαιρετικά 
δύσκολο και για την Αθήνα να 
μην αποδέχεται πολιτικό διάλο
γο με την Αγκυρα -κάτι για το ο
ποίο πιέζουν και η Ε. Ενωση και 
οι ΗΠΑ- έστω και αν καταλήξει 
και πάλι ότι το μόνο θέμα που θα 
συζητήσει είναι η υφαλοκρηπί
δα.

Το σχετικό κείμενο έχει ως ε
ξής:

«... Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
τονίζει την αρχή της ειρηνικής δι
ευθέτησης των διαφορών με βά
ση το Χάρτη του ΟΗΕ και καλεί 
τις υποψήφιες χώρες να κάνουν 
κάθε προσπάθεια να λύσουν ση
μαντικές συνοριακές διαφορές 
και άλλα συναφή θέματα. Αν α- 
ποτύχουν σ ’ αυτό θα πρέπει μέ
σα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
να φέρουν τη διαφορά ενώπιον 
του Δικαστηρίου της Χάγης. Το 
Ε. Συμβούλιο θα επανεξετάσει 
την κατάσταση σχετικά με αυτές 
τις διαφορές, με ιδιαίτερη έμφα
ση στις επιπτώσεις πάνω στη δια
δικασία ένταξης, μέχρι το τέλος 
του 2004, ώστε να προωθήσει τη 
διευθέτησή τους μέσω του Δικά-

Φιλελεύθεροι: Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση

Τ α συγχαρητήρια του κόμματος των Φιλε
λευθέρων απέσπασε η κυβέρνηση για το 

θέμα του Ελσίνκι. «Η κυβέρνηση πήρε μια σω
στή απόφαση και οφείλουμε να τη συγχαρούμε 
γι’ αυτό. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι η κυ
βέρνηση αποφάσισε με γνώμονα τα πραγματι
κά συμφέροντα της χώρας και όχι τις εκλογι
κές σκοπιμότητές της»,ανέφερε χαρακτηριστι
κά ο τομέας εξωτερικής πολιτικής των Φιλε

λευθέρων, ενώ ο ίδιος ο Στέφανος Μάνος δή
λωσε: «Με την απόφαση της Ευρώπης να δε
χθεί την υποψηφιότητα της Τουρκίας εξυπηρε
τούνται όλα τα εθνικά μας συμφέροντα και δη- 
μιουργούνται οι προϋποθέσεις να ξαναβρεί ο 
Ελληνισμός τα ιστορικά του όρια δράσης. Εί
μαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη στάση της 
κυβέρνησης. Επικράτησε το εθνικό συμφέρον 
και η λογική».
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Γ ερμανοί Χριστιανοδημο
κράτες: Μεγάλο λάθος

Ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε, χαρακτήρισε «μεγάλο και ιστορικό λάθος» την απόφα

ση των «15» να καταστήσουν την Τουρκία υποψήφια χώρα προς έ
νταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ταυτόχρονα, σε συνέντευξή του στο 
σημερινό φύλλο της εφημερίδας «Ντι Βελτ», ο κ. Σόιμπλε υπογραμμί
ζει ότι «είναι εξαιρετικά προβληματικό να δημιουργούνται στην Τουρ
κία ψευδαισθήσεις και προσδοκίες που δεν πρόκειται, ακόμα και με 
μεγάλο ορίζοντα χρόνου, να ικανοποιηθούν, γιατί οι απογοητεύσεις 
και οι αρνητικές αντιδράσεις που θα προκληθούν θα είναι ακόμα με
γαλύτερες». (ΑΠΕ)

Ποιους όρους προέβλεπε 
το Λουξεμβούργο

Ο ι σημαντικότεροι όροι της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης προς την 

Τουρκία είχαν τεθεί στη σύνοδο κο
ρυφής του Λουξεμβούργου (12 και 
13Δεκεμβρίου 1997). Οι όροι αυτοί 
ήταν:
1. Η πρόοδος στον τομέα των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβα
σμός των μειονοτήτων

2 . Η διευθέτηση των διαφορών με
ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μέσω 
του Δικαστηρίου της Χάγης
3.Η  υποστήριξη από την Τουρκία 
των διαπραγματεύσεων για λύση 
του Κυπριακού

Η Τουρκία είχε τότε αντιδράσει 
έντονα και διέκοψε τον πολιτικό 
διάλογό της μετηνΕ.Ε.

Ολόκληρη η παράγραφος των α
ποφάσεων της Συνόδου του Λου
ξεμβούργου με τους όρους προς 
την Τουρκία έχει ως εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπεν
θυμίζει ότι η ενίσχυση των δεσμών

της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή 
Ενωση εξαρτάται από τη συνέχιση 
των πολιτικών και οικονομικών με
ταρρυθμίσεων που έχει αρχίσει το 
κράτος αυτό, ιδίως προκειμένου να 
ευθυγραμμίσει τα πρότυπα και την 
πρακτική του στον τομέα των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων προς τα 
πρότυπα και την πρακτική που ι

σχύουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση, α
πό το σεβασμό και την προστασία 
των μειονοτήτων, από την καθιέρω
ση ικανοποιητικών και σταθερών 
σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και 
της Τουρκίας, από τη διευθέτηση 
των διαφορών ιδίως διά της δικα
στικής οδού, ειδικότερα δε από το 
Διεθνές Δικαστήριο (της Χάγης), 
καθώς και από την υποστήριξη των 
διαπραγματεύσεων που διεξάγο
νται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τον 
πολιτικό διακανονισμό του Κυπρια
κού, με βάση τα σχετικά ψηφίσμα
τα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ».

λιγότερο, άλλος περισσότερο- οι 3 όροι, οι 15 άναψαν πράσινο φως στην τουρκική υποψηφιότητα

E.E. προς Ελλάόα για Τουρκία
ατηοίον της Χάγης...».

Ο κ. Σημίτης επιχειρηματολό
γησε ιδιαιτέρως πάνω στο ση
μείο αυτό επιμένοντας ότι η α
πόφαση αυτή θα βοηθήσει να α
ναπτυχθεί στην περιοχή κλίμα 
μικρότερης έντασης, ενώ υπάρ
χει θετικότερη προοπτική στις 
σχέσεις με την Τουρκία. Επανέ
λαβε ότι για την Ελλάδα το μόνο 
θέμα συζήτησης είναι η υφαλο
κρηπίδα και έδειξε ιδιαίτερη ε- 
πιψυλακτικότητα στην πιθανό
τητα να επανενεργοποιηθεί η 
Επιτροπή Σοφών στους κόλπους 
της Ε. Ενωσης για τις διαφορές 
Ελλάδας - Τουρκίας.

Η εταιρική σχέση της Τουρ
κίας, τέλος, θα βασίζεται στα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης, ενώ 
θα εφαρμοστούν «μηχανισμοί ε
πιτήρησης» της Ε. Επιτροπής για 
την πρόοδο πον θα συντελεί η 
Τουρκία. «Η εταιρική σχέση θα 
σχεδιαστεί στη βάση των προη
γουμένων Ευρωπαϊκών Συμβου
λίων....» αναφέρει ρητά το κείμε
νο και έτσι γίνεται πλήρης υπεν- 
θνμιση του Συμβουλίου του Λου
ξεμβούργου, σύμφωνα με το ο
ποίο η Τουρκία πρέπει εκτός 
των άλλων «να αποκαταστήσει ι
κανοποιητικές και σταθερές σχέ
σεις με την Ελλάδα».

Σημίτης: Εγινε 
σημαντικό βήμα

Στη συνέντευξη Τύπου ο Κ. 
Σημίτης επέμεινε ότι στο Ελσίν
κι έγινε ένα σημαντικό βήμα 
στην προσπάθεια για την ειρήνη 
και τη φιλία στην περιοχή και τό
νισε ότι με τα συμπεράσματα 
αυτά δεν υπάρχει δυσλειτουργία 
στην Ε. Ενωση, δεν διασυνδέε- 
ται πλέον το πολιτικό πρόβλημα 
της Κύπρου με την ένταξη της 
Κύπρου στην Ε. Ενωση, δεν εξα
κολουθούν οι ασάφειες στις ελ
ληνοτουρκικές διαφορές από τα 
αιτήματα της Τουρκίας, η οποία 
πρέπει να πει ναι στην εφαρμο
γή του Δ. Δικαίου και στο Δικα
στήριο της Χάγης.

«Πετύχαμε τους στόχους μας 
στο σύνολό τους» είπε ο κ. Σημί
της και με άνεση πρόσθεσε ότι η 
θέση της κυβέρνησης δεν έχει 
αλλάξει σε τίποτα σε ό,τι αφορά 
τα εσωτερικά θέματα.

Αν η Ν.Δ. εξακολουθεί να ε
πιμένει, τότε οι εκλογές θα γί
νουν στις 26 Μαρτίου, είπε χα
ρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι 
η κυβέρνηση επιμένει στην υπο
ψηφιότητα του κ. Στεφανόπου- 
λσυ για την Προεδρία της Δημο
κρατίας.

«Το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου δεν συνδέεται πλέον με την ένταξή της στην Ε.Ε.» ανέφερε 
κατηγορηματικά ο Κ. Σημίτης στη συνέντευξη Τύπου (δίπλα του ο Γ. Παπανδρέου). Δεξιά, ο Κ. Σημίτης

χαμογελαστός δίπλα στο Φινλανδό πρωθυπουργό Παάβο Λιπόνεν

Τι δεν ήθελε η Αγκυρα απ’ όσα έγιναν
ΕΛΣΙΝΚΙ
Της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας 
Μπουλέντ Ετζεβίτ αναμένεται, ε

κτός απροόπτου, να φτάσει σήμερα το 
πρωί στο Ελσίνκι προκειμένου να απο
δεχθεί επισήμως τη θέση των Δεκαπέ
ντε για την υποψηφιότητα της Τουρ
κίας, αλλά και τους όρους με τους ο
ποίους συνοδεύει η Ε. Ενωση την από
φασή της αυτή.

Η Αγκυρα δεν δέχθηκε εύκολα την 
κοινή θέση των Δεκαπέντε για την υ
ποψηφιότητά της και, όπως ήταν φυσι
κό άλλωστε, αντέδρασε αρχικώς στα 
σημεία που η Αθήνα θεωρεί δική της ε
πιτυχία.

Η Αγκυρα, σύμφωνα με τις πρώτες 
αντιδράσεις της, θεώρησε υπερβολικές 
τις διατυπώσεις για την ενταξιακή πο
ρεία της Κύπρου, που αποδεσμεύτηκε 
από την προϋπόθεση της προηγούμε
νης πολιτικής λύσης του θέματος. Ετσι 
η Αγκυρα χάνει έναν ισχυρό μέχρι τώ
ρα μοχλό πίεσής της προς τη Λευκω
σία, καθώς η τύχη της νήσου δεν εξαρ- 
τάται πλέον αποκλειστικά από την κα
τοχική πολιτική της Τουρκίας. Επιπλέ
ον ο ίδιος ο Τουρκοκύπριος ηγέτης χά
νει ένα μεγάλο μέρος «των επιχειρημά

των του», να αρνείται κατηγορηματικά 
οποιαδήποτε πρόοδο στις διακοινοτι- 
κές συνομιλίες όσο συνεχίζονται οι ε- 
νταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύ
πρου. Με την Αγκυρα σε τροχιά υπο
ψηφιότητας θα είναι περίπου οξύμωρο 
να αρνείται την ύπαρξη της Ε. Ενωσης 
ο κ. Ντενκτάς, τη στιγμή που η «Μητέ
ρα Πατρίδα» «υποχωρεί» προκειμένου 
να μπει σε ευρωπαϊκή τροχιά.

»Ούτε Χάγη 
ούτε εηοητεία»

Ομοίως η Αγκυρα δεν επιθυμούσε 
τις αναφορές στο Δικαστήριο της Χά
γης και την υψηλή εποπτεία της Ε. 
Ενωσης στις κινήσεις της Τουρκίας για 
την επίλυση των ελληνοτουρκικών 
προβλημάτων, οι οποίες θα συνυπολο
γιστούν στις προόδους της Τουρκίας 
προς την Ευρώπη.

Παραλλήλως η Τουρκία δεν επιθυ
μούσε την πλήρη επαναφορά των 
προηγούμενων Συμπερασμάτων των 
Συμβουλίων Κορυφής και ιδιαιτέρως 
του Λουξεμβούργου, που ρητώς ανα- 
φέρεται στην επίλυση των προβλημά
των με την Ελλάδα.

Αμέσως μετά την κατάληξη των Δε

καπέντε στην κοινή θέση τους για την 
υποψηφιότητα της Τουρκίας , η φιν- 
λανδική προεδρία έστειλε απεσταλμέ
νους της στην Αγκυρα το γραμματέα 
του Συμβουλίου, Χαβιέ Σολάνα, τον ε
πίτροπο Φερχόιγκεν και τον ειδικό συ
ντονιστή της προεδρίας για το Κυπρια
κό, Μλόμπεργκ, προκειμένου να πα
ρουσιάσουν επισήμως και να ενημε
ρώσουν την Αγκυρα για την απόφαση 
της Ε. Ενωσης.

Οριστικό 
το κείμενο

Η φινλανδική προεδρία, τόσο με δη
λώσεις του προεδρεύοντος Λίπονεν ό
σο και της υπουργού Εξωτερικών Τα- 
ρια Χαλόνεν κατέστησαν ευθύς εξαρ
χής σαφές ότι το κείμενο των Δεκαπέ
ντε είναι οριστικό, δεν είναι διαπραγ
ματεύσιμο, δεν πρόκειται να υποστεί 
αλλαγές και εναπόκειται στην Αγκυρα 
να δώσει θετική απάντηση ή όχι και ε
πομένως να αποδεχθεί ή όχι την υπο
ψηφιότητά της στην Ε. Ενωση.

Η κ. Χαλόνεν επέμεινε ότι οι απε
σταλμένοι της Ε. Ενωσης μεταβαίνουν 
στην Αγκυρα απλώς και μόνο για να 
πληροφορήσουν την τουρκική κυβέρ

νηση και να αποφευχθούν παρεξηγή
σεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκει
ται για διαπραγμάτευση.

Ο επίτροπος Πάτεν συμπλήρωσε από 
την πλευρά του ότι η μετάβαση των α
πεσταλμένων της προεδρίας δείχνει τη 
σημασία της υποψηφιότητας της Τουρ
κίας. Σήμερα, συνέχισε, ελήφθη μια ι
στορική απόφαση και οι εκπρόσωποι 
της Ε. Ενωσης πηγαίνουν για να εξηγή
σουν ακριβώς τη σπσυδαιότητα του ζη
τήματος στην τουρκική κυβέρνηση.

Τηϊΐεφώνησε 
και ο Σρέντερ

Στο μεταξύ οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με 
πρώτο τον καγκελάριο Σρέντερ, επι
κοινώνησαν τηλεφωνικώς με τον κ. 
Ετζεβίτ παροτρύνοντάς τον να μη χά
σει αυτή την ιστορική ευκαιρία για τη 
χώρα του.

Αναμφισβήτητα, ειδικό βάρος είχε 
το τηλεφώνημα του Αμερικανού προέ
δρου Κλίντον στον Τούρκο πρωθυ
πουργό να μεταβεί σήμερα στο Ελσίν
κι και να εγκαινιάσει αυτή τη νέα πε
ρίοδο για τη χώρα του. Η παρέμβαση 
Κλίντον ίσως ήταν η πλέον βαρύνουσά 
από όλες τις άλλες.
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Το θρίλερ 
του Ελσίνκι ΠΩΣ ΚΡΙΝΟΥΝ την απόφαση τα κόμματα

Ηπια ανιΐόραοη ν .δ . 
με avuppnon για Χάγη
Θετική για το Κυπριακό, 

αρνητική για τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις 

είναι η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι 
αφορά τις εξελίξεις στο Ελσίνκι.

Αρκετά καθυστερημένα (μόλις 
στις οχτώ το βράδυ), ο εκπρόσωπος 
της Ν.Δ. με δήλωσή του επισήμανε 
δύο σημεία: α) ότι «όσον αφορά το 
Κυπριακό, κατ’ αρχάς, η εξέλιξη που 
σημειώνεται είναι θετική» και β) «ό
σον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέ
σεις, η κυβέρνηση εμφανίζεται να 
χάνει μία ακόμη σημαντική ευκαιρία

ώστε να πειστεί η Τουρκία να εγκα
ταλείπει τις εδαφικές διεκδικήσεις 
της εις βάρος της χώρας μας. Πράγ
μα που είναι αυτονόητο για κάθε υ
ποψήφιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ε 
νωσης. Αντί αυτού νομιμοποιούμε 
και αναγνωρίζουμε τις εδαφικές 
διεκδικήσεις της Τουρκίας, αφού της 
ζητούμε να τις παραπέμψει στο Διε
θνές Δικαστήριο της Χάγης χωρίς ε
πιφυλάξεις, ιδιαίτερα για τα θέματα 
ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι θέτου
με την οχύρωση των νήσων του Ανα
τολικού Αιγαίου και τη διεκδίκηση 
των 151 νησιών και βραχονησίδων

μας υπό την κρίση των 15 δικαστών 
της Χάγης».
«Παράδοξη
τακτική»

Ο Α. Σπηλιωτόπουλος σημείωσε 
ακόμη ότι αν η κυβέρνηση κατά την 
τελευταία περίοδο είχε εγκαταλείψει 
την παράδοξη τακτική τού πρώτα α 
ποδεχόμαστε την υποψηφιότητα της 
Τουρκίας και εκ των υστέρων αναζη
τούμε κάποια ανταλλάγματα, δεν θα 
είχαμε χάσει αυτή την ευκαιρία. Εί
ναι σαφές, πρόσθεσε, ότι θα μπορού
σαμε να είχαμε αποκομίσει ουσια

στικά οφέλη όσον αφορά τις ελληνο
τουρκικές σχέσεις αν η κυβέρνηση 
είχε πράξει το ακριβώς αντίθετο.

Ο Κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στο ε
ξωτερικό και δεν έκανε καμία σχετι
κή δήλωση, εν τούτοις συνεργάτες 
του υπενθύμιζαν τη θέση που επανει
λημμένα είχε πάρει, ότι πρέπει να α
ποσυνδεθεί η ενταξιακή πορεία της 
Κύπρου με την επίλυση του Κυπρια
κού. Ο Μ. Εβερτ επίσης απέφυγε να 
κάνει οποιαδήποτε δήλωση, επιση- 
μαίνοντας ότι θα περιμένει πρώτα να 
δει τα επίσημα έγγραφα και κατόπιν 
θα μιλήσει.

Θετικά Βλέπουν Αρσένης, Καψής, Σγουρίδης
Θετικές ήταν οι πρώτες αντι

δράσεις υπουργών και 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη 
συμφωνία του Ελσίνκι. Ορισμέ
να στελέχη απέφυγαν να πά
ρουν θέση, περιμένοντας να 
διαβάσουν τα κείμενα και να 
δουν τις αντιδράσεις της Τουρ
κίας.

«Μεγόηη
επιτυχία»
«Μεγάλη επιτυχία» χαρακτήρι
σε ο υπουργός Παιδείας Γερ. 
Αρσένης την απόφαση της συ
νόδου Ελσίνκι. «Δεν κρίνω 
σκόπιμο -πρόσθεσε- να κάνου
με εξειδικευμένα σχόλια. Θα 
περιμένουμε την πλήρη έκθεση 
της απόφασης από τον πρωθυ
πουργό».

«ΕΗεγχόμενος
γείτονας»
ΗΕλλάδα πάντα επιδίωκε να 

γειτονεύει με μία Τουρκία ε
λεγχόμενη και όχι ανεξέλεγκτη. 
Νομίζω ότι τώρα το έχουμε επι
τύχει», δήλωσε ο τρίτος αντι
πρόεδρος της Βουλής Παναγιώ
της Σγουρίδης λίγο μετά τη 
γνωστοποίηση της αποδοχής 
της τουρκικής υποψηφιότητας 
από τους «15» της Ε.Ε. «Από τη 
στιγμή που η Ε.Ε. δέχεται την α
πρόσκοπτη ένταξη της Κύπρου 
χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς ο- 
μηρία από τον Ντενκτάς, από τη 
στιγμή που μπαίνει το ζήτημα 
της Χάγης -έστω και εμμέσως- 
νομίζω ότι η Τουρκία μπορεί να 
αρχίσει να προχωρά προς την 
Ευρώπη, με σταδιακούς ρυθ
μούς. Εμείς, πρόσθεσε ο κ. 
Σγουρίδης, δεν θα ’χουμε α
ντίρρηση να δούμε την Τουρκία 
ως μέλος της Ε.Ε., εφόσον επι
τύχει τους οικονομικούς όρους 
της συνθήκης του Μάαστριχ».

«Τρία θετικά, 
ένα επικίνδυνο»
Ο πρώην υπουργός Γιάννης 
Καψής θεωρεί ότι η συμφωνία 
που επιτεύχθηκε στο Ελσίνκι έ
χει «τρία πολύ ικανοποιητικά» 
στοιχεία κι ένα «επικίνδυνο». 
Τα ικανοποιητικά είναι:
1 . Η αναφορά στην ένταξη της 
Κύπρου. Είναι η πρώτη φορά 
-λέει- που η διεθνής κοινότητα

πιέζει την Τουρκία και θέτει πά
νω από το κεφάλι του Ντενκτάς 
τη δαμόκλειο σπάθη του 2004.
2. Η εμμονή της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης στο «χάρτη διαδρομής» 
της Τουρκίας, κάτι που σημαί
νει απαίτηση για πρόοδο στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, διεύ
ρυνση της δημοκρατίας κ.λπ.
3. Αποφύγαμε την αυτοδέ
σμευση να προσφύγουμε από 
κοινού με την Τουρκία στο Διε
θνές Δικαστήριο της Χάγης. Γι’ 
αυτό το θέμα ο κ. Καψής είχε 
στείλει επιστολή στον πρωθυ
πουργό, μια μέρα πριν φύγει 
για το Ελσίνκι. Ο πρώην υπουρ
γός θεωρεί «επικίνδυνο στοι-

χειο» το γεγονος οτι στην προ
σεχή τετραετία η Ελλάδα θα 
πιεστεί ποικιλοτρόπως να αρχί
σει τη διαδικασία ειρηνικής ε
πίλυσης τιμν διαφορών, δηλαδή 
να οδηγηθούμε σε διαπραγμα
τεύσεις εφ’ όλης της ύλης. «Στο 
χέρι μας είναι -καταλήγει- να 
μην αποδεχτούμε αυτή τη δια
πραγμάτευση».
•  Η συμφωνία σημαίνει «ένα 
καλύτερο μέλλον και για τους 
δύο λαούς», δήλωσε ο Θ. Τσου- 
κάτος.
•  Ο Στ. Παπαθεμελής δήλωσε 
στην «Ε» ότι δεν θα μιλήσει 
πριν διαβάσει το κείμενο της α
πόφασης.

Ο Δ ΙΚ Ο  Χ Α Ρ Η  B A E H Q  / .  
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>
Ο

ΚΚΕ: Ηπα στο Κυπριακό, υποχωρήσεις στο Αιγαίο

Υ ποχωρήσεις στο Αιγαίο και ήττα στο Κυπριακό βλέ
πει η γενική γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, 

η οποία σε δηλώσεις της, κατά την επίσκεψή της στο εργο
στάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, υποστήριξε μεταξύ άλ
λων:

«Στο Ελσίνκι, παρά τους ελιγμούς, είναι βέβαιο ότι θα εκ

χωρηθούν νέα κυριαρχικά δικαιώματα και κυρίως θα ανοι
χτεί ο δρόμος προβλημάτων διάρκειας στο Αιγαίο, και σε 
τελευταία ανάλυση ο μεγάλος ηττημένος θα είναι το Κυ
πριακό. Κάτι που δεν πρέπει να το επιτρέψουμε σαν λαός 
και πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα, έστω και αν αυτή τη 
στιγμή πολλά έχουν προαποφασιστεί για το Κυπριακό».

ΣΥΝ: Κατ’ αρχήν θετική, χωρίς ωραιοποιήσεις
I f 'a Y  αρχήν θετική» χαρακτηρί- 
· ν . ζ ε ι  ο Ν. Κωνσταντόπουλος την 

εξέλιξη στο Ελσίνκι, επισημαίνοντας 
ωστόσο ότι ούτε ωραιοποιήσεις ούτε 
καταστροφολογίες δικαιολογούνται, 
καθώς το θέμα του Αιγαίου και το Κυ
πριακό παραμένουν ανοιχτά και θα 
χρειαστούν μεγάλες προσπάθειες ακό
μα για την επίλυσή τους.

«Ο ΣΥΝ -αναφέρει στη δήλωσή του 
ο πρόεδρος του κόμματος- είχε έγκαι
ρα συστήσει στην κυβέρνηση, δια- 
πραγματευόμενη στο Ελσίνκι, να προ
σπαθήσει να αποφύγει .το veto, να μην 
επιτρέψει την εξέλιξη του θέματος σε

ελληνοτουρκική διαφορά και να ανα- 
δείξει τον ευρωτουρκικό χαρακτήρα 
του προβλήματος.

Δεν υπάρχει όμως λόγος για ωραιο
ποιήσεις, υπερβολικούς τόνους και 
θριαμβολογίες που επιβάλλονται από 
τις προεκλογικές σκοπιμότητες. Αλλω
στε τα προβλήματα στην Κύπρο και 
στο Αιγαίο παραμένουν ανοιχτά και 
θα χρειαστούν πολύς χρόνος και μεγά
λες προσπάθειες ακόμα για την επίλυ
σή τους. Με τις αποφάσεις του Ελσίνκι 
που ούτως ή άλλως περιέχουν σοβαρές 
ασάφειες και αμφισημίες, με σημαντι
κότερη την αναφορά σε συνοριακές

διαφορές, μπαίνουμε σε μια νέα πε
ρίοδο, κατά την οποία πολλά θα εξαρ- 
τηθούν από την ικανότητά μας να δια
μορφώσουμε αποτελεσματική εθνική 
στρατηγική, να εξασφαλίσουμε τη συ
νεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και 
την εθνική ομοψυχία.

Η κυβέρνηση και τα κόμματα προς * 
αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στρέ
ψουν την προσοχή και τις προσπάθειές 
τους αποφεύγοντας είτε θριαμβολο
γίες είτε καταστροφολογίες».
•  Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Παναγιώ
της Λαφαζάνης, ο οποίος χαρακτήρισε 
αρνητική εξέλιξη την απόφαση των «15».

Τσοθόλας: Απαράδεκτη εθνική υποχώρηση
Γ ια «απαράδεκτη εθνική υποχώρηση εις βάρος της Ελ

λάδος και της Κύπρου» καταγγέλλει τον πρωθυπουργό 
Κώστα Σημίτη και την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΔΗΚΚ1 
Δημήτρης Τσοβόλας, τονίζοντας ότι απεμπόλησαν και «το 
τελευταίο ουσιαστικό όπλο που μας είχε απομείνει έναντι 
της τουρκικής αδιαλλαξίας και προκλητικότητας, δηλαδή, το 
βέτο».

«Μόνο μια κυβέρνηση υποτελών, που τα δίνει όλα στις Η

ΠΑ και στις άλλες μεγάλες δυνάμεις της Δύσης, θα μπορού
σε να αποδεχθεί το χαρακτηρισμό των απαράδεκτων τουρ
κικών διεκδικήσεων ως ελληνοτουρκικές “διαφορές” που 
πρέπει να επιλυθούν με διάλογο», είπε ακόμα ο κ.Τσοβό- 
λας. Τέλος, μίλησε για «ανούσια ευχολόγια» του Συμβουλί
ου Κορυφής, τα οποία ο κ. Σημίτης προσπαθεί να εμφανίσει 
για δήθεν ελληνική επιτυχία εξαπατώντας τον ελληνικό και 
κυπριακό λαό.

Ούτε θρίαμβος 
ούτε καταστροφή
Το ενδεχόμενο να διαηράξει ο κ. 
Σημίτης ένα σημαντικό λάθος στο 
Ελσίνκι, δηλαδή να προβάλει «βέτο» 
στην υποψηφιότητα της Τουρκίας, 
ήταν πολύ πιθανό, υπό το βάρος του 
πιθανολογουμένου πολιτικού κόστους. 
Ευτυχώς, δεν το διέπραξε.
Το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής 
του Ελσίνκι δεν ήταν, ασφαλώς, 
«θρίαμβος», όπως έσηευσαν να πουν 
οι κυβερνητικοί παράγοντες. Αλλωστε, 

σήμερα οι θρίαμβοι 
σπανίζουν στο 
διπλωματικό πεδίο, 
καθώς η πολυπλοκότητα 
των προβλημάτων και οι 
συγκρούσεις των 
συμφερόντων δεν 
επιτρέπουν τέτοιες 
πολυτέλειες. Ομως, το 
αποτέλεσμα μπορεί να 
χαρακτηριστεί θετικό για 
την Ευρωπαϊκή Ενωση, 
θετικότερο για το μέλλον 

της Τουρκίας και εξίσου θετικό, αν όχι 
θετικότερο, για τα ελληνικά 
συμφέροντα. Και οπωσδήποτε δεν 
έχουμε να κάνουμε με «ξεπούλημα» 
και «μειοδοσία», όπως θα σπεύσουν 
από σήμερα κιόλας να πουν οι 
συνήθεις ανεγκέφαλοι και 
υπερπατριώτες, που δεν βλέπουν πέρα 
από τη μύτη τους.
Οποιος σκεφτεί απλά και λογικά 
καταλαβαίνει ότι χρήση του «βέτο» 
γίνεται είτε για να πετύχει μια χώρα 
την ικανοποίηση ενός ηολύ σημαντικού 
αιτήματος είτε για να αποτρέψει μια 
μεγάλη βλάβη σε θέμα εθνικού 
συμφέροντος. Για παράδειγμα, υπό την 
απειλή «βέτο» η κυβέρνηση του 
Ανδρέα Παπανδρέου πέτυχε στη 
δεκαετία του ’80 τη θεσμοθέτηση των 
Μεσογειακών Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων, μεγάλη επιτυχία για 
όλες της χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου. Η κυβέρνηση Σημίτη, πάλι υπό 
την απειλή «βέτο», κατάφερε να 
αηοσπάσει 15 τρισεκατομμύρια από το 
τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μόλις 
πέρσι.
Ποιο εθνικό συμφέρον της Ελλάδας θα 
εξυπηρετούσε η απομόνωση της 
Τουρκίας; Ποιον θα ωφελούσε 
ενδεχόμενη όξυνση των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων, με συχνές 
«εμπλοκές» πάνω από το Αιγαίο, με 
ακόμη μεγαλύτερη ένταση των 
εξοπλισμών, με μεγαλύτερη 
περιχαράκωση της Τουρκίας, δηλαδή 
με καμία ελπίδα ν’ αρχίσει, έστω αργά 
και δειλά, κάποια προσπάθεια 
εξευρωπάϊσμού της; Προφανώς, όλα 
αυτά, αν συνέβαιναν, θα ωφελούσαν 
μόνο το μέρος εκείνου του τουρκικού 
κατεστημένου που τρέφεται από την 
όξυνση και προφανώς όχι όσους 
αγωνίζονται για μια πιο δημοκρατική 
Τουρκία.
Οποιος ισχυριστεί ότι με την απόφαση 
του Ελσίνκι λύθηκαν και τα 
προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας θα είναι ανιστόρητος. 
Δύσκολα, όμως, μπορεί να 
αμφισβητήσει κανείς ότι δεν επήλθε 
καμία χειροτέρευση και δημιουργείται 
μια καλύτερη βάση για την 
αντιμετώπισή τους. Η αποφυγή της 
εμπλοκής προκαλεί ανακούφιση κατά 
βάθος ακόμη και σ’ όσους θα σπεύσουν 
να αντιδράσουν για κομματικούς, 
δηλαδή εκλογικούς, λόγους. Τώρα από 
θέση σίγουρη, δηλαδή άνέξοδα, 
μπορούν να πουν ό,τι θέλουν.Ο χρόνος 
θα δείξει ότι αυτό που έγινε χθες 
μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές για 
την πολύπαθη περιοχή μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ
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« Μ
ΑΓΚΥΡΑ
Του ΑΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ

ι εγάλη επιτυχία» 
για την Τουρκία 

I χαρακτήρισε ο 
Τούρκος πρωθυπουργός τα 
όσα διαδραματίστηκαν 
χθες στο Ελσίνκι και 
ανακοίνωσε λίγο μετά τα 
μεσάνυχτα άτι θα μεταβεί 
τελικά σήμερα το πρωί στη 
φινλανδική πρωτεύουσα.

Εκα.νε λόγο για μήνυμα του 
Φινλανδού υπουργού Εξωτερι
κού’ Λίπονεν, ο οποίος υπο
γράμμισε πως τα όσα αναφέρο- 
νται στο κείμενο του ανακοινω
θέντος σχετικά με την προσφυγή 
στη Χάγη, είναι «χρονοδιάγραμ
μα για την επανεξέταση του θέ
ματος των ελληνοτουρκικών 
διαφορών εκ μέρους του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου». Ο Ετζεβίτ 
επανέλαβε επίσης τις γνωστές 
θέσεις περί «δύο κρατών» στην 
Κύπρο.

Αίσιο τέλος είχε η χθεσινή μέ
ρα, γεμάτη από εξελίξεις και κυ
ρίως αναμονή, για το πως θα α
παντήσει η Αγκυρα στην πρότα
ση της Ε.Ε. Το αίνιγμα λύθηκε 
αμέσως μετά τη συνάντηση του 
πρωθυπουργού της Τουρκίας 
Μπουλέντ Ετζεβίτ με τον απε
σταλμένο της Ε.Ε. Χαβιέ Σολά- 
να, ο οποίος λίγο μετά τα μεσά
νυχτα δήλωσε πως ο Ετζεβίτ θα 
βρίσκεται σήμερα στο επίσημο 
γεύμα στο Ελσίνκι.

Ο Σολάνα έφτασε στην Αγκυ
ρα λίγο μετά τις 10 τη νύχτα, συ- 
νοδευόμενος από τον επίτροπο 
Γκιοϋντερ Φερχόιγκεν. Συνα
ντήθηκε με τον υπουργό Εξωτε
ρικών Ισμαήλ Τζεμ για 45 λεπτά 
και στη συνέχεια είχε ολιγόλε- 
πτη συνάντηση με τον Ετζεβίτ.

«Απαράβεκτες
υπόνοιες»

Ο Τούρκος πρωθυπουργός α
ναχωρεί στις 8 σήμερα το πρωί 
για το Ελσίνκι, συνοδευόμενος 
από τους υπουργούς Εξωτερι
κών Ισμαήλ Τζεμ, και άνευ Χαρ
τοφυλακίου Μεχμέτ Αλί Ιρτέμ- 
τσελίκ, ο οποίος είναι αρμόδιος 
για θέματα σχέσεων με την Ε.Ε.

Στις δηλώσεις που έκανε, ο 
Ετζεβίτ χαρακτήρισε «απαρά
δεκτες» τις «υπόνοιες στις εκ
φράσεις που θα μπορούσαν να 
ερμηνευθούν ως ανάγκη προ
σφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης για την επίλυση των 
προβλημάτων του Αιγαίου που 
υπάρχουν με την Ελλάδα το αρ
γότερο ως το 2004». Ο Τούρκος 
πρωθυπουργός είπε πως σε επι
στολή που έλαβε από τον Φιν- 
λανδό υπουργό Εξωτερικών Λι-

01 ΤΟΥΡΚΟΙ δέχτηκαν την απόφαση, αλλά συνεχίζουν το... χαβά τους!

Τηλεφώνημα Κ λίνη ν
μ ο υ  Ε α ε Μ ι. να (ε χ κ ί

Κλίντον και Ετζεβίτ κατά τη συνάντησή τους στα τέλη 
Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον. 0 Αμερικανός πρόεδρος παρότρυνε 

τον Τούρκο πρωθυπουργό να πει το «ναι»

πονεν, αναφερεται οτι «αυτό 
δεν σημαίνει αναγκαιότητα» κι 
ότι «αφορά την ημερομηνία κα
τά την οποία το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο θα επανεξετάσειτο θέμα 
της διενέξης». Ο Ετζεβίτ είπε 
πως «το μήνυμα Λιπόνεν είναι 
μέρος του δικαίου της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης σχετικά με το ζήτη
μα αυτό».

Ο Ετζεβίτ είπε πως η τουρκι
κή κυβέρνηση «έχει την ανα
γκαία πολιτική βούληση για επί
λυση των προβλημάτων που υ
πάρχουν με την Ελλάδα με ειρη
νικούς τρόπους». Αλλά τόνισε ό
τι «δεν τίθεται θέμα να δεχθού
με την προβολή της επίλυσης των 
προβλημάτων, ως όρο για την έ
ναρξη των διαπραγματεύσεων 
προετοιμασίας για την ένταξή 
μας στην Ε.Ε.».

«Δεν αΑΑάζουν 
οι θέσεις μας»

Σύμφωνα με τον Ετζεβίτ «εί
ναι άκρως επικίνδυνη η δημιουρ
γία της εντύπωσης ότι μπορεί να 
τεθεί σε λειτουργία ο μηχανι
σμός για ένταξη της ελληνοκυ
πριακής διοίκησης στην Ε.Ε. υπό 
τον τίτλο της Κύπρου, ακόμη κι

αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στις 
συνομιλίες για το Κυπριακό».

Ο Ετζεβίτ είπε ότι «δεν πρό
κειται να αλλάξουν οι τουρκικές 
θέσεις» και υπογράμμισε ότι 
«είναι αδιαμφισβήτητο το γεγο
νός της ύπαρξης δύο χωριστών 
κρατών στην Κύπρο». Είπε επί
σης ότι «οι ιδιαίτερες σχέσεις 
και δεσμοί μεταξύ της Τουρκίας 
και της “Τουρκικής Δημοκρα
τίας Βόρειας Κύπρου” θα εξα
κολουθήσουν να αναπτύσσονται 
παράλληλα με τη στάση που θα 
κρατήσει η Ε.Ε. στο θέμα της 
Κύπρου».

«περιθώρια
βεϋτίωοης»!

Η πρώτη συγκεκριμένη ένδει
ξη για τις διαθέσεις της Τουρ
κίας έγινε γνωστή με την ανα
κοίνωση του Γερμανού καγκε
λάριου Γκέραρντ Σρέντερ, ο ο
ποίος είπε πως είχε τηλεφωνική 
συνομιλία με τον πρωθυπουργό 
της Τουρκίας Μπουλέντ Ετζε
βίτ, ο οποίος του είπε πως είναι 
κατ’ αρχήν έτοιμος να μεταβεί 
στο Ελσίνκι.

Κι ενώ τα σενάρια και οι πλη
ροφορίες έδιναν κι έπαιρναν

Αμήχανες οι δηλώσεις του Ντενκτάς
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Του Δ. Π. ΔΗΜΑ

Στη Νέα Υόρκη, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης 
Ραούφ Ντενκτάς, που κατ’ αρχάς ρωτήθη

κε για τις αποφάσεις του Ελσίνκι, απέφυγε να 
ανοίξει τα χαρτιά του και από τις 
αόριστες απαντήσεις του κατέστη 
προφανές ότι ήταν σε επικοινω
νία με την Αγκυρα, απ’ όπου προ
φανώς περίμενε να πάρει «γραμ
μή» για το πώς θα αντιδράσει στη 
Νέα Υόρκη. Εξερχόμενος από τις 
εκ του σύνεγγυς συνομιλίες, λίγο 
αργότερα, ο Τουρκοκύπριος ηγέ
της δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα 
συνεχισθούν μέχρι την Τρίτη.

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να ε- 
πισημάνει καυστικά πως στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση με τα όσα λένε στην ανακοίνωσή τους 
«όταν μιλάνε για την Κύπρο, νομίζω ότι εννο
ούν τη νότια Ελληνοκυπριακή Δημοκρατία». 
«Δεν υπάρχει αναφορά για το κράτος μας στο

Βορρά και έτσι θα εξετάσουμε το όλο ζήτημα 
όταν δούμε το επίσημο κείμενο», είπε ο κ. 
Ντενκτάς που πρόσθεσε, πάντως, ότι από το 
κείμενο προκύπτει πως «ανοίγει η πόρτα για 

την Τουρκία».
Ενώ σε άλλο σημείο επανέλαβε συ

γκρατημένα πως «εκείνο που ανεπίση
μα είδα είναι ότι έχει δοθεί το πράσινο 
φως στην Τουρκία και μίλησαν για την 
Κύπρο, το οποίο πρέπει να σημαίνει ό
τι εννοούν τη Δημοκρατία στο Νότο και 
δεν υπάρχει κάτι για τη Δημοκρατία 
στο Βορρά...».

Σε ερώτηση κατά πόσο οι αποφάσεις 
του Ελσίνκι θα επηρεάσουν τις συνομι
λίες του Κυπριακού, ο κ. Ντενκτάς πα

ρατήρησε πως «θα το εξετάσουμε (το ζήτημα) 
στο σύνολό του και με βάση το επίσημο κείμε
νο θα δούμε τι θα γίνει».

Αναχωρώντας είπε ότι οι συνομιλίες θα συ- 
νεχισθούν ώς την Τρίτη.

χθες το απόγευμα, το τουρκικό 
τηλεοπτικό κανάλι μετέδωσε την 
πληροφορία ότι ο Αμερικανός 
πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχε τη
λεφωνική συνομιλία με τον 
Τούρκο πρωθυπουργό Μπουλέ
ντ Ετζεβίτ, στον οποίο συνέστησε 
να δεχτεί την πρόταση της Ε.Ε.

Το κανάλι ανέφερε ότι στην 
τηλεφωνική συνομιλία ο Κλίντον- 
συνέστησε στον Ετζεβίτ να απο
δεχθεί την πρόταση και παρατή
ρησε, σύμφωνα με το ΝΤΎ, ότι 
«μπορεί να υπάρξουν περιθώρια 
βελτίωσης του προσχεδίου του 
τελικού ανακοινωθέντος».

Το τουρκικό τηλεοπτικό κα
νάλι ανέφερε επίσης ότι ο Αμε
ρικανός πρόεδρος έστειλε επι
στολές στον πρωθυπουργό Κώ
στα Σημίτη και τον Τούρκο ομό
λογό του Μπουλέντ Ετζεβίτ, στις 
οποίες εξήρε τις προσπάθειες 
για διάλογο των δύο πλευρών, 
τονίζοντας ότι οι προσπάθειες 
αυτές μπορούν να συνεχιστούν 
και στο πλαίσιο της Ε.Ε.
Ικανοποίηση 
οτην Ουάσιγκτον

Εν τω μεταξύ, την ικανοποίη
σή της για τις εξελίξεις στο 
Ελσίνκι εξέφρασε κι επισήμως η 
Ουάσιγκτον. Σε αποκλειστική 
του δήλωση προς το τουρκικό 
πρακτορείο ειδήσεων «Ανατο
λή», ο εκπρόσωπος του Λευκού 
Οίκου Μάικ Χάμερ υπογράμμι
σε πως ο Αμερικανός πρόεδρος 
«επανειλημμένως έχει δηλώσει 
πως υποστηρίζει την υποψηφιό
τητα της Τουρκίας στην Ε.Ε.» 
και τόνισε ότι οι ΗΠΑ «είναι ι
κανοποιημένες για το γεγονός 
ότι η Τουρκία έχει ανακηρυχτεί 
υποψήφια στη βάση των κριτη
ρίων που ισχύουν και για τις υ
πόλοιπες χώρες».

Οπως μεταδίδει από την Ουά- 
σιγκτον ο Δ.Π. ΔΗΜΑΣ, το βρά
δυ (ώρα Ελλάδας) ο Λευκός Οί
κος επιβεβαίωσε την τηλεφωνι
κή επικοινωνία Κλίντον-Ετζεβίτ 
και μέσω εκπροσώπου του είπε 
ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξέ
φρασε την ικανοποίησή του στον 
Τούρκο πρωθυπουργό για την 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενω
σης σχετικά με την υποψηφιότη
τα της Τουρκίας.

Στην Τουρκία χθες το μεσημέ
ρι όλα έδειχναν ότι «θα είναι μια 
μεγάλη νύχτα», όπως έλεγε α- 
ξιωματούχος του τουρκικού υ
πουργείου Εξωτερικών. Η πρώ
τη «αντίδραση» ήταν η δήλωση 
που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος 
Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, ο οποίος 
χαρακτήρισε το τελικό ανακοι
νωθέν «θετικό βήμα», επιφυ
λασσόμενος ωστόσο να δει το 
τελικό κείμενο.

Ακολούθησε τηλεγράφημα 
του τουρκικού πρακτορείου ει
δήσεων «Ανατολή», το οποίο α
νέφερε πως αξιωματούχος του 
τουρκικού υπουργείου Εξωτερι
κών, αναφερόμενος στο κείμενο 
του ανακοινωθέντος, είπε πως 
«υπάρχουν μερικά προβλήματα 
τα οποία προσπαθούμε να εξα
λείψουμε».

Φερχόιγκεν: Συνομιλίες μόνο 
με τους Ελληνοκύπριους
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Λ επτομέρειες, για το τι συζητείται στο Ελσίνκι και αφορά 
την Κύπρο και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 

έκανε χθες γνωστές ο Γερμανός επίτροπος για θέματα 
διεύρυνσης, Γκίντε Φερχόιγκεν, με συνέντευξή του στην 
εφημερίδα, «Φρανκφούρτερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ». Οπως 
υποστηρίζει ο ίδιος, «οι συνομιλίες θα περιοριστούν κατ’ 
αρχήν, στην ένταξη μόνο του ελληνόφωνου τμήματος του 
νησιού». Αναλυτικό, ο Φερχόιγκεν στη συνέντευξή του αυτή 
λέει ότι «οι διπλωματικές προσπάθειες για ανεύρεση 
συμβιβασμού, στους διαφιλονικούμενους όρους που θέτουν 
Ελλάδα και Τουρκία για την ένταξη της Κύπρου, δείχνουν ότι 
οι εταίροι βρίσκονται τώρα όσο ποτέ άλλοτε κοντά στη λύση.
Οι συνομιλίες θα περιοριστούν κατ’ αρχήν, στην ένταξη μόνο 
του ελληνόφωνου τμήματος του νησιού. Οι εταίροι της Ε.Ε., 
Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, οι οποίοι στο παρελθόν 
απέρριπταν κάτι τέτοιο, τώρα συγκλίνουν περισσότερο ηρος 
αυτή την κατεύθυνση. Εάν υπάρξει συμβιβασμός στο Ελσίνκι 
ως προς τους όρους ένταξης της Κύπρου, τότε μπορεί να 
λυθούν και άλλα προβλήματα που επιβαρύνουν τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι εποικοδομητικός ο ρόλος της 
ελληνικής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται ενώπιον δύσκολης 
εκλογικής αναμέτρησης, στην ανεύρεση λύσεων όσον αφορά 
τις διαφορές με τη γείτονα».

Π. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Επιφυλακτικοί με την 
Τουρκία οι Κύπριοι

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Του ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Η απόφαση των «15» στο Ελσίνκι -περιλαμβανομένης και της 
Ελλάδας- για την αναγόρευση της Τουρκίας σε υποψήφια 

για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση, έγινε δεκτή στη Λευκωσία 
με πολλές επιφυλάξεις αλλά και κάποια ψυχρότητα. Πολιτικοί 
κύκλοι πιστεύουν ότι η Τουρκία πήρε αυτό που επιζητούσε στο 
Ελσίνκι και εκφράζουν σοβαρούς ενδοιασμούς αν θα αλλάξει 
τώρα στάση στο Κυπριακό.

Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση που ελήφθη στο Ελσίνκι για 
την υποψηφιότητα της Τουρκίας ήταν αναμενόμενη στην Κύπρο. 
Μερικοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι η αποστολή του ΥΠΕΞ Γ. 
Παπανδρέου στη Λευκωσία, πριν από 15 μέρες, και οι επαφές 
του με την πολιτική ηγεσία σκοπό είχαν να προδιαθέσουν την 
κοινή γνώμη της Κύπρου για τη μη άσκηση βέτο από την Ελλά
δα. Πάντως, η κυπριακή κυβέρνηση φαίνεται να είναι ικανοποι
ημένη από τις εξελίξεις και είχε δώσει τη συγκατάθεσή της προ
τού η Ελλάδα πει το ναι για αναγόρευση της Τουρκίας σε υπο- 

• ψήφια χώρα. Πολιτικοί κύκλοι διατείνονται ότι η κυπριακή κυ
βέρνηση ανέμενε βασικά τις χθεσινές εξελίξεις σχετικά με την υ
ποψηφιότητα της Τουρκίας, γι’ αυτό και ο πρόεδρος Κληρίδης 
δεν κατέστησε ευθύς εξ αρχής σαφές ότι επιθυμούσε να μεταβεί 
στο Ελσίνκι για τη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. Το επιχείρημα ότι 
ο Ντενκτάς και οι Αγγλοαμερικανοί μεσολαβητές δεν ήθελαν 
την παρουσία Κληρίδη στο Ελσίνκι είναι αληθές αλλά όχι από
λυτα.

Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση για αναγόρευση της Τουρ
κίας σε υποψήφια για ένταξη χώρα θα έχει τον άμεσο αντίκτυπο 
της στις συνομιλίες για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, οι οποίες θα 
συνεχιστούν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, οπότε θα δια
κοπούν για να επαναληφθούν τον Ιανουάριο με τις απευθείας αυ
τή τη φορά -όπως εικάζεται- συνομιλίες Κληρίδη-Ντενκτάς.

Αρχές της ερχόμενες βδομάδας θα εκδοθεί και το νέο ψήφι
σμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό. Το προσχέδιο 
του ψηφίσματος δεν ικανοποίησε τον πρόεδρο Κληρίδη, ο οποί- 
ός αναγκάστηκε να στείλει επιστολή σε έντονο ύφος στα μόνιμα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και να διαμαρτυθεί, γιατί·από 
αυτό απούσιαζαν ουσιώδεις λεπτομέρειες λύσης του Κυπριακού 
όπως η μία κυριαρχία, μία διεθνής προσωπικότητα της Κύπρου 
και μια ιθαγένεια.



ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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ΑΠΟΨΕΙΣNeid ίο Ελοΐνκι
K P I0 H K Â N  στο Ελσίνκι δυο σοβαρά θέματα και η από

φαση του συμβουλίου κορυφής, τόσο για την υποψη
φιότητα της Τουρκίας όσο και για την ενταξιακή πο
ρεία της Κύπρου, ικανοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό 
τις ελληνικές θέσεις και ανοίγουν ένα νέο δρόμο για 
την ελληνοτουρκική προσέγγιση στο πλαίσιο της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης το συμβούλιο κορυφής και δικαίωσε την Κύ
προ. Κατάλαβαν οι «15» ότι η ενταξιακή πορεία της 
Κύπρου δεν θα μπορούσε να συνδεθεί με την υποψη
φιότητα της Τουρκίας και με οποιονδήποτε τρόπο να 
παζαρευτεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ, λοιπόν, το συμβούλιο να ισχύσει για την 
Κυπριακή Δημοκρατία το προηγούμενο της Γερμανίας 
και στο σχετικό κείμενο, σε ξεχωριστή παράγραφο, 
«υπογραμμίζει ότι μια πολιτική διευθέτηση θα διευκο
λύνει την εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενω
ση. Αν δεν έχει επιτευχθεί διευθέτηση ως την ολοκλή
ρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η απόφαση 
του συμβουλίου για την ένταξη θα ληφθεί χωρίς η 
ανωτέρω (η διευθέτηση) να αποτελεί προϋπόθεση».

ΚΑΘΙΣΤΑ ΣΑΦΕΣ η απόφαση ότι η ένταξη της Κύπρου 
δεν εξαρτάται από τις διαθέσεις της Τουρκίας και της 
«υποτελούς σ’ αυτήν τοπικής διοίκησης» της βόρειας 
Κύπρου. Το μόνο που εξαρτάται από την Τουρκία εί
ναι το πότε θα θελήσει να αποδεχθεί την αποκατάστα
ση της νομιμότητας στην Κύπρο, δηλαδή να ευοδω- 
θούν οι διαπραγματεύσεις που γίνονται στη Νέα Υόρ- 
κη, ώστε να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση και 
το κατεχόμενο σήμερα βόρειο τμήμα.

ΣΟΒΑΡΑ ενοχλημένος, ο Ραούφ Ντενκτάς δήλωσε μετά 
την απόφαση του συμβουλίου κορυφής ότι: «Η Ευρώ
πη βλέπει μόνο μία Κύπρο». Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή 
Ενωση αναγνωρίζει μία μόνο Κύπρο, διότι μία μόνο 
Κύπρο αναγνωρίζουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ. Μία 
μόνο Κύπρο αναγνώριζαν πάντοτε οι ευρωπαϊκές χώ
ρες.

ΜΙΑ ΜΟΝΟ Κύπρο αναγνώρισε το Ευρωπαϊκό Δικα
στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την απόφασή 
του για την υπόθεση Λοϊζίδου. Πώς, λοιπόν, μπορούσε 
να διαφοροποιηθεί τώρα;

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του Ελσίνκι για την Κύπρο είναι καθαρή. 
Την αναγνωρίζει καί η Νέα Δημοκρατία ως «θετική 
εξέλιξη», αλλά για να κάνει αντιπολίτευση κατηγορεί 
την κυβέρνηση ότι έχασε «μια σημαντική ευκαιρία, 
ώστε να πειστεί η Τουρκία να εγκαταλείψει τις εδαφι
κές διεκδικήσεις της εις βάρος της χώρας».

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δεν είχε καμία ευκαιρία για να τη χά
σει, ούτε και άλλαξε τη θέση της ως προς τις διεκδική
σεις της Τουρκίας. Η παραπομπή στη Χάγη δεν ση
μαίνει αναγνώριση των διεκδικήσεων της Τουρκίας.

Η ΕΑΑΗΝΙΚΗ θέση είναι αμετάκλητη: Ο πρωθυπουρ
γός Κ. Σημίτης το έπανέλαβε χθες με έμφαση: Δεν 
αναγνωρίζει πως υπάρχουν διαφορές προς διευθέτη
ση, πέραν της οροθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Αλλά 
και για την απόρριψη των ανυπόστατων εδαφικών 
διεκδικήσεων της Τουρκίας, το δικαστήριο της Χάγης 
είναι ο μόνος δρόμος της ειρηνευτικής διευθέτησης. Ο 
άλλος δρόμος είναι ο πόλεμος. Τον προτιμάει η Νέα 
Δημοκρατία;
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

0ΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

το κόστος

Ως πότε θνησιγενές;
Μετά τη χρόνια υπολειτουργία, θα ’ρθει και η τυπική διάλυση; Για 

το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, λέω, που πνέει τα λοίσθια, 
σε στιγμές μάλιστα που ήταν όσο ποτέ αναγκαίο: Οταν τα θολά νερά 
των τηλεοπτικών καναλιών ξεχύθηκαν πάλι στις ρούγες...

Η κομματική αντιδικία έχει κιόλας ανάψει, με αλληλοκατηγορίες 
στην αναζήτηση και τον επιμερισμό ευθυνών, κι όλοι καμώνονται ότι 
αγνοούν κάποιες απλές αλήθειες:

Οτι το ΕΣΡ έχει λόγο θεσμικής ύπαρξης μόνον ως ανεξάρτητη διοι
κητική αρχή, με σκοπό να τηρεί κάποια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό χά
ος. Οτι η αυτόνομη λειτουργία του προϋποθέτει την ανεξαρτησία του 
πρωτίστως έναντι των εκάστοτε κυβερνήσεων και όλων των πολιτικών 
κομμάτων. Οτι, άρα, είναι έκτου νόμου θνησιγενές, αφού η εκάστοτε

κυβερνητική πλειοψηφία (διά του 
προέδρου της Βουλής) διορίζει 
τον πρόεδρο και η σύνθεσή του 
διαμορφώνεται αναλογικά από 
τα κόμματα. Και ότι, με τέτοια 
σύνθεση, η ανεξαρτησία του απο
τελεί φενάκη και τα τελευταία 
που δικαιούνται και νομιμοποι
ούνται να παριστάνουν τους τιμη
τές, είναι τα ίδια τα κόμματα... 

Επομένως; γ .Β.
Προκάτ

Πριν καν πληροφορηθεί οτιδήπο
τε από το Ελσίνκι, η γενική γραμμα
τέας του ΚΚΕ Αλε'κα Παπαρήγα ή
ταν έτοιμη να απαντήσει για το απο
τέλεσμα. Και ιδού πώς το είπε: «Στο 
Ελσίνκι είναι βέβαιο ότι θα εκχωρη
θούν νέα κυριαρχικά δικαιώματα...».

Πώς το ήξερε; Δεν χρειαζόταν να 
το ξέρει. Ο,τι και να γινόταν εκεί, το 
ίδιο θα έλεγε. Είναι η «προκάτ» και 
«στάνταρντ» αντιπολίτευση, που δεν 
νοιάζεται γ ι’ αυτό που γίνεται, αφού 
am ó προσαρμόζεται στα μέτρα των 
αναγκών του κόμματος. Αφού για ό
λα φταίνε οι Αμερικανοί, η Ευρω
παϊκή Ενωση και ο ιμπεριαλισμός 
και αφού η κυβέρνηση τα έχει ξε
πουλήσει όλα εκ των προτέρων, για
τί να περιμένει να δει το αποτέλε
σμα; Η κυρία Αλέκα είναι βέβαιη γι’ 
αυτό που θέλει, όχι για το τι έγινε.

Γ.ΚΑΡ.
Περιμένει

Μουδιασμένος έως επιφυλακτικός 
Κ.Ξ. ήταν χθες τ0 μεσημέρι ο Στέλιος Πα-

Οι μέρες τω ν α γ ώ νω ν  της γεν ιάς  του 114, οι 
νύχτες στη φ υ λα κή  τω ν χρ ό νω ν  της 
χούντας, η α γω ν ία  γ ια  το σ τήσ ιμο  κα ι τη 
λε ιτουργ ία  του Π α νεπ ισ τημ ίου  Α ιγα ίου , οι 
δυ σ κο λ ίες  της ΕΤΒΑ και εκε ίνου  του 
«άγριου» ’89, τα τέσσερα χρ όν ια  στα 
βουλευτικά  έδρανα  ω ς  εκπ ρ ό σ ω π ο ς  της 
Σάμου και της Ικαρ ίας, το άγχος τέλος για 
την  πετυ χη μένη  λε ιτουργ ία  μό λ ις  πρ ιν  από 
τρεις μήνες  ενός «άλλου» τμήματος 
Κ ο ινω ν ιο λο γ ία ς  στη Μ υτιλήνη , όλα  τούτα 
ε ίχα ν  κόστος γ ια  τη «μεγάλη» καρδιά  του 
Κ ώ στα  Σ οφ ούλη .
Π λην όμω ς, το χρέος γ ια  ετούτο το κόστος 
κατεβλήθη στην π λε ιο ψ η φ ία  του, σε λ ίγες  
μέρες, με μια μ ικρ ο επέμβ ασ η 
α π ο π λη ρ ώ νετα ι, κ ι ο στυλοβάτης του 
μεγαλύτερου πνευμα τικού  ιδρύματος του 
Α ρ χ ιπ ελά γο υ ς  επ ισ τρ έφ ε ι στην εδώ  και δέκα 
χρ όν ια  έδρα του, τη Μ υτιλήνη . Εχει μάλιστα 
ήδη α να κο ινώ σ ε ι γ εν ική  σ υνέλευ σ η  τω ν 
δ ιδ α σ κό ντω ν  του τμήματος, α λλά  και... 
ουζοκατά νυξης , με φ α σ ό λ ια  ξερά γ ια  μια 
ακόμη  κατάθεση ο νε ίρ ω ν. Που ό π ω ς  λέε ι κ ι ο 
ίδ ιος, «πρέπει να γ ίνοντα ι πραγματικότητα 
ανεξαρτήτω ς κόστους». £  ΜΠΑ

Μ ια χαρά  τα  π ά ει η κυβέρνηση Σ ημ ίτη  μ ε  
^  «το μ α στίγ ιο  και το  καρότο». Καρότο για  

9  τους Τ ούρκους πολιτικούς, μ α σ τίγ ιο  για  
τους Ελληνες μαθητές...

Υπερθέρμανση 
στην παγωνιά
Στο νπερβόρειο Ελσίνκι η 
θερμοκρασία ήταν κάτω από το 
μηδέν, αλλά η ατμόσφαιρα στην 
αίθουσα Τύπου πρέπει να ήταν 
κάτι περισσότερο από θερμή, 
ιδίως προς την πλευρά του 
βήματος των ομιλητών. Εκεί που 
κάθονταν ο πρωθυπουργός Κ. 
Σημίτης, ο υπουργός 
Εξωτερικών Γ. Παπανδρέον και 
ο υπουργός Τύπου Δ. Ρέππας. 
Οσο και να προσπαθούσε να 
δείξει αυτοσυγκράτηση, σπάνια ο 
κ. Σημίτης ήταν τόσο εύχαρις 
και χαλαρωμένος. Ηταν αυτό  
που λένε: γελούσαν και τα 
ανύπαρκτα μουστάκια του. Ομως 
όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε 
αν μπορεί να ανακράξει 
«νενικήκαμεν»
...αυτοσυγκρατήθηκε και πάλι 
σαν να έλεγε: Ε, μην το κάνουμε 
και νίκη στο Μαραθώνα!

Χ .Ψ .

παθεμελής, λίγη ώρα μετά την ανα
κοίνωση της απόφασης των «15» στο 
Ελσίνκι υπέρ της ευρωπαϊκής υπο
ψηφιότητας της Τουρκίας.
-  Εχεις εικόνα; ρώτησε όταν του τη
λεφωνήσαμε για να μάθουμε την α
ντίδρασή του.

Οχι ακριβώς.
-  Το ίδιο κι εγώ. Γ Γ αυτό λέω να μην 
κάνω καμία δήλωση σήμερα, μέχρι 
να πληροφορηθώ τι περιλαμβάνει το 
κείμενο της απόφασης.

Παίρνει τα μέτρα του- και καλά 
■κάνει. | |  ρ

Βιάστηκε
Στο Βελιγράδι βρήκε χθες τον Δη- 

μήχρη Τσοβόλα η συμφωνία του 
Ελσίνκι, και μάλιστα εκείνη την ώρα 
είχε συνάντηση με τον Σλόμπονταν 
Μιλόσεβιτς.

Πάντως ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ 
μάλλον έπεσε έξω στις εκτιμήσεις 
του, καθώς μόλις την περασμένη Κυ
ριακή είχε πει ότι η κυβέρνηση, λόγω 
των αντιδράσεων του ΔΗΚΚΙ και 
άλλων κομμάτων, θα αναστείλει «το 
ανοσιούργημα», όπως είχε χαρακτη
ρίσει την άνευ όρων αναβάθμιση των 
ευρωτουρκικών σχέσεων, για μετά


