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Δύσκολη ήταν 
η εβδομάδα για 
τη Σοφοκλέους

Με πτώση κατά 2,6%, έναντι της 
προηγούμενης Παρασκευής, έκλεισε 
μια άσχημη για τη Σοφοκλέους εβδο
μάδα. Οι βαριές μετοχές κράτησαν κα
λύτερα, όπως φαίνεται από τη μικρή 
υποχώρηση κατά 0,33% των τραπεζι
κών τίτλων και τη μείωση κατά 0,44% 
του δείκτη FTSE-40. Τις μεγαλύτερες 
απώλειες εμφανίζει η παράλληλη αγο
ρά (-14,65%). Πάντως, τα νέα από το 
Ελσίνκι και η προοπτική μείωσης, την 
επόμενη Τετάρτη, των επιτοκίων της 
Τράπεζας της Ελλάδος διατηρούν την 
ελπίδα ανάκαμψης. (Σελ. 21 και 36)

ΕΛΒΟ: οκτώ όμιλοι 
την διεκδικούν

Οκτώ ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμ
μετέχουν στο διαγωνισμό για την πώ
ληση του πλειοψηφικού πακέτου μετο
χών της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχη
μάτων (ΕΛΒΟ). Οι δεσμευτικές προ
σφορές αναμένεται να κατατεθούν ώς 
τις 14 Ιανουάριου του 2000. (Σελ. 36)

Μ ονιμοπ οιήσεις: Ο χρόνος προϋ
πηρεσίας και η κάλυψη παγίων ανα
γκών θα είναι, όπως όλα δείχνουν, οι 
βασικές προϋποθέσεις για τη μονιμο
ποίηση 20.000 συμβασιούχων σε Δημό
σιο και OTA (σελίδα 6).
Κ α ντιώ τη ς : Διαφωνίες προκαλεί 
στους κόλπους της Ιεράς Συνόδου το 
θέμα της διαδοχής του Μητροπολίτη 
Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη, ο ο
ποίος παραιτήθηκε λόγω χρονιών προ
βλημάτων υγείας (σελίδα 6).
Σ τ ο  Μ ενίδι: Στις Λεκάνες Αχαρνών 
χωροθετείται το Ολυμπιακό Χωριό. Οι 
διαδικασίες απαλλοτρίωσης των οικο
πέδων θα ξεκινήσουν άμεσα (σελίδα 22).
Π όλεμος! Μια πρώτη γεύση της δί
κης για τη διένεξή του με τον κ. Ευ. 
Γιαννόπουλο, που αρχίζει τη Δευτέρα, 
έδωσε χθες ο κ. Θ. Κατριβάνος. «Θα 
δούμε ποιος είναι γερμανοτσολιάς και 
ταγματασφαλίτης...» (σελίδα 6).
Ζούγκλα : Ποινική δίωξη για συκοφα
ντική δυσφήμηση ασκήθηκε χθες κατά 
του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, μετά 
τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του 
ο Στέφανος Κορκολής. Πάντως το κα
νάλι «Αλφα» πανηγυρίζει, αφού η εκπο
μπή του διωκομένου «έπιασε» χθες το 
απίστευτο 75%... (σελίδα 17).
Σάμαρανκ: Την παραίτησή του φέ
ρεται αποφασισμένος να υποβάλει 
πρόωρα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες του Σίδνεϊ, ο πρόεδρος της ΔΟΕ 
Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ (σελίδα 18).

•  Περί το 1 τρισ. δρχ. επενδύουν έ
ως το 2001 οι εισηγμένες ακτοπλοϊ
κές εταιρείες (σελ. 36).
•  Συμμετοχή στην IPNG, εταιρεία 
παροχής δωρεάν υπηρεσιών στο 
Internet, απέκτησε η Εμπορική Τρά
πεζα (σελ. 36).
•  Στον Ομιλο Τεχνική Ολυμπιακή -  
Μοχλός περνάει το Πόρτο Καρράς
(σελ. 31).
•  Το 55% της Entropia Inc. απέκτη
σε ο Ομιλος Ideal (σελ. 29).
•  Την κατασκευαστική BENT εξα
γόρασε η SATO, δύο εταιρείες έν
δυσης απέκτησε η Fieratex, στον έ
λεγχο της Σαράντης η Κ. Θεοδωρί- 
δης (σελ. 30, 31).
•  Κέρδη 28 δισ. δρχ., έναντι 11 δισ. 
δρχ. πέρυσι, θα καταγράψει φέτος 
η ΕΤΒΑ (σελ. 29).
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Ελλάς πήρε αυτά που ήθελε
Αιγαίο και Κυπριακό
τα ανταλλάγματα 
για άρση ίου βέχο

Η κυβέρνηση, έπειτα από μακρά προπαρα- 
σκευή και αλλεπάλληλες επαφές και συνομιλίες 
του πρωθυπουργού κ. Σημίτη και του υπουργού 
Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου με τους ομολό
γους τους στην Ευρώπη, πέτυχε τα μείζονα για 
την ελληνική πλευρά. Η απόφαση της συνόδου 
κορυφής του Ελσίνκι να αποδώσει στην Τουρ
κία το χαρακτηρισμό της υποψήφιας χώρας, με 
κάλυψη των πάγιων ελληνικών θέσεων για το 
Αιγαίο και το Κυπριακό, είναι ιστορικής σημα
σίας, τόσο για τη γείτονα όσο και για το σύνολο 
των κρατών της N. Α. Ευρώπης.

Οπως προκύπτει από το κείμενο της συμφω
νίας, αλλά και τις δηλώσεις του πρωθυπουρ
γού από το Ελσίνκι, η ελληνική κυβέρνηση ε
ξασφάλισε σε ένα σημαντικό ποσοστό τα α
νταλλάγματα που επεδίωκε, αλλά κυρίως ευ- 
ελπιστεί ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός 
της Τουρκίας θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο συ
νύπαρξης των δύο χωρών, βάσει των αρχών 
του ΟΗΕ και της Ε.Ε.

Ο πρωθυπουργός εμφανίσθηκε στη συνέντευ
ξη Τύπου ικανοποιημένος πλήρως και σχεδόν 
βέβαιος για την αποδοχή της απόφασης από την 
πλευρά της Τουρκίας. Απέφυγε τους πανηγυρι
σμούς και δεν επικρότησε χαρακτηρισμούς περί 
ελληνικής νίκης. Μίλησε για κέρδη όλων των 
χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κυ
ρίως προέβαλε την προοπτική ειρηνικής συνύ
παρξης των δύο χωρών, σημειώνοντας πως αυ
τή αποτελεί πάγια επιδίωξη των ελληνικών κυ
βερνήσεων. Εδειξε πάντως ισχυρός και με την 
ευκαιρία, όταν ρωτήθηκε, απάντησε με αυτοπε
ποίθηση πως οι εκλογές, αν η Νέα Δημοκρατία 
αρνηθεί την υποψηφιότητα Στεφανόπουλου, θα 
διεξαχθούν στις 26 του Μαρτίου.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων ήταν πάντως 
από θετικές έως ήπιες. Η Νέα Δημοκρατία έ
κρινε θετική την απόφαση ως προς το Κυπρια
κό, αλλά ασκεί κριτική στα σημεία της απόφα
σης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ιον ίζο 
ντας πως χάθηκε μια ακόμη σημαντική ευκαι
ρία ώστε να πειστεί η Τουρκία να εγκαταλείψει 
τις εδαφικές της διεκδικήσεις. (Κύριο άρθρο 
σελ. 2, ρεπορτάζ σελ. 3 και 5)

REUTERS

Ο  πριοθνπονργός κ. Κοχττας Σημίτης απέφνγε χθες -ορθότατα- να πει το «νενικήκαμεν», ωστόσο η έκ
φραση τον στη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι λιγότερο σνγκρατημένη και διπλωματική.

----- Οι ενιαξιακοί όροι ίων «15»------
Σύμφωνα με το κείμενο των «15», το πλέον α

πτό αντάλλαγμα που εξασφάλισε η ελληνική 
πλευρά αφορά την ενταξιακή διαδικασία της Κύ
πρου, η οποία αποδεσμεύεται από την επίλυση 
του πολιτικού προβλήματος. Το συμβούλιο ανα
φέρει ότι μια πολιτική διευθέτηση θα διευκόλυνε 
την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
αλλά εάν δεν επιτευχθεί, τότε η απόφαση για την 
ένταξη θα ληφθεί δίχως αυτό το θέμα να αποτε
λεί προϋπόθεση.

Από εκεί και πέρα θετική είναι η αναφορά στην 
ανάγκη ειρηνικής διευθέτησης των συνοριακών 
διαφορών διά της παραπομπής στο Διεθνές Δικα

στήριο της Χάγης. Παρά το γεγονός ότι η απόφα
ση δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα αποδοχής 
της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, 
το γεγονός ότι η ενταξιακή διαδικασία συνδέεται 
άμεσα με τη Χάγη από το 2004 αποτελεί μια ιδιαί
τερα θετική εξέλιξη. Τέλος, με την αναφορά στις 
προηγούμενες αποφάσεις των συμβουλίων, δια
σφαλίζεται ότι η απόφαση του Λουξεμβούργου ε
ξακολουθεί να ισχύει, πράγμα που σημαίνει ότι η 
Ευρώπη επιμένει στην ανάγκη ειρηνικής διευθέ
τησης των διαφορών με την Ελλάδα διά της Χά
γης και επιβάλλεται η θετική συμβολή της Τουρ
κίας για την επίλυση του Κυπριακού.

Η Τουρκία έλαβε 
χθες χο εισιχήριο 
για χην Ευρώπη

Η Τουρκία υπό την πίεση του δι
λήμματος να χρισθεί υποψήφια χώ 
ρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή να 
διατηρήσει την ένταση στο Αιγαίο 
και την Κύπρο, επέλεξε τελικώς την 
εξασφάλιση της ευρωπαϊκής προο
πτικής.

Παρότι αρχικώς η τουρκική ηγεσία 
εξέφρασε έντονες ενστάσεις και με
τέδιδε πως το κείμενο των «15» έχει 
ασάφειες, αργά το βράδυ η Αγκυρα 
βεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός 
Μ πουλέντ Ετσεβίτ θα μεταβεί σή
μερα στο Ελσίνκι και θα παρευρεθεί 
στο γεύμα των 15 Ευρωπαίων η
γετών.

Οι διατυπωθείσες, νωρίς το από
γευμα, επιφυλάξεις της Τουρκίας ή 
καλύτερα το θέατρο που, κατά τους 
παρατηρητές, έπαιζε η Αγκυρα, προ- 
κάλεσαν την παρέμβαση του προέ
δρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, ο ο
ποίος ζήτησε από τον Μπουλέντ 
Ετσεβίτ να συμφωνήσει με την από
φαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ακολούθησαν επαφές με τη φιν- 
λανδική προεδρία και αποφασίσθηκε 
να μεταβεί στην Αγκυρα ως ειδικός 
απεσταλμένος ο υπεύθυνος για την 
εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. Χαβιέ 
Σολάνα, ο οποίος έγινε δεκτός με 
χαρές και μεγάλες αγκαλιές από τον 
Ισμαήλ Τζεμ. Για να συναντηθεί αρ
γότερα το βράδυ με τον Μπουλέντ 
Ετσεβίτ, και τελικώς να επιβεβαιω
θεί η σημερινή μετάβαση του Τούρ
κου πρωθυπουργού στο Ελσίνκι.

Οι Αμερικανοί εξέφρασαν την ι
κανοποίησή τους για την εξέλιξη, ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ 
Ντενκτάς έδειξε αδιάφορος ως 
προς το Κυπριακό, ενώ αντιθέτως ο 
πρόεδρος της Κύπρου Γλαύκος 
Κληρίδης φέρεται ικανοποιημένος 
από το κείμενο των «15».

Συμπόρευση ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ για αυξήσεις
Πάνω από 100.000 άνεργοι πτυχιούχοι Α Ε Ι  και Τ Ε Ι διαγκωνίζονται για μια θέση

Δραχμική ενίσχυση του κατώτατου μι
σθού και γενικευμένες αυξήσεις 5%, περί
που, θα διεκδικήσει η ΓΣΣΕ στις διαπραγ
ματεύσεις με τις εργοδοτικές οργανώσεις 
για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Οι πρώτες αναγνωριστικές συ
ναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την 
είσοδο του νέου έτους.

Η χθεσινή συνεδρίαση του Γενικού Συμ
βουλίου της Συνομοσπονδίας χαρακτηρί
στηκε από τη συμπόρευση ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ 
στο πλαίσιο των βασικών διεκδικήσεων, αλ
λά και από τους έντονους διαξιφισμούς α
νάμεσα στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ 
(ΚΚΕ) και των υπόλοιπων παρατάξεων.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από

100.000 άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ 
διαγκωνίζονται για μια θέση πλήρους ή με
ρικής απασχόλησης, εγκαταλείποντας το 
ενδεχόμενο σύστασης δικής τους επιχεί
ρησης, κυρίως εξαιτίας της διόγκωσης των 
οικονομικών μεγεθών και των αυξανόμε
νων δυσκολιών για την επιβίωση των μι
κρών επιχειρήσεων. (Σελ. 21)

«Δημιουργούν»
οργανισμό με 300 γονίδια

Τα βασανιστικά διλήμμα
τα της βιοηθικής επαναφέ
ρει επειγόντως στο προ
σκήνιο η εντυπωσιακή ανα
κοίνωση Αμερικανών γενε
τιστών, ότι είναι σε θέση να 
«πλάσουν» στο εργαστήριο 
έναν νέο ζώντα οργανισμό 
που δεν έχει όμοιο του στη 
Φύση, βασιζόμενοι σε έναν 
βασικό «κώδικα» περίπου 
300 γονιδίων.

Υποσχέθηκαν πάντως ότι 
θα χαλιναγωγήσουν την ε
πιστημονική τους περιέρ
γεια και δεν θα δημιουρ
γήσουν τη «νέα οργανική 
φόρμα» μέχρι να λυθούν τα 
ηθικά ζητήματα. (Σελ. 8)

Με ομοιόμορφα 
κοστούμια και 
μάσκες Ντόλι, 
μέλη της οργά
νωσης «Γκρίν- 
πις» διαδήλω
σαν χθες στο 
Μόναχο την α
ντίθεσή τους 
στην αντιμετώ- 
πιση της ζωής 
ως «ευρεσιτε
χνίας». Η  εύρη- 
ματικότητά τους 
εξασφάλισε στην 
πρωτότυπη κι
νητοποίηση διε
θνή προβολή, εί
ναι όμως αμφί
βολο το κατά πό
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Σχόλιό
Με τα δήθεν «ειδικευμένα» χρηματιστη

ριακά έντυπα σταθερά προσανατολισμένα 
στην άνοδο και μόνο σ’ αυτή, τους κατ’ ε
πάγγελμα χειραγωγούς της αγοράς να κι
νούνται αναλόγως και να επιχειρούν κάθε 
φορά να δικαιολογήσουν τ’ αδικαιολόγητα 
και να «εκπαιδεύουν» κατά τον αυτό τρόπο 
το νεοεπενδυτικό κοινό, όλα φαίνονται δυ
στυχή. Η παρέμβαση του διοικητή της Τρά
πεζας της Ελλάδος κ. Λ. Παπαδήμου τον πε
ρασμένο Σεπτέμβριο θεωρήθηκε εχθρική ε
νέργεια, η παρέμβαση των χρηματιστηρια
κών αρχών για τις υπό επιτήρηση εταιρείες 
έργο του κατεστημένου και οι τωρινές καθο
δικές τάσεις είναι αποτέλεσμα δήθεν κυβερ
νητικών μεθοδεύσεων, με σκοπό την εξα
σφάλιση κλίματος ευφορίας κατά την προε
κλογική περίοδο. Τίποτε όμως απ’ όλα αυτά 
δεν είναι ικανό να εξηγήσει τη λειτουργία 
και τη συμπεριφορά μιας αγοράς, που δέχε
ται καθημερινά πλήθος επιδράσεων και από 
τη φύση της είναι ευαίσθητη και ευμετάβλη
τη. Τούτο το απλούστερο, που αποτελεί τη 
βάση της συμπεριφοράς της χρηματιστήρια-

Πέραν τον τζόγον
κής αγοράς, ουδέποτε εξηγήθηκε από τους 
μονίμως προσανατολισμένους στο βραχυ
χρόνιο παίγνιο, με αποτέλεσμα το κοινό να 
κινείται από την υπεραισιοδοξία στην απο
γοήτευση και το αντίστροφο. Είναι όμως και
ρός και οι νεοεπενδυτές -ο ι εκατοντάδες χι-

Του ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

λιάδες που εισήλθαν στη Σοφοκλέους στη 
φάση του παροξυσμού- να αντιμετωπίσουν 
τη χρηματιστηριακή αγορά με μεσοπρόθε
σμη λογική. Να αντιμετωπίσουν το Χρηματι
στήριο Αθηνών ως έναν ενδιάμεσο μηχανι
σμό της οικονομίας, όπου εκφράζονται οι ε
πιδόσεις της και αποτυπώνονται οι μακροοι
κονομικές εξελίξεις. Μόνον έτσι το πλήθος 
των μικρών επενδυτών θα μπορέσει ν' απο
κτήσει επενδυτική στρατηγική, κατά βάση 
κερδοφόρα. Μόνον αν συνδέσει το Χρηματι
στήριο Αθηνών με τις γενικότερες προσδο
κίες για την πορεία της οικονομίας θα μπο
ρέσει να προσδιορίσει τα γεγονότα που θα ε
πηρεάσουν καθοριστικά τη χρηματιστηριακή

αγορα και να επισημανει τις κρίσιμες χρονι
κές περιόδους για αγορές και πωλήσεις. Για 
να γίνει όμως τούτο είναι απαραίτητο οι νεο
επενδυτές να αποκτήσουν μεσοπρόθεσμη ε
πενδυτική συμπεριφορά και να οπλισθούν με 
υπομονή και σύνεση.

Αν παρασυρθούν από το πλήθος των χει
ραγωγών, που αυξάνονται και πληθύνονται 
επικίνδυνα, απλώς θα εμπλακούν σε μια δια
δικασία βραχυχρόνιου παιγνίου, το οποίο εί
ναι αδύνατο να παρακολουθήσουν με τα μέ
σα και τον περιορισμένο χρόνο που συνή
θως διαθέτουν. Το βραχυχρόνιο παίγνιο εί
ναι για τους «επαγγελματίες» του χώρου, 
δεν είναι για όλους. Απαιτεί πλήρη ενημέ
ρωση, πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσε
ων, ταχύτητα αντιδράσεων κα ευχέρεια στη 
διενέργεια των πράξεων. Οταν τούτα δεν εί
ναι εξασφαλισμένα, οι νεοεπενδυτές δεν έ
χουν άλλο δρόμο παρά τη μεσοπρόθεσμη ε
πένδυση. Σε άλλη περίπτωση θα καρδιοχτυ- 
πούν, θα νιώθουν εγκλωβισμένοι και χαμέ
νοι, όπως συμβαίνει το τελευταίο διάστημα 
με τους περισσότερους.

Κρυφ τούλι καταληψ ιών

με τους εισαγγελείς
Διχασμένοι φαίνονται οι μαθητές

Οι καταλήψιες παίζουν... κρυφτούλι με τους εισαγγε
λείς, η ΟΛΜΕ εξαγγέλλει στάση εργασίας για την ερχό
μενη Πέμπτη -ημέρ α  των νέων μαθητικών συγκεντρώ
σ εω ν- και η αναταραχή στο χώρο της Παιδείας φαίνεται 
πως θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις διακοπές των 
Χριστουγέννων, π ιθανόν σε ένα μικρό μέρος της σχολι
κής κοινότητας.

Πάντως, η αυστηρή προειδοποίηση του υπουργείου 
Παιδείας σχετικά με τις απουσίες των μαθητών που α
πέχουν από τα μαθήματα, φαίνεται να έχει δ ιχάσει τους 
καθηγητές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος της 
ΟΛΜΕ κ. Ν. Τσούλιας δ ιαφοροποίησε χθες τη θέση του 
και τόνισε ότι οι καθηγητές πρέπει να μείνουν στο πλα ί
σιο της νομιμότητας και να σημειώνουν τους απόντες.

Πόσα σχολεία τελούν υπό κατάληψη ουδείς μπορεί να 
πει μετά βεβαιότητος, αφού σε αρκετές περιπτώσεις οι 
μαθητές τα... ανοιγοκλείνουν, ώστε να αποφύγουν την 
εισαγγελική παρέμβαση και τις συλλήψεις. Σε μια περ ί
πτωση που αυτό δεν συνέβη, στη Ρόδο, συνελήφθησαν 
είκοσ ι μαθητές και οι συμμαθητές τους «ξέσπασαν» 
σπάζοντας τα τζάμια της νομαρχίας. Οι συλληφθέντες, 
πάντως, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εξακρίβωση 
στοιχείων. (Σελ. 7)

Μ ε ηλεκ τρονικ ό «μάτι» 
θα δ ει το φ ω ς του
Εμφύτευση μικροτσίπ στον Γουόντερ

Ο Στίβι Γουόντερ (φω
τογραφία) «μεσουρανεί» 
επί δύο και πλέον δεκαε
τίες χάρη στο μουσικό 
του χάρισμα, τον τελευ
ταίο καιρό όμως βρίσκε
ται στο προσκήνιο με α
φορμή την προσπάθειά 
του να απαλλαγεί από τα 
ισόβια δεσμά του σκό
τους.

Γ ια τον σημαντικό αυτό 
δημιουργό, που τυφλώ 
θηκε σχεδόν αμέσως με
τά τη γέννησή του, καθώς 
και για εκατομμύρια άλ
λους συνανθρώπους μας 
που έχουν στερηθεί την 
όρασή τους, η επιστήμη 
έχει για πρώτη φορά κά
ποια  ενθαρρυντικά νέα.

Οι ερευνητές προσπα
θούν να τοποθετήσουν έ 
να τεχνητό σύστημα όρα
σης, το οποίο θα συλλαμ
βάνει ηλεκτρονικά  τις ε ι
κόνες και θα τις μεταδί
δει στον εγκέφαλο, με τη 
βοήθεια ενός εξελιγμέ
νου μικροτσίπ που θα 
εμφ υτευθεί με εγχείρη-

ση στο «νεκρό» οφθαλμό.
Τα εμπόδια είνα ι πολλά 

και το πιο π ιθανό είναι η 
μέθοδος, ακόμα και αν 
περάσει δοκιμές δ ιάρκει
ας, να μην αντιμετωπίσει 
όλες τις περιπτώσεις, ω 
στόσο οι ερευνητές αι- 
σ ιοδοξούν ότι μέσα στα ε
πόμενα χρόνια θα είναι σε 
θέση να δώσουν μια αχτί
δα φωτός... (Σελ. 8)
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Βασικοί άξονες 
Κυπριακό, Χάγη, 

οδικός χάρτης
Η απόφαση της Συνόδου 

Κορυφής του Ελσίνκι να απο
δώσει στην Τουρκία τον χα
ρακτηρισμό της υποψήφιας 
χώρας αποτελεί εξέλιξη ιστο
ρικής σημασίας για τη χώρα 
αυτή, αλλά και για το σύνολο 
των κρατών της Νοτιοανατο
λικής Ευρώπης. Παράλληλα η

Του απεσταλμένου μας 
στο ΕΛΣΙΝΚΙ 

ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ελληνική κυβέρνηση πέτυχε 
να εξασφαλίσει σε ένα σημα
ντικό ποσοστό τα ανταλλάγ
ματα που επεδίωκε, αλλά κυ
ρίως ευελπιστεί ότι ο ευρω
παϊκός προσανατολισμός της 
Τουρκίας θα δημιουργήσει έ
να πλαίσιο συνυπάρξεως των 
δύο χωρών, βάσει των αρχών 
του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως.

Το πλέον απτό αντάλλαγμα 
που εξασφάλισε η ελληνική 
πλευρά αφορά το Κυπριακό, 
όπου κατόπιν της επιμονής 
της βρετανικής κυβερνήσε- 
ως περιελήφθη πρόνοια που 
αναφέρει: «Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι 
μια πολιτική διευθέτηση θα 
διευκόλυνε την ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Εάν δεν επιτευχθεί 
καμία διευθέτηση έως την ο
λοκλήρωση των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, η από
φαση για την ένταξη θα γίνει 
δίχως αυτό το θέμα να απο
τελεί προϋπόθεση. Ως προς 
αυτό, το Συμβούλιο θα λάβει 
υπόψη όλους τους σχετικούς 
παράγοντες».

Η ελληνική κυβέρνηση επι
δίωκε να εντάξει στο προοί
μιο, που θα αναφερόταν στις 
νέες υποψήφιες χώρες, πρό
νοια δεσμευτική για αποδοχή 
της υποχρεωτικής δικαιοδο
σίας του Διεθνούς Δικαστηρί
ου της Χάγης από τις υποψή
φιες χώρες, εντός συγκεκρι
μ έ ν α  χρονικού διαστήματος
-  τέλος του 2001 ή 2003.

Η απαίτηση της ελληνικής 
κυβερνήσεως αποτελούσε 
διαπραγματευτική αφετηρία 
μάλλον παρά πραγματιστική 
επιδίωξη -  όπως είχε κατα
στεί σαφές ήδη εδώ και 10 η
μέρες. Τελικώς η πρόνοια 
που περιελήφθη (πέραν του 
γεγονότος ότι υπογραμμίζει 
την ανάγκη επιλύσεως των 
διαφορών με ειρηνικό τρόπο 
και διά της παραπομπής των 
«μεθοριακών διαφορών και 
των άλλων συναφών θεμά
των» στο Διεθνές Δικαστή
ριο) τονίζει ότι σε περίπτω
ση που δεν επιλυθούν οι δια
φορές διά της Χάγης έως το 
τέλος του 2004, το Ευρωπαϊ
κό Συμβούλιο θα εκτιμήσει 
τις επιπτώσεις του γεγονό
τος αυτού στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις των χω
ρών αυτών.

Στην ουσία, η απόφαση

του Συμβουλίου του Ελσίνκι 
τονίζει τις αρνητικές συνέ
πειες που θα έχει στην εντα- 
ξιακή πορεία των υποψήφιων 
χωρών η μη προσφυγή στη 
Χάγη για την επίλυση των 
διαφορών τους, γεγονός που 
ικανοποιεί σαφώς την ελλη
νική πλευρά.

Η τρίτη προϋπόθεση της 
ελληνικής κυβερνήσεως α
φορούσε την εκπόνηση μιας 
«χαρτογραφημένης πορείας» 
της Τουρκίας στην Ε.Ε. που 
θα καθιστούσε την υποψη
φιότητα αυτής της χώρας 
«ουσιαστική» και όχι εικονι
κή. Η απόφαση του Συμβουλί
ου Κορυφής του Ελσίνκι ανα- 
φέρεται -ως προς το θέμα 
αυτό- στην ανάγκη συνεχίσε- 
ως των μεταρρυθμίσεων στην 
Τουρκία για την εκπλήρωση 
των κριτηρίων της Κοπεγχά
γης. Η ελληνική πλευρά επέ- 
μεινε και τελικώς περιελήφθη 
αναφορά στις αποφάσεις των 
προηγούμενων συμβουλίων 
κορυφής της Ε.Ε., διότι ήθελε 
να αποσαφηνισθεί ότι οι απο
φάσεις του Λουξεμβούργου 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
Ως προς τα συγκεκριμένα βή
ματα που πρέπει να γίνουν α
πό την Τουρκία και την Ε.Ε., η 
απόφαση επαναλαμβάνει τα 
έξι τεχνικού χαρακτήρα ση
μεία που είχαν τεθεί από την 
Επιτροπή στη σχετική έκθεσή 
της με την ουσιώδη προσθή
κη ότι ο πολιτικός διάλογος 
της Κοινότητας με την Αγκυ
ρα θα περιλαμβάνει το Κυ
πριακό και την ανάγκη επιλύ
σεως των ελληνοτουρκικών 
διαφορών με ειρηνικά μέσα.

Το κείμενο της αποφάσεως 
της Συνόδου Κορυφής του 
Ελσίνκι είναι ισοβαρές, ώστε 
να ικανοποιεί τις προϋποθέ
σεις της ελληνικής κυβερνή
σεως, οι οποίες ούτως ή άλ
λως βασίζονται στις αρχές 
της Κοινότητας, δίχως ταυ
τοχρόνους να δημιουργεί
προβλήματα ατηγ κυβέρνηση
του κ. Μπουλέντ Ετσεβίτ και 
στο τουρκικό κατεστημένο, 
όπως συνέβαινε με την από
φαση του Λουξεμβούργου, 
που εξειδίκευσε τα βήματα 
τα οποία έπρεπε να κάνει η 
Τουρκία στον τομέα των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, της 
ειρηνικής επιλύσεως των 
διαφορών με την Ελλάδα διά 
της Χάγης και της θετικής 
συμβολής της για τη διευθέ
τηση του κυπριακού προβλή
ματος. Δεν υπάρχει αμφιβο
λία ότι όλες οι αποφάσεις 
των προηγούμενων συμβου
λίων της Ε.Ε. ισχύουν κα
θώς αποτελούν τμήμα του 
κοινοτικού κεκτημένου -ό 
πως εξάλλου αναφέρεται και 
στο σχετικό κείμενο- αλλά το 
γεγονός ότι δεν γίνεται λε
πτομερής αναφορά στους 
τομείς που υστερεί η Τουρ
κία, διασώζει τα προσχήματα 
για τον κ. Ετσεβίτ.

EUROKINISSI

Ο  πρωθυπουργός Κ . Σημίτης συνοδευόμενος από τους υπουργούς Τύπου Δ . Ρέππα και Εξωτερικών Γ. Παπανδρέον προσέρχεται στην αί
θουσα Τύπου για τη συνέντευξη που παρεχώρησε στους Ελληνες δημοσιογράφους.

Απολύτως ικανοποιημένος ο Κ. Σημίτης
ΕΛΣΙΝΚΙ (του απεσταλμένου μας). Απο
λύτως ικανοποιημένος, αλλά^ κρατώ
ντας χαμηλούς τόνους, εμφανίστηκε ο 
Ελληνας πρωθυπουργός για τον τρόπο 
με τον οποίο διατυπώθηκε τελικώς η 
χορήγηση του καθεστώτος της υποψή
φιας χώρας στην Τουρκία. «Πρόκειται 
για μια ιστορική απόφαση για την ειρή
νη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
στην περιοχή, η οποία θα βοηθήσει τις 
σχέσεις των δύο χωρών και ανοίγει το 
δρόμο για εποικοδομητική συνεργασία 
που θα αποβεί προς όφελος τδοο της 
Ελλάδος όσο και της Τουρκίας», δήλω
σε ο κ. Σημίτης. Παράλληλα, ωστόσο, ε- 
ρωτηθείς σχετικά με το αν η κυβέρνηση 
θα μπορούσε να «εκμεταλλευθεί» τη 
χθεσινή απόφαση και να προκαλέσει ε
κλογές ακόμη και προ του Μαρτίου, ο ί
διος ήταν κατηγορηματικά αρνητικός: 
«Η θέση μας παραμένει η ίδια: Η παρού
σα Βουλή μπορεί να επανεκλέξει τον κ. 
Στεφανόπουλο ως Πρόεδρο της Δημο
κρατίας. Φαίνεται όμως ότι η Ν.Δ. έχει ε- 
πιλέξει να οδηγήσει τη χώρα σε πρόω
ρες εκλογές. Αν το πράξει, αυτές θα γί
νουν στις 26 Μαρτίου».

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο της 
διατύπωσης για την ευρωπαϊκή αναβάθ

μιση της γείτονος, ο κ. Σημίτης τόνισε 
ότι «η Ελλάδα είχε ζητήσει εξαρχής να 
υπάρξουν καθαρές θέσεις, επισημαίνο- 
ντας ότι η Τουρκία πρέπει να έχει μια 
πραγματική και όχι εικονική υποψηφιό
τητα». Εξετίμησε δε ότι «δεν πρέπει να 
υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το τι μέλ
λει γενέσθαι, αλλά αντίθετα θα πρέπει 
να υπάρχει η βεβαιότητα που προκύπτει 
από την εφαρμογή των κανόνων του 
διεθνούς δικαίου».

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια διάβα
σε από το οριστικό κείμενο την ακριβή 
διατύπωση που «υιοθέτησε», όπως είπε, 
«τους στόχους μας στο σύνολό τους» 
τόσο για την αποσύνδεση του Κυπρια
κού προβλήματος απότην ενταξιακή πο
ρεία του νησιού όσο και για την υποχρέ
ωση της Αγκυρας να αποδεχθεί τη διε
θνή δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της 
Χάγης έως τα τέλη του 2004». Οπως χα
ρακτηριστικά υποστήριξε ο κ. Σημίτης 
«με τη συγκεκριμένη απόφαση, γίνεται 
φανερό ότι η υποψηφιότητα της Τουρ
κίας θα αντιμετωπιστεί με τα ίδια κριτή
ρια που ισχύουν και για τις άλλες υπο
ψήφιες χώρες και από εδώ και στο εξής 
θα υπάρχει πολιτικός διάλογος ανάμεσα 
στην κυβέρνηση της Αγκυρας και την

Ευρωπαϊκή Ενωση για μια σειρά αρχών 
της δημοκρατίας και φυσικά των διαδι
κασιών ειρηνικής επίλυσης των τυχόν
διαφορών με την Ελλάδα».

Σχετικώς δε με το τελευταίο αυτό ζή
τημα, δηλαδή με το ποιες «υπαινίσσε
ται» το κείμενο ως διαφορές των δύο 
χωρών, ο ίδιος υπογράμμισε ερωτηθείς 
ότι «για την Ελλάδα υπάρχει μόνο μια ε
δαφική διαφορά με την Τουρκία και αυτή 
είναι η επίλυση του καθεστώτος της υ
φαλοκρηπίδας».

Ο κ. Σημίτης, πάντως, απέφυγε να υ- 
πεισέλθει σε λεπτομέρειες για τους 
συμβιβασμούς στους οποίους ενδεχο
μένως προχώρησε η ελληνική πλευρά, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η χθεσινή 
συναινετική απόφαση των «15» τη στιγ
μή που ακόμη και τα τελευταία εικοσιτε
τράωρα η κυβέρνηση διοχέτευε το σε
νάριο ότι ακόμη και η περίπτωση του 
«βέτο» είναι πιθανή μέχρι τελευταίας 
στιγμής. Απαντώντας σε σχετική ερώτη
ση αρκέστηκε να δηλώσει ότι «από ελ
ληνικής πλευράς δεν έγιναν υποχωρή
σεις καθώς η όλη διαπραγμάτευση αφο
ρούσε τον τρόπο διατύπωσης ορισμέ
νων επίμαχων φράσεων».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Οι τρεις όροι 
της Ευρώ πης 
στην Αγκυρα

Τα αιτήματα που είχε θέσει 
η κυβέρνηση (Κυπριακό, ανα
γνώριση δικαιοδοσίας Δικα
στηρίου της Χάγης και η υπο
χρέωση της Αγκυρας να εκ
πληρώσει τα κριτήρια της Κο
πεγχάγης) προκειμένου να 
χαρακτηρισθεί η Τουρκία ως 
υποψήφια προς ένταξη χώρα 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, έπει
τα από πολυήμερες και σκλη
ρές διαπραγματεύσεις με 
τους εταίρους, διατυπώθη
καν τελικά με διπλωματική 
γλώσσα στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το 
πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Παρ. 4. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο επιβεβαιώνει την 
περιεκτική φύση της διαδικα
σίας προσχώρησης, η οποία 
περιλαμβάνει τώρα 13 υπο
ψήφιες χώρες σε ένα ενιαίο 
πλαίσιο. Οι υποψήφιες χώρες 
μετέχουν στη διαδικασία 
προσχωρήσεως ισότιμα. Θα 
πρέπει να αποδέχονται τους 
στόχους και τις αξίες της 
Ε.Ε., όπως αυτές καθορίζο
νται στις συνθήκες. Από την 
άποψη αυτή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο υπογραμμίζει την 
αρχή της ειρηνικής διευθέ
τησης των διαφορών, σύμ
φωνα με το χάρτη των Ηνω
μένων Εθνών και παροτρύνει 
τις υποψήφιες χώρες να κα
ταβάλουν κάθε προσπάθεια, 
προκειμένου να επιλύσουν 
τις υπάρχουσες μεθοριακές 
διαφορές και άλλα συναφή 
θέματα. Αν αποτύχουν θα 
πρέπει εντός λογικού χρόνου 
να φέρουν την όποια διαφο
ρά στο Διεθνές Δικαστήριο. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα 
εξετάσει την κατάσταση, η ο
ποία σχετίζεται με οποιαδή
ποτε υπάρχουσα διαφορά και 
ειδικότερα σε σχέση με τις 
συνέπειες στην ενταξιακή 
διαδικασία με στόχο να προ
ωθήσει τη ρύθμισή τους διά 
του Διεθνούς Δικαστηρίου, 
το αργότερο έως το 2004. 
Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο υπενθυμίζει ότι η 
συμμόρφωση προς τα πολιτι
κά κριτήρια που ετέθησαν 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της Κοπεγχάγης, αποτελούν 
προϋπόθεση για την έναρξη 
των ενταξιακών διαπραγμα
τεύσεων και ότι η συμμόρφω
ση με όλα τα κριτήρια της Κο
πεγχάγης είναι η βάση για 
την ένταξη στην Ενωση.

Παρ. 9α. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο χαιρετίζει την έ
ναρξη, στις 3 Δεκεμβρίου στη 
Νέα Υόρκη, των συνομιλιών 
που αποσκοπούν σε μια συ
νολική διευθέτηση του κυ
πριακού προβλήματος και εκ
φράζει την πλήρη υποστήρι
ξή του στις προσπάθειες του 
Γ.Γ. του ΟΗΕ να οδηγήσει τη 
διαδικασία σε μια επιτυχή ο
λοκλήρωση.

β. Το Ευρωπαϊκό Συμβού
λιο υπογραμμίζει ότι μια πολι
τική διευθέτηση θα διευκολύ-

νει την ένταξη της Κύπρου 
στην Ε.Ε. Εάν δεν επιτευχθεί 
διευθέτηση με το τέλος των 
ενταξιακών διαπραγματεύσε
ων, η απόφαση του Ευρωπαϊ
κού Συμβουλίου για την έντα
ξη θα ληφθεί δίχως το ανωτέ
ρω να αποτελεί προϋπόθεση. 
Ως προς τούτο, το Συμβούλιο 
θα λάβει υπόψη όλους τους 
σχετικούς παράγοντες.

Παρ. 12. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο χαιρετίζει τις πρό
σφατες θετικές εξελίξεις 
στην Τουρκία, όπως αυτές 
μνημονεύονται στην έκθεση 
προόδου της Επιτροπής, κα
θώς και την πρόθεση της 
Τουρκίας να συνεχίσει τις με
ταρρυθμίσεις με στόχο την 
εκπλήρωση των κριτηρίων 
της Κοπεγχάγης. Η Τουρκία 
είναι υποψήφια χώρα που 
προορίζεται να ενταχθεί στην 
Ενωση με βάση τα ίδια κριτή
ρια που ισχύουν για τις άλλες 
υποψήφιες χώρες. Οικοδο
μώντας στην υπάρχουσα ευ
ρωπαϊκή στρατηγική, η Τουρ
κία, όπως και οι άλλες υποψή
φιες χώρες, θα επωφεληθούν 
από μια προενταξιακή στρα
τηγική, που έχει ως στόχο την 
παροχή κινήτρων και υποστή
ριξης προς τις μεταρρυθμί
σεις της. Αυτή περιλαμβάνει 
ενισχυμένο πολιτικό διάλογο 
με έμφαση στην πρόοδο για 
την ικανοποίηση των πολιτι
κών κριτηρίων της ένταξης 
και με ιδιαίτερη αναφορά στα 
θέματα των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, όπως επίσης και 
στα θέματα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 4 και 9α. Η 
Τουρκία θα έχει επίσης την 
ευκαιρία να συμμετάσχει σε 
κοινοτικά προγράμματα και 
διαδικασίες και σε συναντή
σεις μεταξύ των υποψηφίων 
χωρών και της Ενώσεως, στο 
πλαίσιο της ενταξιακής διαδι
κασίας. Μια εταιρική ενταξια- 
κή σχέση θα εκπονηθεί βάσει 
των προηγούμενων συμπερα
σμάτων των Ευρωπαϊκών 
Συμβουλίων, ενώ η προπαρα- 
σκευή για την ένταξη θα πρέ
πει να προσδιορισθούν βάσει 
των πολιτικών και οικονομι
κών κριτηρίων και των υπο
χρεώσεων ενός κράτους-μέ- 
λους σε συνδυασμό με ένα ε
θνικό πρόγραμμα για την υιο
θέτηση του κοινοτικού κε
κτημένου. Κατάλληλοι μηχα
νισμοί παρακολούθησης της 
εφαρμογής θα δημιουργη- 
θούν, έχοντας στόχο την ε
ντατικοποίηση της εναρμόνι
σης της τουρκικής νομοθε
σίας και πρακτικής με το κε- 
κτημένο. Η Επιτροπή καλείται 
να προετοιμάσει μια διαδικα
σία αναλυτικής εξέτασης του 
κεκτημένου. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ζητεί από την Επι
τροπή να παρουσιάσει ενιαίο 
σχέδιο για τον συντονισμό ό
λων των πηγών της οικονομι
κής βοήθειας της Ε.Ε. για την 
προένταξη.

Εντονος προβληματισμός 
στην τουρκική κυβέρνηση
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Ο  πρόεδρος της Τουρκίας Σ . Ντεμιρέλ, ο οποίος τις πρώτες μεση
μεριανές ώρες -και αφού προηγουμένως είχε τηλεφωνική συνομι
λία με το Γάλλο ομόλογό του Ζ . Σιράκ- χαιρέτισε ως «θετικό γεγο
νός» την απόφαση των «Δ εκαπέντε», επιφυλάχθηκε να εκτιμήσει 
περαιτέρω τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής αφού ενημερω
θεί επισήμως για τις διατυπωθείς που υιοθετήθηκαν αναφορικά με 
το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Με ιδιαίτερα προσεκτικό 
τρόπο αντέδρασε αρχικά η 
Αγκυρα στην απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης να της 
δοθεί καθεστώς υποψήφιας 
χώρας υπό συγκεκριμένους 
όρους και προϋποθέσεις. Η 
«επιφυλακτική» στάση της 
Τουρκίας προκάλεσε σύμφω
να με τα MME της χώρας, 
την παρέμβαση του προέ
δρου των ΗΠΑ κ. Μπιλ Κλί- 
ντον ο οποίος, όπως μετέδω
σε το τουρκικό κανάλι NTV, 
επικοινώνησε με τον πρωθυ
πουργό κ. Μπ. Ετσεβίτ και 
τον προέτρεψε να αποδεχθεί 
την πρόταση της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης και να μεταβεί 
στο Ελσίνκι, παρατηρώντας 
πως «μπορεί να υπάρξουν 
περιθώρια βελτίωσης του 
προσχεδίου του τελικού ανα
κοινωθέντος».

Οπως μεταδίδει από την 
τουρκική πρωτεύουσα το 
ΑΠΕ, το ίδιο τηλεοπτικό κα
νάλι μετέδωσε επίσης και ότι 
χθες το πρωί, ο Αμερικανός 
πρόεδρος απέστειλε στους κ. 
Ετσεβίτ και Σημίτη επιστολές 
με τις οποίες εξήρε τις προ
σπάθειες διαλόγου μεταξύ 
των δύο χωρών. Ο κ. Κλίντον 
φέρεται να υποστηρίζει στις 
επιστολές του ότι οι προσπά
θειες αυτές είναι δυνατόν να 
συνεχιστούν στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η επιφυλακτικότητα της 
Αγκυρας ήταν άμεσα συνδε- 
δεμένη με το γεγονός ότι 
στις έξι το απόγευμα θα συ
νεδρίαζε προκειμένου να α-

ποδεχθεί ή να απορρίψει την 
Ευρωπαϊκή «προσφορά» το 
υπουργικό συμβούλιο της 
χώρας. Επίσης, η πολιτική 
της ηγεσία ανέμενε στην 
τουρκική πρωτεύουσα τον 
εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για την Εξωτερική 
Πολιτική και Αμυνα κ. Σολά- 
να, ο οποίος θα του παρου
σίαζε το τελικό κείμενο των 
συμπερασμάτων της συνό
δου που αφορά την Τουρκία.

Το «στίγμα» των τουρκι
κών αντιδράσεων έδωσε ο 
πρόεδρος της χώρας κ. Σ. 
Ντεμιρέλ, ο οποίος τις πρώ
τες μεσημεριανές ώρες και 
αφού προηγουμένως είχε 
τηλεφωνική συνομιλία με το 
Γ άλλο ομόλογό του κ. Σιράκ, 
χαιρέτισε ως «θετικό γεγο
νός» την απόφαση των «Δε
καπέντε», αλλά επιφυλάχθη
κε να εκτιμήσει περαιτέρω 
τα αποτελέσματα της συνό
δου κορυφής αφού ενημε
ρωθεί επισήμως για τις δια
τυπώσεις που υιοθετήθηκαν 
αναφορικά με το Κυπριακό 
και τις ελληνοτουρκικές σχέ
σεις. Επίσης, ο υπουργός 
Εξωτερικών κ. I. Τζεμ δήλω
σε πως δεν πρόκειται να 
προβεί σε εκτιμήσεις πριν έ
χει ολοκληρωμένη εικόνα 
των αποτελεσμάτων της συ
νόδου κορυφής.

Ομως,  ̂ σύμφωνα με το 
τουρκικό πρακτορείο «Ανα
τολή», ανώτατη τουρκική δι
πλωματική πηγή εμφανίσθη
κε πολύ πιο επιφυλακτική, υ
πογραμμίζοντας ότι «στο κεί

μενο υπάρχουν αγκάθια τα ο
ποία προσπαθούμε να αντι
μετωπίσουμε». Σημειώνεται, 
πως νωρίς το απόγευμα, και 
πριν από την προγραμματι
σμένη για τις 6 η ώρα συνε
δρίαση του υπουργικού συμ
βουλίου, ο πρωθυπουργός 
της Τουρκίας κ. Μπ. Ετσεβίτ 
συγκάλεσε σύσκεψη με τη 
συμμετοχή του κ. Τζεμ και 
του αρμόδιου για το Κυπρια
κό υφυπουργού κ. Γκιουρέλ.

Αμέσως μετά την ολοκλή
ρωση του υπουργικού συμ
βουλίου ο κ. Ετσεβίτ επρό- 
κειτο να συναντηθεί με τον κ. 
Σολάνα, ενώ σύμφωνα με το 
πρακτορείο «Ρόϊτερ» είχε και 
τηλεφωνική επικοινωνία με 
το Γ ερμανό καγκελάριο κ. Γ κ. 
Σρέντερ. Ο κ. Σρέντερ δήλω
σε μάλιστα, ότι «τηλεφωνή- 
θηκε με τον κ. Ετσεβίτ, ο ο
ποίος του μετέφερε πως ή
ταν καταρχήν έτοιμος να πά
ει στο Ελσίνκι». Ο Γερμανός 
καγκελάριος ανέφερε επίσης 
ότι ο κ. Σολάνα αποφασίσθη·· 
κε να μεταβεί στην τουρκική 
πρωτεύουσα όχι μόνον λόγω 
των αντιρρήσεων ή ενδοια
σμών της Αγκυρας, αλλά και 
ως μια «χειρονομία» των ηγε
τών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
έναντι της Τουρκίας.

Ο κ. Σολάνα επρόκειτο να 
φθάσει αργά χθες το βράδυ 
στην τουρκική πρωτεύουσα, 
συνοδευόμενος από τον αρ
μόδιο, για τη Διεύρυνση, ε
πίτροπο κ. Φερχόιγκεν. 
Οπως δήλωσε ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος της Τουρ

κίας κ. Τ. Τουσκάι ο κ. Ετσε
βίτ επρόκειτο να ανακοινώ
σει την τελική θέση της 
Αγκυρας για το ζήτημα της 
υποψηφιότητάς της, αμέ
σως μετά τη συνάντηση που 
θα είχε με τους δύο ευρω- 
παίους αξιωματούχους.

Σημειώνεται τέλος, ότι ευ
θυγραμμισμένο με τις αντι
δράσεις της τουρκικής ηγε
σίας ήταν και το κλίμα που

μετέδιδαν τα MME της χώ
ρας. Αρχικά, επικράτησε με
γάλη ευφορία και η απόφαση 
να δοθεί στην Τουρκία καθε
στώς υποψήφιας χώρας. 
Ομως, εν συνεχεία οι τόνοι έ
πεσαν, καθώς κατέστη σαφές 
ότι η απόφαση της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης συνοδευόταν α
πό συγκεκριμένους όρους 
για το Κυπριακό και τις ελλη
νοτουρκικές σχέσεις.

;...νΤ>Ι^

Παρασκήνιο και σκληρές 
διαπραγματεύσεις σιο Ελσίνκι

Ενας μαραθώνιος σκληρών διαπραγματεύ
σεων, προκειμένου να συναινέσει η ελληνική 
πλευρά στη χορήγηση καθεστώτος υποψή
φιας χώρας στην Τουρκία, έληξε χθες στο 
Ελσίνκι. Και όπως απεδείχθη εκ του αποτελέ
σματος, κυρίως η Γαλλία ήταν η χώρα που υ
ποχώρησε από βασικές της θέσεις προκειμέ
νου οι ελληνικές αξιώσεις να γίνουν κατά το

Του απεσταλμένου μας στο ΕΛΣΙΝΚΙ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

μεγαλύτερο τους μέρος αποδεκτές στα τελι
κά συμπεράσματα της Συνόδου. Υποχώρηση 
που ανεπισήμως χαρακτηρίστηκε ως μια «α
πάντηση» του Παρισιού προς την Αγκυρα, η ο
ποία φέρεται τον τελευταίο καιρό να «προτι
μά» το Βερολίνο ως βασική πηγή των αμυντι
κών της εξοπλισμών.

Ετσι στο τελικό στάδιο των χθεσινών δια
πραγματεύσεων, η Γαλλία που διαφωνούσε 
μέχρι πρότινος με την αποσύνδεση του πολι
τικού προβλήματος της Κύπρου από τη μελ
λοντική της ένταξη, συμφώνησε τελικώς να 
περιληφθεί η συγκεκριμένη διατύπωση στο 
οριστικό κείμενο, όπως επεδίωκε η ελληνική 
πλευρά, η οποία είχε εξαρχής τη συνδρομή 
και της Βρετανίας. Τις ελληνοβρετανικές 
προτάσεις, βεβαίως, στήριξε ενθέρμως και η 
Γερμανία, η οποία μάλιστα, φέρεται να δια
δραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο, προκειμένου η 
Αγκυρα να υποχωρήσει από τις αδιάλλακτες 
θέσεις της.

Αντιθέτως η Ολλανδία ήταν η αντιπροσω
πεία που προέβαλε μέχρι τέλους τις περισσό
τερες επιφυλάξεις, ώστε κάποιες από τις ελ
ληνικές αξιώσεις είτε να υποχωρήσουν από 
το επίμαχο κείμενο είτε να διατυπωθούν με 
έναν ασαφέστερο και ίσως αμφίσημο τρόπο. 
Τελικώς όμως η γαλλική στάση φέρεται να ε
πικράτησε των ολλανδικών επιφυλάξεων, οι 
οποίες εστιάζονταν στο ίδιο ζήτημα δηλαδή 
στην ανάγκη αποσβνδεσης -ή μη- της μελλο
ντικής ένταξης της Κύπρου από την «ανά

γκη» να επιλυθεί προηγουμένως το πολιτικό 
της πρόβλημα.

Πάντως μετά τη «διαρροή» του προσχεδίου 
των συμπερασμάτων που έγινε γνωστό νωρίς 
το μεσημέρι, ικανοποιημένες έδειχναν όλες 
ανεξαιρέτως οι αντιπροσωπείες. Ικανοποίηση 
την οποία δεν είναι ίσως τυχαίο ότι εξέφραζαν 
ακόμη και οι δεκάδες Τούρκοι δημοσιογράφοι 
που «κάλυψαν» τη Σύνοδο, παρομοιάζοντας 
το κείμενο που προέκυψε από την τελική δια
πραγμάτευση σαν «ένα τραπέζι με μεζέδες α
πό το οποίο κάθε πλευρά μπορεί να πάρει και 
να απολαύσει αυτόν που επιθυμεί».

Με το δεδομένο αυτό οι πρώτες πληροφο
ρίες που ήθελαν την τουρκική ηγεσία να δια
φωνεί κάθετα με τη διατύπωση του κειμένου 
στο οποίο κατέληξαν οι «15», προκάλεσε αρ- 
χικώς έκπληξη στο Ελσίνκι. Εκπληξη που έ
γινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έγινε γνωστό 
ότι ο επικεφαλής της κοινής Εξωτερικής Πο
λιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Χαβιέ Σο
λάνα και ο αρμόδιος στα θέματα της Διεύ
ρυνσης κ. Φερχόγκεν αποφάσισαν να μετα
βούν αιφνιδίως το απόγευμα στην Τουρκία, 
προκειμένου να «μεταπείθουν» την τουρκι
κή ηγεσία να αποδεχθεί την «προσφορά» 
των «15».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι ίδιοι οι Τούρκοι 
δημοσιογράφοι που μετέφεραν ανεπισήμως 
το «κλίμα» από την Αγκυρα «καθησύχαζαν» 
τους ξένους συναδέλφους τους. Ισχυρίζονταν 
ότι οι «πληροφορίες περί απόρριψης του κει
μένου» μάλλον ανεδείχθησαν για λόγους δι
πλωματικών αρχών ή και για να εξυπηρετή
σουν τις εσωτερικές εύθραυστες πολιτικές ι
σορροπίες στη γείτονα χώρα. Οι ίδιοι δε εξέ
φραζαν από το μεσημέρι τη βεβαιότητά τους 
ότι το κείμενο θα γινόταν τελικώς αποδεκτό α
πό την Αγκυρα και ότι ο Ετσεβίτ επρόκειτο να 
μεταβεί σήμερα το πρωί στο Ελσίνκι από κοι
νού με τους κ. Σολάνα και Φερχόιγκεν, ώστε η 
χορήγηση του καθεστώτος της υποψήφιας 
προς ένταξη χώρας στην Τουρκία να προσλά- 
βει το χαρακτήρα μιας μεγάλης γιορτής...
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Οι ΗΠΑ εξέφρασαν χθες επίσημα την ικανο
ποίησή τους για την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης να καταστήσει την Τουρκία υποψήφια 
προς ένταξη χώρα, καθώς πρόκειται για μια ε
ξέλιξη στην οποία συνέβαλαν τους τελευταί
ους μήνες και οι ίδιες με δημόσιες δηλώσεις 
κυβερνητικών παραγόντων, αλλά και παρασκη-

Του ανταποκριτή μας 
στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

νιακές πιέσεις. «Είναι μια ευπρόσδεκτη απόφα
ση», τόνισε ο βοηθός εκπρόσωπος του Λευκού 
Οίκου Μάικ Χάμερ και υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο 
πρόεδρος Κλίντον είχε ευχηθεί «ξεκάθαρα και 
μεγαλόφωνα» να αποδεχθούν οι Ευρωπαίοι 
την υποψηφιότητα της Τουρκίας.

Μιλώντας στην «Κ» αρμόδιος αξιωματούχος 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήταν πολύ πιο συγκε
κριμένος, δηλώνοντας ότι «θέση μας είναι πως 
είμαστε ικανοποιημένοι που η Ε.Ε. αποφάσισε 
ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα που προο
ρίζεται να ενταχθεί στην Ενωση με βάση τα ίδια 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται για όλες τις 
χώρες». Σε ό,τι αφορά τους όρους που έθεσε η 
Ε.Ε. για το Αιγαίο και την Κύπρο, ο ίδιος αξιω- 
ματούχος τόνισε ότι «με την ισχυρή υποψηφιό
τητα που προσέφερε στην Τουρκία η Ε.Ε. δημι
ούργησε μια πιο θετική κατάσταση για πρόοδο 
από ό,τι είχε συμβεί σε παλαιότερες συνόδους 
κορυφής της Ε.Ε.». Με τις δηλώσεις αυτές η 
Ουάσιγκτον προσπάθησε να προκαταλάβει εν
δεχόμενη αρνητική στάση της Τουρκίας.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά αρμόδιος αξιω- 
ματούχος της Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια 
της χθεσινής ημέρας και ενώ στην Τουρκία υ
πήρχε αβεβαιότητα γύρω από την αποδοχή της 
απόφασης της Ε.Ε., υπήρξε τηλεφωνική επικοι
νωνία του Αμερικανού προέδρου Κλίντον με 
τον Τούρκο πρωθυπουργό Μπ. Ετσεβίτ, για να 
τον προτρέψει να αποδεχθεί η Αγκυρα το κεί
μενο των «15» με το επιχείρημα ότι «είναι προς 
το συμφέρον της Τουρκίας, αφού της ανοίγει 
ξεκάθαρα πλέον τον δρόμο προς την Ευρώπη».

Αλλωστε, τους τελευταίους μήνες, οι Αμερι
κανοί είχαν ενεργοποιηθεί παρασκηνιακά για 
να πείσουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και ιδι
αίτερα την Ελλάδα, να χορηγήσουν στην Τουρ
κία στάτους υποψήφιας χώρας.

Σύμφωνα με τουρκικούς κύκλους στα Ην. Ε
θνη, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών «δεν 
είχε πρόβλημα με τη διατύπωση γύρω από την 
Κύπρο, καθώς κατανοούν ότι έγινε για να μπο
ρέσει να πει η Ελλάδα το «ναι»». Ηταν όμως πε
ρισσότερο σκεπτικοί σε ό,τι αφορά την αναφο
ρά στο Διεθνές Δικαστήριο και την καταληκτι
κή ημερομηνία 2004.

Από την πλευρά του, ο Ντενκτάς αντέδρασε 
χθες συγκρατημένα στην απόφαση της Ε.Ε., λέ
γοντας ότι «ανοίγει την πόρτα στην Τουρκία» 
αλλά σε ό,τι αφορά το Κυπριακό τόνισε ότι δεν 
αφορά το βόρειο τμήμα, αλλά αναφέρεται μόνο 
στη «νότια Κύπρο». Πρόσθεσε πάντως ότι δεν 
σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη Νέα Υόρκη και 
σήμερα θα προσέλθει κανονικά στις συνομι
λίες. Από την πλευρά του ο κ. Κληρίδης φέρεται 
ικανοποιημένος από την απόφαση της Ε.Ε.

ΕυΒΟΚΙΝ&δΙ

Ο  υπουργός Τύπου Δ . Ρέππας συνομιλεί με τους απεσταλμένους των ελληνικοιν μέσων ενημέρωσης 
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο Ελσίνκι.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Βαρόμετρο 
οι συνομιλίες 

της Νέας Υόρκης
Βαρόμετρο της πραγματικής στάσης της τουρκικής πλευ

ράς στην απόφαση του Ελσίνκι θα αποτελέσει η στάση της 
στις συνομιλίες της Νέας Υόρκης για το Κυπριακό. Την εκτί
μηση αυτή εκφράζουν πολιτικοί κύκλοι στην Κύπρο, οι οποί
οι βλέπουν με ικανοποίηση μεν την απόφαση, αλλά θεωρούν 
ότι η επιτυχία θα είναι να την αποδεχθεί και να συμμορφωθεί 
με αυτήν η Τουρκία. Πολύ περισσότερο, καθώς οι επιφυλά
ξεις της Τουρκίας αφορούν κυρίως τις αναφορές στο Κυ
πριακό. Επίσημα μέχρι στιγμής αποφεύχθηκε οποιαδήποτε

----------------------------- επίσημη αντίδραση στην από-
Του ανταποκριτή μας φάση του Ελσίνκι, για να μη δο- 

στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ θεί ευκαιρία στον Ντενκτάς να 
ΚΩΣΤΑ ΓΕΝΝΑΡΗ θεωρήσει ότι υπάρχει παραβία-

ση του εμπάργκο δηλώσεων και 
να προβεί στις δικές του. Ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης 
Κασουλίδης βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Ελσίνκι από τη Νέα 
Υόρκη και θεωρείται μάλλον βέβαιο ότι σήμερα στη φινλαν- 
δική πρωτεύουσα και μακριά από το χώρο των συνομιλιών 
για το Κυπριακό, θα προβεί σε κάποιες εκτιμήσεις.

Ο πρόεδρος Κληρίδης δεν θα μεταβεί στο Ελσίνκι για το 
καθιερωμένο γεύμα των «15» με τους ηγέτες των υπό έντα
ξη χωρών, καθώς παραμένει στη Νέα Υόρκη για τις συνομι
λίες του Κυπριακού, ο πρώτος γύρος των οποίων ολοκληρώ
νεται το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Ντενκτάς, ωστόσο, δεν μπόρεσε να αποκρύψει τη δυ
σφορία του για την απόφαση, παραπονούμενος ότι δεν γίνε
ται καμιά αναφορά στο ψευδοκράτος που εκπροσωπεί. Οι 
προσπάθεϊές του, με εμπρηστικές δηλώσεις και με σκηνοθε- 
τημένα επεισόδια στην Κύπρο, να δημιουργήσει αρνητικό 
κλίμα για μια τέτοια εξέλιξη, απέτυχε, επαυξάνοντας την α
πογοήτευσή του. Το ερώτημα πάντως που απασχολεί εδώ εί
ναι κατά πόσο ο Ντενκτάς εξακολουθεί να διαθέτει επαρκή 
επιρροή σε τουρκικά κέντρα εξουσίας ώστε να είναι σε θέση 
να ανατρέψει την πορεία που χαράσσεται με την απόφαση 
του Ελσίνκι.

Η κυπριακή αντιπολίτευση απέφυγε επίσης να προβεί σε 
σχόλια μέχρι στιγμής, με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ 
Δημήτρη Χριστόφια να επισημαίνει ότι η επιτυχία θα κριθεί 
από τη στάση της Τουρκίας και την αντίδραση της Ε.Ε. σε 
αυτήν.

Οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων
Ποικίλες αντιδράσεις προ- 

κάλεσε στα κόμματα της α
ντιπολίτευσης η απόφαση 
των 15 Ευρωπαίων ηγετών 
στο Ελσίνκι για το μέλλον 
των ευρωτουρκικών σχέσε
ων. Υπάρχουν θετικά σχόλια 
για επιμέρους ζητήματα -ό 
πως είναι αυτό το οποίο αφο
ρά το Κυπριακό-, αλλά και 
καταγραφή επιφυλάξεων μέ
χρι και καταγγελίες (από το 
ΔΗΚΚΙ) ως προς το διαγρα- 
φόμενο πλαίσιο των ελληνο
τουρκικών σχέσεων. Υπάρ-
χει, ωστόσο, και ένα θετικό 
σχόλιο, από πλευράς του 
κόμματος των Φιλελευθέ
ρων, ενώ από το ΚΚΕ γνω
στοποιήθηκε ότι θα λάβει θέ
ση για τις εξελίξεις σήμερα.

Η Ν.Δ.
Θετική κρίνει την εξέλιξη 

στο Ελσίνκι, όσον αφορά το 
κυπριακό ζήτημα, η Νέα Δη
μοκρατία, αλλά εκφράζει την 
αντίθεσή της για τις εξελίξεις 
στο πεδίο των ελληνοτουρκι
κών σχέσεων, διότι όπως υ
ποστηρίζει «η κυβέρνηση εμ
φανίζεται να χάνει μία ακόμη 
σημαντική ευκαιρία, ώστε να 
πειστεί η Τουρκία να εγκατα- 
λείψει τις εδαφικές διεκδική
σεις της εις βάρος της χώρας 
μας».

Οι αποφάσεις της Συνόδου 
του Ελσίνκι, βρήκαν αρκετά... 
έτοιμη τη Νέα Δημοκρατία, 
κυρίως διότι οι σχετικές πλη
ροφορίες από νωρίς χθες το 
πρωί ανέφεραν ότι οι όροι 
της ελληνικής κυβέρνησης 
γίνονται κατά πάσαν πιθανό
τητα δεκτοί.

Για τον λόγο αυτόν, έπειτα 
από σχετική σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε υπό την 
προεδρία του κ. Κ. Καραμαν
λή, όπου συζητήθηκε η «δι
πλωματική διατύπωση της α- 
ποφάσεως του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου» ελήφθη η από
φαση ότι «όσον αφορά στο 
Κυπριακό, κατ αρχήν τουλά
χιστον, η εξέλιξη που σημει
ώνεται είναι θετική».

Ωστόσο, εκφράσθηκαν φό
βοι, οι οποίοι και δεν διατυ
πώθηκαν στην σχετική επίση
μη ανακοίνωση, ότι το μείζον 
ζήτημα είναι το κατά πόσον 
οι σχετικοί όροι με την πάρο
δο του χρόνου, διατηρήσουν 
την ισχύ τους και δεν μετα
βληθούν προς όφελος της 
Τουρκίας, κατόπιν υπαναχω
ρήσεων εκ μέρους ευρωπαϊ
κών κυβερνήσεων, όπως έχει 
συμβεί κατά το παρελθόν.

Ο εκπρόσωπος της Νέας 
Δημοκρατίας Αρης Σπηλιω- 
τόπουλος, επικεντρώνοντας 
την κριτική του στο θέμα των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων, 
υπογράμμισε ότι: «Είναι αυ
τονόητο για κάθε υποψήφιο 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ενω
σης να μην έχει εδαφικές 
διεκδικήσεις εις βάρος άλλης 
χώρας-μέλους της. Αντ’ αυ
τού, η κυβέρνηση νομιμοποι
εί και αναγνωρίζει τις εδαφι
κές διεκδικήσεις της Τουρ
κίας, αφού της ζητεί να τις 
παραπέμψει στο Διεθνές Δι
καστήριο της Χάγης, χωρίς ε
πιφυλάξεις, ιδιαίτερα για τα 
θέματα ασφαλείας». Αυτό 
σημαίνει, τονίζει ο κ. Σπηλιω- 
τόπουλος, ότι θέτουμε την ο-

ΕυΡοκίΝίεει

Ο  πρωθυπουργός Κ . Σημίτης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Φιν/Μνδό πρωθυπουργό Λ ιπόνεν και τον πρόεδρο της Ευρω
παϊκής Επιτροπής Πρόντι λίγο πριν από την καθιερωμένη φωτογράφηση.

χύρωση των νήσων του Ανα
τολικού Αιγαίου και τη διεκ
δίκηση των 151 νησιών και 
βραχονησίδων μας υπό την 
κρίση των 15 δικαστών της 
Χάγης. Είμαστε βέβαιοι, πρό
σθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου 
της Νέας Δημοκρατίας, ότι 
αν η κυβέρνηση κατά την τε
λευταία περίοδο είχε εγκατα- 
λείψει την παράδοξη τακτική 
του πρώτα αποδεχόμαστε 
την υποψηφιότητα της Τουρ
κίας και, εκ των υστέρων, α
ναζητούμε κάποια ανταλλάγ
ματα, δεν θα είχαμε ουσια
στικά οφέλη όσον αφορά τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν 
η κυβέρνηση είχε πράξει το 
ακριβώς αντίθετο».

Ο Συνασπισμός
«Κατ’ αρχήν θετική», χαρα

κτηρίζει με δήλωσή του ο 
πρόεδρος του Συνασπισμού 
Ν. Κωνσταντόπουλος τη θέση 
την οποία διαμόρφωσαν οι 
«15» στο Ελσίνκι για το θέμα 
της Τουρκίας. Ωστόσο, επισή- 
μανε ότι πρέπει να αποφευ
χθούν οι θριαμβολογίες και οι 
καταστροφολογίες, επανέλα
βε ότι χρειάζεται -τώρα, πε
ρισσότερο από κάθε άλλη φο
ρά- να διαμορφωθεί εθνική 
στρατηγική, ενώ παράλληλα 
έκανε λόγο για «σοβαρές α
σάφειες και αμφισημίες στην 
θέση των Ευρωπαίων, με ση
μαντικότερη την αναφορά σε 
συνοριακές διαφορές».

Ο κ. Κωνσταντόπουλος υ
πογράμμισε ότι «τα προβλή
ματα στην Κύπρο και στο Αι
γαίο παραμένουν ανοιχτά και 
θα χρειαστούν πολύς χρόνος 
και μεγάλες προσπάθειες, α
κόμα για την επίλυσή τους. 
Μπαίνουμε -πρόσθεσε- σε 
μια νέα περίοδο κατά την ο
ποία πολλά θα εξαρτηθούν α

πό την ικανότητά μας να δια
μορφώσουμε αποτελεσματι
κή εθνική στρατηγική, να εξα
σφαλίσουμε την συνεννόηση 
των πολιτικών δυνάμεων και 
την εθνική ομοψυχία». Τέλος, 
ο κ. Κωνσταντόπουλος ανέ
φερε ότι το κόμμα του «θα 
συνεχίσει τις πρωτοβουλίες 
που έχει αναλάβει, ώστε να 
συμβάλει στη διαμόρφωση 
της επιτακτικά αναγκαίας, 
σύγχρονης εθνικής στρατηγι
κής».

Το ΔΗΚΚΙ
Οξύτατος -όπως αναμενό- 

ταν, μια και ήταν γνωστές οι 
θέσεις του τις τελευταίες η
μέρες- εμφανίστηκε χθες ο 
πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ Δημ. 
Τσοβόλας. «Μόνο μια κυβέρ
νηση υποτελών, που τα δίνει 
όλα στις ΗΠΑ και στις άλλες 
μεγάλες χώρες της Δύσης, 
θα μπορούσε να αποδεχθεί 
τον χαρακτηρισμό των απα
ράδεκτων τουρκικών διεκδι
κήσεων, ως ελληνοτουρκικές 
«διαφορές» που πρέπει να ε
πιλυθούν με διάλογο», τόνισε 
μεταξύ άλλων ο κ. Τσοβόλας 
από το Βελιγράδι όπου βρι
σκόταν.

«Είναι σαφές», συνέχισε, 
«ότι ο κ. Σημίτης και η κυβέρ
νησή του προέβησαν στο 
Ελσίνκι, σε μια νέα ουσιαστι
κή υποχώρηση σε βάρος της 
Ελλάδας και της Κύπρου, α
πεμπολώντας και το τελευ
ταίο ουσιαστικό όπλο που μας 
είχε απομείνει, δηλαδή το βέ- 
το». Ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ, 
αναφερόμενος στο περιεχό
μενο της θέσης των «15», έ
κανε λόγο για «ανούσια ευχο
λόγια» και υποστήριξε: «Αυτά 
τα οποία μάταια ο κ. Σημίτης 
επιχειρεί να εμφανίσει ως δή
θεν ελληνική επιτυχία, απο

τελούν στην πραγματικότητα 
πολιτική εξαπάτηση του ελ
ληνικού και κυπριακού λαού 
και συνολικά του Ελληνισμού. 
Το ΔΗΚΚΙ», κατέληξε ο κ. 
Τσοβόλας, «καταγγέλλει τον 
κ. Σημίτη και την κυβέρνησή 
του γι’ αυτήν την νέα απαρά
δεκτη εθνική υποχώρηση και 
καλεί τον ελληνικό λαό να α- 
ντισταθεί ειρηνικά και δημο
κρατικά, σ’ αυτόν τον μεγάλο 
κατήφορο».

Οι «Φιλελεύθεροι»
Την «απόλυτη ικανοποίησή 

του» για τα αποτελέσματα 
της συνόδου κορυφής του 
Ελσίνικι και τη στάση της κυ
βέρνησης εξέφρασε ο πρόε
δρος των Φιλελευθέρων Στ. 
Μάνος, ο οποίος επισήμανε 
ότι «επικράτησε το εθνικό 
συμφέρον και η λογική». Σε 
σχετική δήλωσή του, ο κ. Μά
νος υπογράμμισε ότι «με την 
απόφαση της Ευρώπης να 
δεχθεί την υποψηφιότητα 
της Τουρκίας εξυπηρετού
νται όλα τα εθνικά μας συμ
φέροντα και δημιουργούνται 
οι προϋποθέσεις να ξαναβρεί 
ο Ελληνισμός τα ιστορικά του 
όρια δράσης».

Σε ανακοίνωση εξάλλου 
του τομέα Εξωτερικής Πολι
τικής του κόμματος σημειώ
νεται ότι «η απόφαση είναι έ
να μεγάλο βήμα που εγκαι
νιάζει μία νέα εποχή και δημι
ουργεί θετικές προϋποθέ
σεις για την ανάπτυξη της ει
ρήνης και της συνεργασίας 
στην ευρύτερη περιοχή 
μας». Αναφέρεται επίσης ότι 
«ανεξάρτητα από τις αμφιση
μίες της διπλωματικής γλώσ
σας, που είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν από την α
ντιπολίτευση για να ψαρέψει 
ψήφους στα θολά νερά του

"αριστεροδεξιού νεοεθνικι- 
σμού” , το κεντρικό ζήτημα 
είναι ότι η κυβέρνηση πήρε 
μια σωστή απόφαση και οφεί
λουμε να τη συγχαρούμε γι’ 
αυτό».

Ο κ. Θ. Πάγκαλος
Ο τέως υπουργός Εξωτερι

κών, κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Το κείμενο που έχω υπόψη 
μου είναι σύμφωνο με τις αρ
χές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Διακηρύσσεται η υποστήριξη 
της Ευρώπης στις προσπά
θειες για την εξεύρεση μιας 
λύσης στο κυπριακό πρόβλη
μα, μέσω των διαπραγματεύ
σεων που διεξάγονται στον 
ΟΗΕ. Εξασφαλίζεται η εν πά- 
ση περιπτώσει ενταξιακή 
προοπτική της Κύπρου. Τέ
λος, επιβάλλεται στην Τουρ
κία η υπαγωγή των όποιων 
αμφισβητήσεών της στο Διε
θνές Δικαστήριο της Χάγης».

Ο κ. Αν. Πεπονής
Εντονες επιφυλάξεις, μέ

χρι σημείου εμμέσως πλην 
σαφώς να κάνει λόγο για πι
θανή αποχώρησή του από το 
κυβερνών κόμμα, εκφράζει ο 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αν. 
Πεπονής σε δήλωσή του, η ο
ποία, ωστόσο, έφθασε στα 
δημοσιογραφικά γραφεία με 
την ένδειξη ότι τελεί υπό την 
αίρεση της οριστικοποίησης 
της τουρκικής θέσεως. «Αι
σθάνομαι ότι θα ήταν ανεπί
τρεπτη^ ασυνέπεια προς όσα 
επί χρόνια υποστηρίζω, εάν 
δεν διαχωρίσω πια τις όποιες 
ευθύνες έχω ως βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ, από τις ευθύνες 
που οριστικά ανέλαβε σήμε
ρα (ενν.χθες) η ηγεσία του», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
κ. Πεπονής.

Συνεχής συνεργασία 
Σημίτη -  Τσοχατζόπουλου

ΕυοοκίΝίεει
Ο  υπουργός Αμυνας Α . Τσο/ατζόπουλος ήταν ενήμερος της πορεί
ας τωλ' διαπραγματεύσεων και ο πρωθυπουργός είχε συνεργασία 
μαζί του δύο φορές.

Ικανοποιητικά κρίνει ο υ
πουργός Αμύνης κ. Α. Τσο
χατζόπουλος τα αποτελέ
σματα του Ελσίνκι όσον α
φορά την ευρωπαϊκή προο
πτική της Τουρκίας. Ο κ. 
Τσοχατζόπουλος, ο οποίος 
στη συνεδρίαση της Κυβερ
νητικής Επιτροπής την πε
ρασμένη Τρίτη είχε εκφρά-

Του Κ.Η. ΦΑΦΟΥΤΗ

σει τη θέση ότι η ελληνική 
πλευρά δεν πρέπει να συ- 
ναινέσει, εάν δεν αποτυπω
θούν με σαφήνεια οι όροι 
που θέτει, βρισκόταν έως 
νωρίς χθες το απόγευμα στη 
φινλανδική πρωτεύουσα με 
την ιδιότητά του ως αντι
προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος 
(ΕΣΚ).

Η τοποθέτησή του εκτιμά- 
ται ότι στενεύει ασφυκτικά 
τα περιθώρια ορισμένων 
στελεχών της εσωκομματι
κής αντιπολίτευσης του 
ΠΑΣΟΚ να αντιδράσουν 
στην απόφαση και ενισχύει 
την «ενιαία εμφάνιση» του 
κυβερνώντος κόμματος. 
Αλλωστε, ο κ. Τσοχατζόπου
λος ήταν ενήμερος της πο
ρείας των διαπραγματεύσε
ων και ο κ. Σημίτης είχε ιδι
αίτερη συνεργασία μαζί του 
δύο φορές, μία νωρίς χθες 
το πρωί και μία πριν από το 
μεσημεριανό γεύμα, και 
διεκδικεί και ο ίδιος μερίδιο 
στην αποδοχή των όρων της 
ελληνικής πλευράς από 
τους Ευρωπαίους εταίρους.

Συγκεκριμένα, είχε συνα
ντήσεις με τον Βρετανό 
πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, 
τον πρόεδρο του ΕΣΚ Ρού- 
ντολφ Σάρπινγκ (δύο φορές) 
και με τον επίτροπο αρμόδιο 
για θέματα διεύρυνσης Γκί- 
ντερ Φερχόιγκεν, προς τους 
οποίους επιχειρηματολόγη
σε, τονίζοντας την «ευρω

παϊκή διάσταση» των ελλη
νικών θέσεων. Στο ίδιο μή
κος κύματος κινήθηκε και η 
παρέμβασή του το βράδυ 
της Τετάρτης, στο δείπνο 
των ηγετών του ΕΣΚ. Εκεί ο 
κ. Τσοχατζόπουλος επισή- 
μανε ότι τα ελληνικά επιχει
ρήματα κινούνται στο πλαί
σιο της ευρωπαϊκής πολιτι
κής ασφάλειας και εξήρτησε 
την πορεία της από την «α
παραίτητη προϋπόθεση» να 
προωθηθεί η ασφάλεια και 
η ειρήνη σε κρίσιμες περιο
χές της Ευρώπης, στις ο
ποίες συμπιερέλαβε και την 
Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι γ ι’ αυτούς

τους λόγους πρέπει να υπο- 
στηριχθεί η ανεμπόδιστη έ
νταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., 
από τη στιγμή που το Κυ
πριακό αποτελεί στην ουσία 
μία πολύ σημαντική περιφε
ρειακή κρίση.

Ανάλογη ήταν η συλλογι
στική του και σε ό,τι αφορά 
τις απαιτήσεις της Ελλάδας 
έναντι της Τουρκίας: τα 
προβλήματα που προκαλεί 
η Αγκυρα, είπε, μπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσμα μία 
εστία κρίσης και, ως εκ τού
του, η ευρωπαϊκή πολιτική 
ασφάλειας επιβάλλει τις 
ρυθμίσεις που ζητεί η 
Ελλάδα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Μητροπόλεως 31, Σύνταγμα Γ ραβιάς 3-5, Εξάρχεια Λεωφ. Νίκης 3 (Παραλία) Γεροκωστοπούλου 31-33

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:00 Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:30 Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:30 Δευτέρα - Σάββατο

Σάββατο - Κυριακή: 09:00 - 21:00 Σάββατο 09:00-16:00 Σάββατο 09:00 -16:00 Ωρες καταστη μάτων

Γ ια την καλύτερη εξυπηρέτησή σας η «Καθημερινή» προσέθεσε τέσσερα νέα σημεία στο δίκτυο 
διανομής, απ’ όπου μπορείτε να παραλαμβάνετε τις προσφορές της εφημερίδας

«ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 31» «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ»


