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Τι εξασφάλισε η Ελλάδα -  πώε φθάσαμε στο «ναι» Αγκυρες

Δεκτή η γραμμή Σημίτη
από Ευρώπη και Τουρκία

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Π α α β ο  Λ ι ι ι ο ν ε νΟ  <pivAavôôs από μηχανής 

080SΟ  θεττκόε ρόλοε ενόε ήρεμου διαμεσολαβητή
■ T9-,

I

Παρά την επιθυμία τηε να γίνει υποψήφια χώρα, η Τουρκία αντέδρασε αρχικώε διατακτικά όταν η Ευρωπαϊκή Ενωση «άνοιξε την πόρτα», ίσωε γιατί δεν ανέμενε ότι οι φρασπκέε διατυπώσειε των κειμένων θα ήταν τόσο σαφείε στα θέματα τηε Χάγηε και του Κυπριακού, κάνονταε ταυτόχρονα α- ναφορέε σε προηγούμενεε αποφάσειε συνόδων κορυφήε. Χρειάστηκε η παρέμβαση των κκ. Κλϊντον και Σρέντερ και η ... νυχτερινή επείγουσα επίσκεψη του κ. Σολά- 
να για να πει το «ναι» και να πεισθεί ο κ. Ε- 
τζεβίτ να μεταβεί στο Ελσίνκι.

Χ α β ι ε ρ  Σ ο α α ν αΟ  άνθρωπος για όλεςπς δουλειέςΟταν χρειάστηκε πήρε το αεροπλάνο για την Αγκυρα
Γ κ .  Σ ρ ε ν τ ε ρΗ  ήρεμη δύναμη της ΕνωσηςΕξήγησε στουε Τούρκουε τα περιθώριά τουε

Ενισχυμένο8  
στο εσω τερικό  
μέτω πο
Ο  κ. Κ . Σ η μ π η ς χαμογελά φανερά ικανοποιημένος 
κατά την αναμνηστική φωτογράφηση χθες  
στο Ελσίνκι. Η απόφαση της διάσκεψης κορυφής 
ενισχύει ιδιαίτερα το κύρος του  Π ρω θυπουργού  
τόσο μέσα στο ΠαΣοΚ όσο  και στο  ευρύτερο  
πολιτικό σκηνικό, γεγονός που επ ιτείνετα ι και από 
την αρχική διστακπκότητα της Αγκυρας. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο πρώην υπουργός 
Εξωτερικών κ. Θ . Π άγκαλος θεω ρεί α πολύτω ς 
ικανοποιητικές τις διατυπώσεις π ο υ  καθορίξουν 
την απόφαση σχετικά με την Τουρκία, ενώ έτερος 
πρώην υπουργός, που βιάστηκε να αντιδράσει 
αρνητικά, απέσυρε τη δήλωσή του. Από την 
πλευρά της η Ν Δ εξέδω σε μία πολύ προσεκτική 
ανακοίνωση, όπου αναγνωρίζει ως θετική τη 
διατύπωση για το Κυπριακό, ενώ διατηρεί 
επιφυλάξεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ο  Συνασπισμός εκπμά ω ς θετική την εξέλιξη, 
το ΚΚΕ εμφανίζεται κατά της Ε Ε  εν γένει 
και το ΔΗΚΚΙ πιστεύει ότι επρόκεαο  
περί «ελληνικής υποχώρησης».

■ Αποσυνδέεται το Κυπριακό από την ένταΣπ■  Υιοθετείται π παραπομπή στη Χάγη■  Καλείται η Τουρκία να εκδημοκραπσθεί
Η Αγκυρα απεδέχθη τελικώε, λίγο μετά τα μεσάνυκτα, τουε τρειε ελλη- νικούε όρουε στο Ελσίνκι για την ανα βάθμισή τηε σ ε «υποψήφια» προε έ νταξη χώ ρα. Ο  τούρκοε πρω θυπουργόε κ. Μπ. Ετζεβϊτ θα βρίσκεται σήμερα το 
μ εσ η μ έρ ι στη φ ινλανδική πρωτεύουσα για να επικυρώσει τα σ υ μ φ ω νη θ έντα . Η  διατύπωση των σχετικώ ν κειμένω ν α ποδείχθηκε θετικότερη του α να μενομ ένου για τιε ελληνικέε θέσειε . Είναι προ- φανέε ότι οι ευρωπαίοι εταίροι, αλλά και οι Η Π Α , πείσθηκαν από την αποφ ασιστικότητα τηε ελληνικήε πλευράε, κα- θώε ο κ. Κ. Σημίτηε τόνιζε προε κάθε κατεύθυνση και ωε την τελευταία στιγμή ότι δεν θα επέτρεπε την προσέγγιση τηε Ευρωπαϊκήε Ενω σηε με την Τ ουρκία, αν δεν ικανοποιούνταν τα ελληνικά αιτήματα.

ψ

Κ λ ϊν τ ο ν  π ρ ο 8  Α γ κ υ ρ α :

Είναι μια καλή 
συμφωνία, 
δεχθείτε τηνΤι διεμήνυσε ο αμερικανόε πρόεδροε (αριστερά) στουε κκ. Ντεμιρέλ και Ετζεβϊτ (δεΕιά)

Ετζεβϊτ: Υπάρχουν ενοχλητικά λειπομέρειεδ

ΓΡΑΦΟΥΝ >- Δ. ΑΠΟΚΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ, Α. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ, Π. ΛΑΜΨΙΑΣ, Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ, Μ. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ, Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
► ΣΕΛ.Α6-11

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο  X o Ê io s  an te p ortas m s  A E KH Ενωση υπέβαλε χθεε επίσημη πρόταση στη Ρόμα και θεωρεί ήδη δικό τηε τον εικονιζόμενο διεθνή ποδοσφαιριστή τον οποίο επιμένει και ο Θρύλοε ότι διεκδικεί.
ΜΠΑΣΚΕΤ_____________________________________________

Α ύρ ιο η  κ α λα θ ομ οχία  των αιω νίω νΣύγκριση Ρέμπρατσα-Τάρλατε και η  προβλέπουν Ράτζα και Κόμαζετε για το ντέρμπι Παναθηναϊκού- Ολυμπιακού. 20 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟ ΒΗ Μ Α
Bloomberg

ΤΙΜΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 00.30 

ΤΗΣ 11.12.1999
Dow Jones_________ Π  .224,70 ί+0,81%)

Δείκιηε NASDAQ 3.620,30 (+0,73%) 
Λονδίνο FTSE 100 6.739,50 (+0,88%)
Παρίσι CAC 40 5 .481,10  (-1,22%)

Φρονκφοόρτη DAX 6.097,90 (-0,33%) 
Τόκιο NIKKEI 225 18.271,85 (+0,06%)
Σοφοκλέουε 5.418,32 (+2,44%)

ΑνάπτυΕη >■ ιελ. buzo

Πρώτη ανάσα για  
το ΧρηματιστήριοΑνάσανε χθεε η Σοφοκλέουε κα- θώε σταμάτησαν οι μαζικέε πω- λήσειε και η ζήτηση για τιε «βα- ριέε» μετοχέε οδήγησε τον γενικό δείκτη σε αύξηση 2,44%. Θετικά επέδρασαν στην αγορά οι προσδοκίεε για επιτυχία τηε κυ- βέρνησηε στο Ελσίνκι αλλά και η προοπτική μείωσηε των επίτοκων από την Τράπεζα τηε Ελλάδοε την ερχόμενη Τετάρτη κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. » ΣΕΛ. Β7,27

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΗ πλήρηε απελευθέρωση τηε αγοράε των τηλεπικοινωνιών επίκειται.
Συνέχεια στη σελ. Α2
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Πώς πέρασε η γραμμή ΣημίτηΤι εξασφάλισε η Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Η  Τουρκία και οι ipeis διεκδικήσε^ pas
ΕΛΣΙΝΚΙ. Στα καλά θρίλερ πάντα κάτι συμβαίνει πριν από το τέλος του έργου και ανατρέπει τα δ εδ ο μ έν α . Στη σ υ νέχεια  όμω ς εμφανίζεται ο από μηχανής θεός, που βάζει τα πράγματα στη θέση τους, και ο θεατής αποχωρεί ανακουφισμένος.Η «συνταγή» αυτή εφαρμόστηκε απόλυτα χθες και προχθές στο Ελσίνκι. Η αγωνία κορυφώθηκε την Πέμπτη το βράδυ όταν τα μηνύματα από το «μέτωπο» της Συνόδου Κορυφής για το θέμα της υποψηφιότητας της Τουρκίας ήταν ασαφή, μέχρις ότου εμφανίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο φινλαν- δός πρωθυπουργός κ. Π. Λίπονεν για να ενημερώσει τις εκατοντάδες δημοσιογράφους που τον ανέμεναν ότι υπάρχει «φως στην άκρη του τούνελ». Χθες το πρωί άρχισε σιγά σιγά να γίνεται σαφές ότι οι «15» είχαν πλέον κατα- λήΕει στην κοινή θέση τους για την τουρκική υποψηφιότητα. Το πρώτο μαντάτο το έφεραν οι φινλανδοί διπλωμάτες κρυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία τους. Λίγο αργότερα η είδηση άρχισε να επιβεβαιώνεται και από επίσημα χείλη μέχρις ότου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Δ. Ρέππας έφθασε χαμογελαστός -

Ανταπόκριση  
Μ .  Σ π ι ν θ ο υ ρ α κ η ςόσο ελάχιστες φορές -  στα έδρανα των ελλήνων δημοσιογράφων για να ανακοινώσει το «επιτέλους τέλος».Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληΕαν σε κοινές θέσεις επί της τουρκικής υποψηφιότητας, που όχι μόνο ικανοποιούσαν την Ελλάδα αλλά υπερέ- βαιναν ακόμη και τις πλέον φιλόδοΕες προσδοκίες των ελλήνων διπλωματών.Σε ό,ττ αφορά την Κύπρο, δήλωναν-  για πρώτη φορά επισήμως -  ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι (η επίλυση) δεν είναι επιθυμητή και ευκταία.Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ανέφεραν ότι -  όπως όλες οι υποψήφιες χώρες-  θα πρέπει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να επιλύσει τις τυχόν συνοριακές ή άλλες διαφορές της με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, συμπε- ριλαμβανομένης και της παραπομπής τους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και για να μην υπάρχουν παρεΕηγήσεις, οι «15» αποσαφήνισαν άτι το «εύλογο 

χρονικό διάστημα» δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία. Παράλληλα αποφάσισαν ότι από τη στιγμή που η Τουρκία θα λάβει το χρίσμα της υποψήφιας θα υπάρξει ένα συμβατικό πλαίσιο σχέσεών της με την ΕΕ, που στην κοινοτική «αργκό» αποκαλείται εταιρική σχέση.Η εταιρική σχέση, πέραν των οικονομικών προβλέψεων υπέρ της Τουρκίας, θα περιλαμβάνει και μια σειρά από υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τις οποίες οφείλει να αναλάβει η Αγκυρα, ενώ παράλληλα θα υπόκειται στον διαρκή έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα συντάσσει εκθέσεις προς τους «15».Με βάση τα ανωτέρω οι κυβερνητικοί παράγοντες είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται ικανοποιημένοι, χθες το μεσημέρι, τόσο εν ονόματι της Ελλάδας όσο και εν όψει των εκλογών. Και βέβαια, ακόμη και αν ήθελαν, δεν μπορούσαν να κρύψουν την ικανο

Στιγμιότυπο από την «οικογενειακή» φωτογραφία των ευρωπαίων ηγετών. Διακρίνονται από αριστερά: ο π ρόεδρος  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ρ. Πρόντι, ο βρετανός πρω θυπουργός κ. Τ. Μπλερ, ο αυστριακός καγκελάριος 
κ. Β. Κλίμα, και ο φινλανδός πρω θυπουργός κ. Π. Λίπονεν που συζητεί με τον πρω θυπουργό κ. Κ. Σημίτη

ποίησή τους. Λίγο αργότερα τα «καλά μαντάτα» επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο προεδρεύων του συμβουλίου φινλανδός πρωθυπουργός κ. Π. Λίπονεν, ο οποίος προέβη στη λακωνική δήλωση ότι «στο θέμα της Τουρκίαε 
επετεύχθη συμφωνία» χωρίς να υπει- σέλθει σε λεπτομέρειες και χωρίς να δεχθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η συμπεριφορά του κ. Λίπονεν ήταν ομολογουμένως ανεξήγητη, αφού οι κοινοτικοί ιθύνοντες είθισται, όταν έχουν «καλά νέα», να φλυαρούν και όχι να λακωνίζουν. «Η συμπεριφορά αυτή κάυ 
κρύβει» ανέφερε έμπειρος δημοσιογράφος στην αίθουσα Τύπου. Λίγο

αργότερα αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Τα διεθνή πρακτορεία άρχισαν να μεταδίδουν από την Αγκυρα ότι δεν είναι βέβαιο ότι η Τουρκία αποδέχεται τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι και φυσικά δεν είναι δεδομένη η άφιξη του κ. Μπουλέντ Ετζε- 
βϊτ στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας. Αίγα λεπτά αργότερα έγινε γνωστό ότι τρεις ανώτατοι κοινοτικοί παράγοντες, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής κ. 
Χαβιέρ Σολάνα, ο επίτροπος κ. 
Γκύντερ Βερχόγκεν και ο εκπρόσωπος της φινλανδικής προεδρίας κ. 
Μπλούμπεργκ, αναχώρησαν εσπευσμένα για την Αγκυρα προκειμένου να ενημερώσουν την τουρκική πλευρά για

τις αποφάσεις του Ελσίνκι, έτσι ώστε 
«να μην υπάρΕουν παρεΕηγήσειε», όπως ανέφερε κοινοτικός παράγοντας. Για να μη χαθεί μάλιστα χρόνος, η κοινοτική τρόικα αναχώρησε με αεροσκάφος της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, της οποίας η γαλαντομία στα θέματα αυτά είναι γνωστή στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.
>  Η συνέντευξη  

του ΠρωθυπουργούΕνώ λοιπόν η κοινοτική τρόικα πετού- σε για Αγκυρα, ο πρωθυπουργός κ. Κ. 
Σημίτης αποφάσισε να δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προς τους έλληνες και τους πολυπληθείς ξένους δημοσιογράφους που έσπευσαν να την

παρακολουθήσουν. Η εμφάνιση του Πρωθυπουργού στους εκπροσώπους του Τύπου ήταν από τις πλέον περίεργες στιγμές της Συνόδου Κορυφής. Ο κ. Κ. Σημίτης δεν έδειχνε να συμμερίζεται την αγωνία των δημοσιογράφων. Είπε ότι η σημερινή απόφαση είναι ιστορική, ότι είναι αποτέλεσμα της εμμονής της Ελλάδας για την ειρηνική επίλυση των διαφορών της με την Τουρκία και ότι ελπίζει πως ο κ. Ετζεβίτ θα αντα- ποκριθεί θετικά και θα έλθει στο Ελσίνκι. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ανέφερε ότι ήρθησαν οι ασάφειες που υπήρχαν ως προς την προοπτική της ένταξής της στην ΕΕ, αφού η επίλυση του Κυπριακού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την προσχώρησή της στην Κοινότητα. Τέλος, αναφέρθηκε και στα εσωτερικά προβλήματα τονίζοντας ότι το ΠαΣοΚ επιθυμεί την επανεκλογή του κ. Κ. Στεφανόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας και ότι, αν αυτό δεν συμβεί, με ευθύνη της ΝΔ θα έχουμε εκλογές τον Μάρτιο.>· Εύσημα στον πρωθυπουργό κ. Κ. 
Σημίτη για την εποικοδομητική στάση του στο ζήτημα της υποψηφιότητας της Τουρκίας απένείμε χθες από το Ελσίνκι ο προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρωθυπουργός της Φινλανδίας κ. Π. Λίπονεν. Ο  φινλανδός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου λίγο μετά το χθεσινοβραδινό δείπνο των 15 πρωθυπουργών στο Ελσίνκι ανέφερε ότι για το ζήτημα της τουρκικής υποψηφιότητας έγιναν χθες μακρές συζητήσεις στη σύνοδο κορυφής.

«Τα κείμενα άλλαΕαν πάνω από 
15 φορέε ώσπου να φθάσουμε στιε 
τελικέε διατυπώσειε» δήλωσε ο κ. Λίπονεν.

Ο ι αποφάσεις που ελήφθησαν για Κύπρο, 
Χάγη και για την τουρκική υποψηφιότητα
ΕΛΣΙΝΚΙ. Αποφάσεις που ανταποκρίνονται στις αρχές της ΕΕ και υπερκαλύπτουν τις θέσεις της Ελλάδας και στα τρία βασικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης γύρω από την τουρκική υποψηφιότητα θεωρούνται οι αναφορές οι οποίες υιοθετήθηκαν χθες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι. Σύμφωνα με αυτές, η Τουρκία -  όπως και κάθε υποψήφια χώρα -  καλείται να διευθετήσει, με ειρηνικό τρόπο, τις όποιες «συνοριακές διαφορές», διαφορετικά να τις παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Χάγης. Σε κάθε περίπτωση, το Συμβούλιο θα επανεξετάσει, το αργότερο ως τα τέλη του 2004, «την κα
τάσταση που συνδέεται με κάθε εκ- 
κρεμούσα διαφορά, προκειμένου 
να προωθήσει τη διευθέτησή τηε 
μέσω του Διεθνούε Δικαστηρίου».Η σημαντικότερη απόφαση -  αναμφίβολα -  αφορά στην ενταξιακή πορεία της Κύπρου, δεδομένου ότι το Συμβούλιο υιοθέτησε τη θέση ότι η επίλυση του πολιτικού προβλήματος της νήσου δεν θα θεωρηθεί προϋπόθεση για την ένταξη της νήσου στην ΕΕ.Αναλυτικά, οι θέσεις που αποτυπώνονται στα συμπεράσματα αναφέρουν:
4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη συνεκτική φύση της ενταξιακής διαδικασίας, η οποία τώρα αποτελείται από 13 κράτη μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Τα υποψήφια κράτη συμμετέχουν στην ε- νταξιακή διαδικασία σε ισότιμη βάση. Πρέπει να συμμερίζονται τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπως καθορίζονται από τις Συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την αρχή της ειρηνικής διευθέτησης διαφορών σύμφωνα με τον χάρτη του ΟΗΕ και προτρέπει τα υποψή-

φια κράτη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν όλες τις εκκρεμούσες συνοριακές διαφορές και άλλα σχετικά θέματα. Σε περίπτωση που αποτύ- χουν, θα πρέπει μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα να θέσουν τις εκκρεμούσες διαφορές στο Διεθνές Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ανασκοπή- σει την κατάσταση σε σχέση με αυτές τις διαφορές, ειδικά όσον αφορά τις επιπτώσεις επί της ενταξιακής διαδικασίας και προκειμένου να προωθήσει τη διευθέτηση τους μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου, το αργότερο ως το τέλος του 2004. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η συμμόρφωση με τα πολιτικά κριτήρια που καθορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης είναι η βάση για ένταξη στην Ενωση.
9. α. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσορίζει την έναρξη στις 3 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη των συνομιλιών που στοχεύουν στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και εκφράζει την ισχυρή υποστήριξη στις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ να οδηγήσει τη διαδικασία σε επιτυχή κατάληξη.β. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πολιτική διευθέτηση θα διευκολύνει την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αν δεν επιτευχθεί διευθέτηση ως την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η απόφαση του Συμβουλίου για την ένταξη θα ληφθεί χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση. Σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες.
12. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσορίζει τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στην Τουρκία, όπως σημειώνονται στην έκθεση προόδου της Επιτροπής καθώς και την πρόθεση να συνεχίσουν οι μεταρρυθμί-

σεις προς συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η Τουρκία προορίζεται να ενταχθεί στην Ενωση στη βάση των ίδιων κριτηρίων που ισχύουν για τα άλλα υποψήφια κράτη. Οικοδομώντας επί της υ- πάρχουσας ευρωπαϊκής στρατηγικής η Τουρκία όπως και οι άλλες υποψήφιες χώρες, θα ωφεληθούν από μια προενταξιακή στρατηγική που θα ενεργοποιήσει και θα ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις. Αυτή θα περιλαμβάνει ένα ενισχυμένο πολιτικό διάλογο με έμφαση την επίτευξη προόδου προς ικανοποίηση των πολιτικών κριτηρίων για ένταξη με ειδική αναφορά στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 9α. Η Τουρκία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχει στα κοινοτικά προγράμματα και υπηρεσίες και σε συναντήσεις μεταξύ των υποψηφίων κρατών και της Ενωσης στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας. Ενας εταιρικός συνεταιρισμός θα σχεδιασθεί πάνω στη βάση προηγούμενων συμπερασμάτων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, ενώ θα περιέχει και προτεραιότητες αναφορικά με το σε ποιες ενταξιακές προετοιμασίες θα πρέπει να επικεντρωθεί δεδομένων των πολιτικών και οικονομικών κριτηρίων και υποχρεώσεων ενός κράτους μέλους, σε συνδυασμό με ένα εθνικό πρόγραμμα για την υιοθέτηση τους κοινοτικού κεκτημένου. Θα καθορι- σθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί επιτήρησης. Με στόχο την εντατικοποίηση της εναρμόνισης της τουρκικής νομοθεσίας και πρακηκής με το κεκτημένο, η Επιτροπή καλείται να προετοιμάσει μια διαδικασία αναλυτικής εξέτασης του κεκτημένου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ενιαίο πλαίσιο για συντονισμό όλων των κοινοτικών πόρων για προενταξιακή οικονομική βοήθεια.

Αποστολή  
Α ν ν υ  Π ο δ η μ α τ α
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ >  Για ενοχλητικές λεπτομέρειες μ ά ά  ο τούρκος πρωθυπουργός μετά τη συνομιλία 
που είχε στην Αγκυρα μ ε τον υπεύθυνο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της Ε Ε

X. Σολάνα: Εχουμε το «ναι » 
Μπ. Ετζεβίτ: Πάω στο Ελσίνκι

y 3 νηαη την πρόταση^  η μάχη iou vcoons για να ανα-| κία cos υποψήφια npos ένταξη χώ ρα. «Η απάντηση είναι ναι» δήλωσε ο υπεύθυνοε για την εΕωτερική πολιτική m s ΕΕ κ. Χαβιέρ Σολάνα αμέσωβ μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό m s  ToupKias κ. 
Μπουλέντ Ετζεβίτ στην Αγκυρα. 
«Μπορεί να υπάρχουν λεπτομέρειεε 
n s οποίεε είναι δύσκολο να χωνέ
ψουμε, αλλά, γενικά, η αποδοχή m s  
υποψηφιότητάε pas επί ioois όροιε 
αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την 
Τουρκία» δήλωσε ο κ. Ετζεβίτ.Ο κ. Σολάνα μετέβη εσπευσμένα στην τουρκική πρωτεύουσα επειδή η Τουρκία είχε εκφράσει επιφ υλάξει 
ωε npos τη διατύπωση m s πρόσκλη- ons που m s απηύθυνε η ΕΕ, στο πλαίσιο m s Συνόδου Κορυφήε, στο Ελσίνκι.Ο  απεσταλμένοβ m s ΕΕ επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργό5 m s Toup
Kias θα βρίσκεται σήμερα το μεσημέρι στο Ελσίνκι για τη δεύτερη και τελευταία ημέρα m s Συνόδου.Η Αγκυρα Εεπέρασε n s önoiss α- ντιρρήσεΐ5 και τουε ενδοιασμού.5 που θα μπορούσε να προκαλέσει η απόφαση του Ελσίνκι, ζυγίόονταε τα πλεονεκτήματα m s υποψηφιότητάε για την ΕΕ με την αντιμετώπιση ορισμένων πολιτικών ταμπού περασμένων δεκαετιών.Ο  πρωθυπουργόε κ. Μπουλέντ Ε-

Ο  τούρκος πρω θυπουργός  
κ. Μπουλέντ Ετζεβίτ μετά 
τη συνάντηση που είχε 
με τον κ. Σολάνα ανακοίνωσε 
άτι θα βρίσκεται σήμερα  
το μεσημέρι στο Ελσίνκιτζεβίτ είχε ανακοινώσει ήδη στον γερ- μανό καγκελάριο κ. Γκέρχαρντ Σρέ- 
ντερ ότι είναι «κατ’ αρχήν έτοιμο ε 
να μεταβώ στο Ελσίνκι». Νωρίτερα ο τούρκοε πρωθυπουργόε είχε τηλε-

Ο  εκπρόσω πος της Ε Ε  για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και 
Ασφάλειας κ. Χαβιέρ Σολάνα 
ταξίδεψε χθες στην Αγκυρα  
και έπεισε τον τούρκο  
πρω θυπουργόφωνική επικοινωνία με τον αμερικα- νό πρόεδρο κ. Μπιλ Κλίντον, ο ο- ποίοε και του συνέστησε να αποδεχθεί την πρόσκληση για το σημερινό γεύμα των ηγετών τπ5 ΕΕ και των υ

ποψηφίων χωρών στο Ελσίνκι. Και ο γάλλοβ πρόεδροε κ. Ζακ Σιράκ τηλεφώνησε χθε5 από το Ελσίνκι στον πρόεδρο Ντεμιρέλ για να του μεταφέρει την ικανοποίηση τη5 Ευρώπηε 
«για το ιστορικό βήμα που έκανε η 
Τουρκία».Την αποδοχή των αποφάσεων του Ελσίνκι σημείωσε με τον τρόπο του και ο τουρκοκύπριοε ηγέτη5 κ. Ρα- 
ούφ Ντενκτάβ, ο οποίοε από τη Νέα Υόρκη σχολίασε πικρόχολα όπ «η Ευ
ρωπαϊκή Ενωση θεωρεί πωε υπάρ
χει μόνο μία Κύπροε και αυτή είναι 
η ελληνική». «Από ό,τι φαίνεται έ
χει δοθεί πράσινο τρωε για την Τουρ
κία» είπε στη δήλωσή του στο πρακτορείο «Ανατολή» ο κ. Ντενκτά5.Η Τουρκία ήταν απορροφημένη κυρία« από την αποδοχή τηε υπο- ψηφιότητάε τη5 στην ΕΕ και δεν έδινε σημασία στ« λεπτομέρειεε τη5 δια- π ρα γμ ά τευ σ η 5 . Η λεπ τομερή5 εκτίμηση τη5 απόφασηε του Ελσίνκι έγινε στη συνάντηση του υπουργικού συμβουλίου που συνεδρίασε υπό την προεδρεία του κ. Ετζεβίτ. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Αγκυρα με την απόφαση του Ελσίνκι, τα οποία σύμφ ω να  με π λ η ρ ο φ ο ρ ίεε  αφορούσαν κυρίαν την Κύπρο αλλά και τΐ5 θεσμικέβ μεταρρυθμίσει που υπαγορεύει η ΕΕ, δεν μπορούσαν να αναστρέψουν τη βασική απόφαση τηε τουρκικήβ κυβερνήσεω ε να ανοίξει ουσιαστικά τον δρόμο η «  Ευρ ώ π η  για την Τουρκία.Αυτή τη βασική κατεύθυνση επικρότησε και η κοινή γνώμη που αντέδρασε θετικά και με μεγάλη χαρά στο άκουσμα η «  αποδοχήε η «  τουρ- κική5 υποψηφιότητάε.

«Χλιαρή» ανάδραση 
από τον Ραούφ Ντενκιάβ

Αμηχανία και εκνευρισμόβ 
στην Τουρκία για o s είελίΣειβ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο  τουρκοκύ- πριοβ ηγέτηβ Ραούφ Ντεν- 
κτάε θα παραμείνει στη Νέα Υόρκη μετά την απόφαση τηε Συνόδου Κορυφήβ στο Ελσίνκι. Ο  πρώτοε γύροε των εκ του σύνεγγυε συνομιλιών αναμένεται να  ο λ ο κ λ η ρ ω θ εί την Τρίτη το μεσημέρι, ημέρα αν α χ ώ ρ η σ ή  των δύο αντιπροσωπειών. Ακόμη δεν έχει οριστεί η η μ ε ρ ο μ η ν ία  κα ι το μέροε πρα γμα τοπ οίησή του δεύτερου γύρου . Ο  αντι- π ρ ό σ ω π ο β  του γ εν ικ ο ύ  γραμματέα Αλβάρο ντε Σό- 
το είχε και χθεβ Εεχωριστέε συναντήσειε με τον πρόεδρο 
Γλ. Κληρίδη και τον Ραούφ Ντενκτά5.Διπλω ματικέε πηγέε υποστηρίζουν ότι ο Ραούφ Ντεν- κτάε αρνείται να συμφωνήσει από τώρα για τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών, μέσα στον Ιανουάριο, στη Νέα Υόρκη ή στη Γενεύη . Μ ιλώ νταε πριν από τη χθεσινή συνάντησή του με τον κ. Ντε Σότο, ο εκπρό- σωποε του κατοχικού καθε- στώτο5 είπε ό τ ι«φαίνεται ότι 
η πόρτα είναι ανοικτή για την 
Τουρκία», συμπληρώνονταε

ότι θα περιμένει να δει το πλή- ρε5 κείμενο τηε Ευρωπαϊκήε Ενωση5 αναφορικά με την αναγόρευσή τηε σε υποψήφια χώρα για ένταΕη, προτού προ- βεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Ο κ. Ντενκτάβ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση αναφέρεται στην Κύπρο και μάλλον «εν
νοεί τη νότια ελληνοκυπρια
κή δ ιο ίκ η σ η » , ό π α « χ α ρ α κ τ ή ρ ισ ε  την Κ υ π ρ ια κ ή  Δημοκρατία. « Δ εν  υπάρχει τί-

«Θα το δούμε ωε σύνολο στο 
επίσημο κείμενο». Σε παρατήρηση ότι χθεβ είπε πωε το θέμα τη5 Ευρωπαϊκήε Ενωσηε αφορά την Τουρκία και σε ε
ρώτηση γιατί σήμερα αναφέ- ρεται στη Σ ύ νο δ ο  Κορυφ ήε στο Ελσίνκι, ο κ. Ντενκτάε τόνισε: « Δ ε ν  είπα ότι με α ν η 
συχεί. Εσειε μου κάνατε μια 
ερώτηση. Είπα ότι με ανησυ
χεί; Δ εν  με ανησυχεί».Μετά τη συνάντηση είπε ότι συζητήθηκαν όλα τα θέματα, αλλά απέφ υγε να πει αν θίχτηκαν συγκεκριμένα οι εΕε- λ ίξ ε «  κατά τη Σύνοδο Κορυ- φήε του Ελσίνκι.

Α μη χα νία  και εκ νευ ρ ισ μ ό  προκά- λεσ ε στην Τουρκία , σύμφ ω να με κα λά  π λ η ρ ο φ ο ρ η μ έ ν ε ε  δυτικέε πη- 
γέε, η εΕέλι£η στο Ε λσ ίνκι. Αιτία δ εν  είναι τόσο το π ερ ιεχόμενο όσω ν σ υ μφ ώ νη σ ε ο πρω θυπουργόε κ . Κ. Ση- 
μίτηε με τουε ευρωπαίουε ηγέτεε όσο το γ εγ ο ν ό ε  ότι η ελληνική κ υ β έρ ν η σ η  π ρόλα β ε να  δ η μ ιο υρ γή σ ει κλίμα και να  εμφ ά νίσ ει την απόφ α ση π ερ ίπου ω ε «ελληνικό θ ρ ία μβ ο ».Η  Ελλάδα επω φ ελήθηκε από το ότι ω ε μέλθ5 τηβ Ευρώ πηε τω ν «15» εί-

Ανταπόκριση
ποτέ για το 
δ ικ ό  μ α ε

χε τα επίμαχα κείμενα στα χέρ ια  m s , ενώ  η Ρεπορτάζ
Π .  Π α ν α π ω τ ο υ κράτοε στον Α γ κ υ ρ α , μη  ούσ α  κα- Δ . Μ η τ ρ ο π ο υ λ ο ς

Βοοοά» είπε. λά  δικτυω π ένη π έσασ την Ε Ε , ά ρ γ η σ ε να  π λη ρ ο φ ο ρ η θ εί τι α κ ρ ιβ ά «  σ υ νέβ η  στο Ε λσίνκι, μ ε α π ο τέλεσ μ α  να  ο λ ιγ ω ρ ή σ ει. Ετσι λ έ γεται ότι «οι Ελληνεε π α νη γύ ρ ιζα ν  
προτού κα λά  κα λά  οι Τούρκοι σ η 
κω θ ούν από τον κα να π έ».Το γεγονόε ότι ο κ . Μπ. Ετζεβίτ η γείται κ υ β ε ρ ν ή σ ε α «  σ υ ν α σ π ισ μ ο ύ , τα κόμματα τηε οποίαε πρέπει να  συ- ν ε ν ν ο η θ ο ύ ν  μ ετα ξύ  τουε π ρ ιν  από κ ά θ ε ε ν έ ρ γ ε ια , ε π ιβ ρ ά δ υ ν ε  α κ ό μ η  π ερ ισ σ ό τερ ο  τιε τουρκικέε αντιδρά- σ ε « .Η  τουρκική ήττα στο θ έμ α  των δ η μο σ ίω ν σ χέσ εω ν ήταν, εν  π ολλοίε, η αιτία του αρνητικού πολιτικού κλίμα- τοβ που δια μ ορφ ώ θη κε χθεε το β ρ ά δυ σε Κ ω νσταντινούπ ολη και Α γ κ υ 

ρα. Τ η μεγαλύτερη προσω πική ζημιά , σύμφ ω να με έγκυρεε ε κ η μ ή σ ε « , φαίνεται ότι υπέστη ο υπ ουργόε Ε ξω τερικώ ν κ. Ισμαήλ Τζεμ, τον οποίο λ έ γεται ότι «υπερφαλάγγισαν στο θέμα 
τηε επ ικο ιν ω ν ία ε  οι Ελληνεε», ε μ φ α νιζό μ ενο ι ω ε θρια μβευτέε.Τ ο ύ τω ν δ ο θ έ ν τ ω ν , ο ι ιθ ύ ν ο ν τ ε ε  σ τ η ν  Τ ο υ ρ κ ία  α ν τιμ ετ ώ π ιζα ν  π ρ ό β λημα  χειρ ισ μ ο ύ  του Τύπου και των ραδιοτηλεοπτικώ ν μέσ ω ν τηβ γειτο- ν ικ ή ε χώ ρα ε, αδυνατώ νταε όχι μ ό νο  «να περ άσ ουν γρα μμή» αλλά και κιν- δ υ ν ε ύ ο ν τ α ε  ν α  χ ά σ ο υ ν  το ν έ λ ε γ χ ο . Ε τσ ι, η α π ό φ α σ η  του Ελσίνκι εμφ α νιζότα ν α «  «π ικρό χάπι» που π ρέπ ει να  κ α ταπιεί η Τ ο υρ κ ία , ενώ  ιδιαίτερη α ν η συχία υπήρχε και για τ «  α ν τιδ ρ ά σ ε«  τηβ α κ ρ ο δ εξιά ε .Δυτικοί π αρατηρητέε εκτιμούν ότι αυτό « δ ε ν  είν α ι το καλύτερο Ξεκί
νημα για την π ροσέγγιση τηε Τουρ- 
κίαε με την Ευρώπη», προσθέτοντας ότι τόσο η Α γκυ ρ α  ό σ ο  και η Α θή να  μετέχο υ ν στο διπ λω ματικό παιχνίδι με την ΕΕ, «έχονταε διαρκώε το βλέμ
μα στραμμένο προε τιε αντιδράσειε  
στο εσωτερικό».Η  μετά βασ η τω ν κκ . Σολάνα και 
Φ ερχόιγκεν στην Τ ουρκία  εκτιμάται ότι είχε σκοπ ό τη διά σ ω ση (μέρουε τουλάχιστον) του γοήτρου σ «  τουρ- κικήε κ υ β έρ νη σ η ς.

ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ

Συγκρατημένη 
η στάση 
τη$ τουρκικής 
διπλωματίας
Ο ι πρώτεε ενδείξεις για τη στάση m s  τουρκική5 πλευρά5 cos npos n s  αποφάσε« τηε Συνόδου Ko- pucpàs του Ελσίνκι ήλθαν χθες το απόγευμα από τον ίδιο τον πρόεδρο m s  xajpas κ. Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, ο onoios έσπευσε να χαιρετίσει ωε 
«θετική εΞέλιΞη» την αναγνώ ριση για την Τουρκία του καθεστώ π« m s unoijmcpias npos ένταξη xcbpas, δί- xcos ωστόσο να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμού5. « Δ ε ν  έχω πληρο- 
φορίεε για τη διατύπωση αυτίϊε τηε 
δήλωσηε, δεν μπορώ να πω τίπο
τε, ούτε να κάνω κάποια εκτίμηση 
προτού γίνουν όλα καθαρά» πρό- σθεαε ο τούρκοε npôsôpos.Την ίδια στιγμή τουρκικές διπλω- ματικέε nnYés ανέφ εραν στο πρακτορείο «Ανατολή» ότι «υπάρχουν 
προβλήματα και εργαζόμαστε για 
να τα Ξεπερά- 
σουμε», xcopis ôpcos να διευ- κ ρ ι  ν ί σ ο υ ν  ποια είναι αυτά.Α π ό  την πλευρά του, ο τούρκοε ΥΠΕΞ κ. I. Τζεμ, εκ- φράζονταε και τη συγκρατημ έ ν η  στά σ η  m s  τουρκικήε διπ λω μα τία β  (παρά το κλίμα ευφορίαε που κ α λ λ ιε ρ γ ο ύ σαν πολιτικοί σ χ ο λ ια σ τ έ β  κα ι α ντα π ο- κριτέβ μέσ ω  τω ν τ ο υ ρ κ ικών MME), δήλωνε: «ΕΙ κατάσταση θα εκτιμηθεί 
από την κυβέρνηση και δεν θα κά
νω καμία δήλωση ωε τότε. Η  δου
λειά συνεχίζεται στο Ελσίνκι και οι 
απόψειε μαε έχουν ήδη εκτεθεί σε 
δηλώσειε που έγιναν».Tis λεπτομέρειεε m s  anôcpaans μετέφερε στην Αγκυρα ο εκπρόσω- nos τηε Eupconaïïms Evaions για θέματα εξωτερικήε πολιτικήε και πο- λιτικήε ασφ άλειαε κ . X. Σολάνα  αργά το απόγευμα, ενώ ακολούθησε λεπτομερή5 εξέταση του θέματοε κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό κ. 
Μπ. Ετζεβίτ.Υπήρξε όμωε και παρέμβαση του προέδρου Κλίντον, σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV. Ο αμερικανόβ πρόεδροε συνομίλησε τηλεφωνικώε με τον τούρκο πρωθυπουργό και του συνέστησε να αποδεχθεί η Αγκυρα την πρόσκληση των Ευρωπαίων και να  μεταβεί ο κ. Ετζεβίτ στο Ελσίνκι.Σύμφωνα πάντα με n s  ίδιεε πλη- ροφ ορίεε, είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του γερμανού καγκελάριου κ. Γκ. Σρέντερ με τον κ. Ετζεβίτ. Π άντα« το NTV μετέδωσε ότι ο κ. Κλίντον παρατήρησε στον κ. Ετζεβίτ ότι «μπορεί να υπάρΞουν πε
ριθώρια βελτίωσηε του προσχεδίου 
του τελικού ανακοινωθέντοε».Μεταδόθηκε ακόμη ότι ο αμερι- 
Kavôs π ρόεδρ ο5  είχε απ οστείλει npos τον έλληνα πρωθυπουργό κ. 
Κ. Σημίτη και τον τούρκο ομόλογό του επιστολέε, σ τ «  οποίεε εξήρε n s προσπάθειεε των δύο πλευρών για διάλογο, τονίζονταε ότι αυτέε μπορούν να συνεχιστούν και στο πλαίσιο τηε ΕΕ. Οι επιστολέ5 αυτέε, σύμφωνα με το τουρκικό N TV, είχαν φθάσει στην Αθήνα και στην Αγκυρα χθεε το πρωί.

Ο  π ρόεδρος  
της Τουρκίας 
κ. Σ. Ντεμιρέλ
έσπευσε να 
χαιρετίσει ως 
«θετική εξέλιξη» 
την απόφαση 
του Ελσίνκι
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«Π ράσινο φω8» από την Ουάσιγκτον 
και τηλεφώνημα Κλίντον σε Ετζεβίτ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το «πράσινο φωε» για την απόφαση και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ενωση παραχώρησε καθεστώε υποψήφιαε χώραε στην Τουρκία έδωσαν οι Ηνωμένεε Πολιτείεε, Εεκινώνταε με τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο αμερικανόε πρόεδροε κ. Μπιλ Κλίντον με τον πρωθυπουργό τηε Τουρκίαε κ. Μπου- 
λέντ Ετζεβίτ.Ο  αμερικανόε πρόεδροε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφα- λείαε του Λευκού Οίκου κ. Μάικ Χά- 
μερ, εΕ έφ ρ α σ ε στον τούρκο πρωθυπουργό την ικανοποίησή του για την απόφαση τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε. Στο ίδιο μήκοε κύματοε, απαντώνταε σε σχεηκέε ε- ρωτήσειε στην ενημέρωση Τύπου του

Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο εκπρόσωποε κ. 
Τζιμ Φόλεϊ ανέφερε: «Είμαστε ικα
νοποιημένοι που ακούμε ότι η ΕΕ α 
ποφάσισε ότι η Τουρκία είναι υπο
ψήφια η οποία πρόκειται να ενταχθεί 

στην Ενωση βάσει 
των ίδιω ν κριτη
ρίων που ισχύουν 
για τis άλλεε υπο- 
ψήφιεε χώρεε. Τα 
νέα που ακούσαμε 

από το Ελσίνκι είναι πολύ ευπρόσ- 
δεκτα». Μιλώνταε για τον ρόλο τηε Ελλάδαε, ο κ. Φόλεϊ ανέφερε ότι, αν και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με

λεπτομέρειεε τιε διαπραγματεύσειε που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, 
«η Ελλάδα, ωε μέλοε τηε ΕΕ, φυσικά 
έπαιΕε σημα ντικό ρό λο στιε δια- 
πραγματεύσειε». Επίσηε ο εκπρόσωποε του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθιστώ- νταε σαφ έε το πώε αντιμετωπίζει η Ο υάσιγκτον την απόφ αση, τόνισε: 
«Πιστεύουμε ότι αυτή αποτελεί μια ι
σχυρή πρόταση υποψηφιότηταε αλ
λά και ότι η κίνηση τηε ΕΕ δημιούρ
γησε μια πιο ευνοϊκή κατάσταση για 
πρόοδο από ό,τι ίσχυε έπειτα από 
προηγούμενεε Διασκέψειε Κορυφήε 
τηε ΕΕ». Οπωε πληροφορείται «Το Βή

μα», η Ουάσιγκτον αμέσωε μόλιε πλη- ροφορήθηκε τιε εΕελίΕειε στο Ελσίνκι δραστηριοποιήθηκε άμεσα για να εΕασφαλίσει την αποδοχή τηε Τουρκίαε.Πέρα από την τηλεφωνική επικοινωνία Κλίντον - Ετζεβίτ, ο βοηθόε υ- πουργόε ΕΕωτερικών για Θέματα Ευ- ρώπηε κ. Μαρκ Γκρόσμαν βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινω νία με τον το ύ ρ κο  υ π ο υ ρ γ ό  ΕΕω τερικώ ν κ. 
Ισμαήλ Τζεμ αποσαφηνίζονταε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την εΕέλιΕη στο Ελσίνκι απόλυτα ικανοποιητική για την Τουρκία. Ταυτόχρονα ο κ. Γκρόσμαν

επεσήμανε στον κ. Τζεμ ότι η Αγκυρα θα πρέπει να ασκήσει την επιρροή τηε στον κ. Ντενκτάε έτσι ώστε να μην υπάρχουν απρόοπτα στιε συνομιλίεε τηε Νέαε Υόρκηε. Οπωε τονίστηκε, είναι προσωπική επιθυμία του αμερι- κανού προέδρου οι συνομιλίεε να συ- νεχισθούν και να υπάρΕει ουσιαστική πρόοδοε. Αμερικανοί αΕιωματούχοι, ενώ εκφράζουν την αισιοδοΕία τουε, μιλούν και για απόλυτα επιτυχημένο διπλωματικό χειρισμό του έλληνα πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη και ε- Εαίρουν τουε χειρισμούε του υπουργού ΕΕωτερικών κ. Γιώργου Παπανδρέ- 
ου. Οπωε τονίζεται στον έβδομο όροφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπου στεγάζεται το γρα φ είο  τηε υπουργού ΕΕωτερικών κυρίαε Μάνιλιν Ολμπραϊτ, η ικανοποίηση για τουε χειρισμούε και τη στάση τηε ελληνικήε πλευράε είναι διάχυτη.

Ανταπόκριση  
Δ .  Α π ο κ η ς

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ >  Ο  ΠρωθυττουργόΞ εξασφαλίζει ένα σημαντικό χαρτί στην πορεία για πξ εκλογέδ

Χαμόγελα στο ΠαΣοΚ και στήριΕη 
Σημίτη από Ακη και Πάγκαλο

Χαμόγελα αισιο- δοΕίαε και ικανοποίηση προκάλε- σαν στην Αθήνα τα νέα από το Ελσίνκι. Κυβερνηη- κά και κομματικά στελέχη του Π αΣοΚ μόνο που δεν πανηγύριζαν για την εΕέλιΕη του Συμβουλίου Κορυφήε. Η  εκτίμησή τουε ήταν όη με αυτή την απόφαση η Ελλάδα αναβαθμίζει τη θέση τηε στην Ευρωπαϊκή Ενω ση ενώ ο Πρωθυ-
Ρεπορτάζ 
Π. Λ λ μ ψ ι α ςπουργόε εΕασφαλίζει μια σημανπκή επιτυχία για το εσωτερικό που μπορεί να αποδειχθεί το ισχυρό του χαρτί στην πορεία προε τιε εθνικέε εκλογέε του ερχόμενου Μαρτίου.Την πρώτη θετική δήλωση όμωε έκανε από το Ελσίνκι ο υπουργόε Α- μυναε κ. Α. Τσοχατζόπουλοε, ο ο- ποίοε μετείχε στην ελληνική αντιπροσω πεία  και εΕ έφ ρα σε την ικανοποίησή του για την έκβαση τηε διαπραγμάτευσηε. Ο  κ. Τσοχατζόπουλοε μάλιστα επικοινώνησε με συ- νεργάτεε του στην Αθήνα στουε ο- ποίουε μετέφερε το θετικό κλίμα των εΕελίΕεων, δίνονταε σαφέστατα το μήνυμα τηε δικήε τουε στάσηε.Μια δήλωση με ιδιαίτερη σημασία για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη ήταν αυτή του πρώην υπουργού κ. Θ. Πά

γκαλου, ο οποίοε ουσιαστικά συμφώνησε πλήρωε με το περιεχόμενο τηε απόφασηε του Συμβουλίου επι- σημαίνονταε όη «εΕασφαλίζεται η ε- 
νταΕιακή προοππκή τηε Κύπρου» και 
«επιβάλλεται στην Τουρκία η υπα
γωγή των όποιων αμφισβητήσεων 
τηε στο Διεθνέε Δικαστήριο τηε Χά- γηε». Αναλυηκά στη δήλωσή του από την Ισπανία όπου βρίσκεται ο κ. Πά- γκαλοε αναφέρει: «Το κείμενο (σ.σ. 
εννοεί την απόφαση) που έχω υπό
ψη μου είναι σύμφωνο με τιε αρχέε 
τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε. Δ ια κ η 
ρύσσεται η υποστήριΕη τηε Ευρώπηε 
στιε προσπάθειεε για την εΕεύρεση 
μιαε λύσηε στο Κυπριακό πρόβλημα 
μέσω των διαπραγματεύσεων που 
διεΕάγονται στον ΟΗΕ. Τέλοε, επι
βάλλεται στην Τουρκία η υπαγωγή 
των όποιων αμφισβητήσεων τηε στο 
Διεθνέε Δικαστήριο τηε Χάγηε. Η

Τα χαμόγελα των κκ. Κ. Σημίτη (πρώτος), Γ. Παπανδρέου (δεύτερος) και του κ. Δ. Ρέππα, που διακρίνεται πίσω από 
τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών, αντικατοπτρίζουν την αισιοδοξία της κυβέρνησης μετά τα αποτελέσματα της Συνοδου

τουρκική κυβέρνηση οφείλει να α
ποδεχθεί την κοινοτική θέση για να 
ανοίΕει μια νέα εποχή στιε σχέσειε 
Τουρκίαε-Ευρώπηε και προοπτικέε 
συνεργασίαε και ειρήνηε για την πε
ριοχή».Ο  υπουργόε Εθνικήε Οικονομίαε κ. I. Παπαντωνίου από το Ελσίνκι εξήγησε προε «Το Βήμα» όη «η από
φαση του Συμβουλίου δικαιώνει την 
ελληνική στρατηγική και αποτελεί έ
ναν ακόμη παράγοντα που επιβε
βαιώνει πέραν των άλλων τη σταθε
ρά δυναμική πορεία τηε οικονομίαε».Υπουργοί όπωε ο κ. Κ. Λαλιώτηε, η κυρία Β. Παπανδρέου και ο κ. Ευ. 
Βενιζέλοε δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τουε από τα αποτελέσματα τηε ελληνικήε ανηπροσωπείαε και εκη- μούσαν όη πρόκειται για αλλαγή σε- λίδαε με ευεργεηκέε συνέπειεε για τα ελληνικά συμφέροντα.Ο  υπουργόε Επικρατείαε κ. Κ. Γεί- 
τοναε ανέλαβε την ευθύνη να ενημερώσει τουε βουλευτέε για το περιεχόμενο τηε απόφασηε και από την επικοινωνία του μαζί τουε διαπίστωσε όη  το κλίμα στην κοινοβουλευη- κή ομάδα ήταν κάη περισσότερο από θεηκό.Ο  πρώην υπουργόε κ. I. Κα- 
ψήε εκτίμησε ωε θεηκέε η ε εΕελίΕειε για τα ελληνικά συμφέροντα σε ό,η

Ο χ ι στον εκλογικό  
αιφ νιδια σμό
Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη 
πάντωε επαναλάμβαναν τη δή
λωση του Πρωθυπουργού ότι 
δεν «αλλάζει τίποτε στον πολι
τικό σχεδίασμά τηε κυβέρνη- 
σηε» και εξηγούσαν ότι «είναι 
στο χέρι τηε αντιπολίτευσηε αν 
θέλει να προκαλέσει πρόωρη ε
κλογική αναμέτρηση». Ο  κ. Ση- 
μίτηε πάντωε ξεκαθάρισε στο 
Ελσίνκι ότι οι διαδικασίεε εκλο- 
γήε Προέδρου τηε Δημοκρατίαε 
θα αρχίσουν κανονικά τον Φε
βρουάριο και συνεπώε αν δεν ε
κλεγεί Πρόεδροε οι εκλογέε θα 
γίνουν στιε 26 Μαρτίου.

αφορά τουε δύο όρουε για την Κύπρο και τον λεγόμενο «οδικό χάρτη» τηε τουρκικήε πορείαε στην Ευρώπη αλλά διατύπωσε την άποψη όη η αναφορά στη Χάγη ίσωε ενέχει κινδύνουε.Ο  γραμματέαε του ΠαΣοΚ κ. Κ. 
Σκανδαλίδηε σε ομιλία του σε κομ- μαηκά στελέχη στην Κοζάνη χαρακτήρισε εθνική επιτυχία την απόφαση του Συμβουλίου ενώ σε ανάλογο

ύφοε ο κ. Θ. Τσουκάτοε από την Ξάνθη υποστήριξε όη  η χθεσινή εΕέλιΕη απέδειξε πωε η «Ελλάδα έχει φωνή 
στη διεθνή σκηνή και οι απόψειε τηε 
γίνονται σεβαστέε από τουε εταίρουε 
τηε».Ο  γραμματέαε Οργανωηκήε Πολι- ηκήε του ΠαΣοΚ κ. Μ. Νεονάκηε με δηλώσειε του σε ραδιοφωνικούε σταθ- μούε χθεε το βράδυ υποστήριξε όη η χθεσινή απόφαση εξασφαλίζει την ε
σωτερική ενότητα του κόμματοε και διευρύνει την πολιηκή του απήχηση. Ο κ. Νεονάκηε εκτίμησε μάλιστα όη οι εΕελίΕειε θα φέρουν σε δύσκολη θέση το ΔΗΚΚΙ. Η μόνη παραφωνία στο ΠαΣοΚ ωε χθεε το βράδυ ήταν μία δήλωση του πρώην υπουργού κ. Αν. Πε- 
πονή, η οποία όμωε απεσύρθη από τον ίδιο λέγονταε όη μάλλον εκτίμησε λάθοε τα γεγονότα. Στη δήλωσή του -  η οποία θεωρείται ωε μη γενό- μενη -  ο κ. Πεπονήε μιλούσε για «δύο 
επιτυχίεε τηε Αγκυραε». Πληροφο- ρίεε του «Βήματοε» αναφέρουν μάλιστα όη  ο κ. Πεπονήε μετά την αποστολή τηε δήλωσήε του επικοινώνησε τηλεφωνικώε με τον αναπληρωτή υπουργό ΕΕωτερικών κ. Χρ. Ροκό- 
φυλλο που βρίσκεται στο Ελσίνκι και έτσι προφανώε άλλαΕε γνώμη και την ανακάλεσε.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σίγουροβ 
έδειχνε 
ο κ. Σρένιερ
Ο καγκελάριοε τηε Γερμανίαε κ.Γκέρχαρντ Σρέντερ ήταν ο πρώ- τοε Εένοε ηγέτηε που εμφανίστηκε δημόσια με δήλωσή του για να προ- καταλάβει ενδεχόμενεε ακραίεε α- νηδράσειε από πλευράε Αγκυραε, όταν έγινε γνω στό το κείμενο που 
α φ ο ρ ο ύ σ ε  τουε όρουε για  να γ ίνε ι 
γνωστή η τουρκική  υποψηφ ιότητα. Τόνισε όη ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του με τον κ. Μπ. Ετζεβίτ, 
π ρ ο φ α ν ώ ε  \ \ α  ν α  τον  πείσ ει ότι π ρ έ 
π ε ι ν α  δ εχθ ε ί τ ιε  διατατιώσειε τη ε  Έχι- ρωπαϊκήε Ενωσηε, θεωρούσε βέβαιο όη  ο τούρκοε πρωθυπουργόε θα με- τέβαινε στο Ελσίνκι για το επίσημο γεύμα, ένδειξη όη θα αποδεχόταν την απόφαση.Παράλληλα ο κ. Γκέρχα ρντ Σρέ
ντερ και ο υπουργόε ΕΕωτερικών τηε Γ ερμανίαε κ. Γ ιόσκα Φίσερ κάλεσαν την Τουρκία να αποδεχθεί την απόφαση. «Μια απόρριψη τηε προσφο- 
ράε θα ήταν μια απόφαση που κάθε άλλο παρά θα είχε τη σφραγίδα 
τηε... σοφίαε» είπε χαρακτηρισηκά ο κ. Φίσερ, ο οποίοε χαρακτήρισε την απόφαση «ένα ουσιασηκό βήμα προε τα εμπρόε». «Τόσο το Κυπριακό όσο 
και το ζήτημα του Αιγαίου αντιμε
τωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο» πρόσθεσε.Αντίθετα, ο π ρόεδρ οε του Χρι- σπανοδημοκραπκού Κόμματοε τηε Γερμα νία ε, κ . Βόλφγκανγκ Σόι- 
μπλε, χαρακτήρισε την απόφαση 
«ένα μεγάλο και ιστορικό λάθοε». 
«Είναι εΕαιρετικά προβληματικό να 
δημιουργούνται στην Τουρκία ψευ- 
δαισθήσειε και προσδοκίεε που δεν 
πρόκειται, ακόμη και με μεγάλο ο
ρίζοντα χρόνου, να ικανοποιηθούν, 
γιατί οι απογοητεύσειε και οι αρ- 
νητικέε αντιδράσειε που θα προ- 
κληθούν θα είναι ακόμη μεγαλύτε- 
ρεε» είπε ο αρχηγόε των γερμανών Χριστιανοδημοκρατών.Πριν από την ανακοίνωση τηε απόφασηε των «15» η πρόεδροε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρία Νι- 
κόλ Φοντέν έθεσε ένα εΕαιρεηκά ευαίσθητο πλην όμωε σημαντικό ζήτημα. ΕΕέφρασε την άποψη όη  «είναι 
καιρόε να οριστούν τα γεωγραφικά 
σύνορα τηε Ευρώπηε» τονίζονταε όη αν ενταχθεί η Τουρκία στην ΕΕ, τότε και τα βορειοαφρικανικά κράτη θα αρχίσουν σύντομα να ζητούν το ίδιο.Ο  υπουργόε ΕΕωτερικών τηε Πορ- τογαλίαε κ. Χάιμε Γκάμα υποστήριξε όη  κανείε «ειδικόε όροε» δεν ετέ- θη στην Αγκυρα. « Ζητήσαμε από 
την Τουρκία ό,τι ακριβώε ζητήσαμε 
και από τιε άλλεε υποψήφιεε χώρεε» είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλήε τηε πορτογαλικήε διπλωμαήαε.



Προσωρινή 
διακοπή 
επικοινωνίας 
σχο Μπόινγκ 
του κ. Σπμίπι

Σ τιε κακέε καιρικέε συν- 
θήκεε που επικρατού

σαν πάνω από τη Λετονία 
αποδίδει η Ολυμπιακή την 
προσωρινή διακοπή τηε-ε- 
πικοινωνίαε του αεροσκά- 
φουε τύπου Μπόινγκ που 
μετέφερε τον πρωθυπουρ
γό κ. Κώστα Σημίτη ενώ 
πετούσε χθεε πάνω από την 
περιοχή με προορισμό το 
Ελσίνκι.

Σε ανακοίνωση τηε Ολυ- 
μτπακήε αναφέρεται όπ δεν 
παρουσιάστηκε κανένα τε
χνικό πρόβλημα στο αερο- 
σκάφοε και η πτήση πραγ
ματοποιήθηκε κανονικά 
σύμφωνα με όλεε τιε δια- 
δικασίεε.

Σύμφωνα με πληροφο- 
ρίεε, την ώρα που το αε- 
ροσκάφοε βρισκόταν πά
νω  από τη Λ ετον ία  οι 
πιλότοι δεν κατάφεραν να 
επ ικοινωνήσουν με τον  
πύργο έλεγχου όπωε προ
βλέπουν οι συνήθειε δια- 
δικασίεε εΕαιτίαε μιαε χιο- 
νοθύελλαε που είχε 
Ξεσπάσει στην περιοχή.

Το γεγονόε αυτό προ- 
κάλεσε προε στιγμή ανη
συχία στο πλήρωμα, αλλά 
τελικά ο\ πιλότοι κατάφε
ραν να επικοινωνήσουν με 
το αεροδρόμιο του Ελσίν
κι και ενημερώθηκαν για 
το πρόβλημα που υπήρχε 
στη Λετονία.

Ενα βήμα εμπρόβ και ένα πίσω, 
«βλέπει» η Νέα Δημοκρατία

Μία θετική και μία 
αρνητική εΕέλιΕη 
για  τη χώρα μαε 
βλέπει η ΝΔ σηε α- 
ποφάσειε τηε Συ
νόδου του Ελσίνκι. 
Σε μια ιδ ια ίτερα  
προσεκτική και ή
πια ανακο ίνω ση  

του εκπροσώπου Τύπου του κόμμα- 
τοε κ. Α. Σπηλιωτόπουλου χαρα
κτηρίζεται «θετική, κατ’ αρχήν, η ε
ΕέλιΕη όσον αφορά το Κυπριακό»

Ρεπορτάζ 
Σ όφια Γ ιαννλκα

χωρίε περαιτέρω διευκρινίσειε. Αρ
νητική θεωρείται από τη ΝΔ η παρα
πομπή τω ν ελληνοτουρκικών διαφο
ρ ώ ν σ το  Δ ιεθ ν έε  Δ ικαστήρ ιο  τηε 
Χάγηε. Στην ανακοίνωση αναφέρεται 
ότι με την απόφαση αυτή η κυβέρνη
ση εμφανίζεται να χάνει μια ακόμη 
σημαντική ευκαιρία ώστε να πιεστεί 
η Τουρκία να εγκαταλείψει τιε εδαφι- 
κέε διεκδικήσειε ειε βάροε τηε χώραε 
μαε. «Νομιμοποιούμε και αναγνωρί
ζουμε τιε εδαφικέε διεκδικήσειε τηε 
Τουρκίαε αφού τηε ζητούμε να τιε 
παραπέμφει στο Διεθνέε Δικαστήριο 
τηε Χάγηε χωρίε επιφυλάΕειε, ιδιαί
τερα για τα θέματα ασφαλειαε» επι- 
σημαίνεται στην ανακοίνωση και το
νίζετα ι ότι με την απόφαση αυτή η 
Ελλάδα θέτει την οχύρωση των νήσων 
του Ανατολικού Αιγαίου και τη διεκ
δίκηση τω ν 151 νησιών και βραχονη
σίδων μαε υπό την κρίση των 15 δι
καστών τηε Χάγηε.

«Είμαστε βέβαιοι ότι αν η κυβέρ
νηση κατά την τελευταία περίοδο εί-

Θεωρεί θετική την ε£έλι£η 
για το Κυπριακό, αλλά αρνητική 
την παραπομπή των ελληνοτουρκικών 
διαφορών στη Δικαστήριο της Χάγης

μ

Ιδιαίτερα προσεκηκή και ήπια ήταν η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου
της Νέας Δημοκρατίας κ. Α. Σπηλιωτόπουλου (δεξιά) σχετικά με την απόφαση 
της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι. Η ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε λόγο για 
μία θετική και μία αρνητική εξέλιξη. Ο κ. Κ. Καραμανλής (αριστερά) επέστρεψε 
χθες το  απόγευμα από το  Ελσίνκι, όπου παρέστη στη Σύνοδο Κορυφής 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και αναμένεται να σχολιάσει τις εξελίξεις 
κατά τη σημερινή ομιλία του στην 7η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Γυναικών της ΝΔ

χε εγκαταλείψει την παράδοΕη τα
κτική του πρώτα αποδεχόμαστε την 
υποψηφιότητα τηε Τουρκίαε και εκ 
των υστέρων αναζητούμε κάποια α
νταλλάγματα, δεν θα είχαμε χάσει 
αυτή την ευκαιρία. Είναι σαφέε ότι 
θα μπορούσαμε να είχαμε αποκο
μίσει ουσιαστικά οφέλη όσον αφο
ρά τιε ελληνοτουρκικέε σχέσειε αν η 
κυβέρνηση είχε πράΕει το εντελώε 
αντίθετο» καταλήγει στην ανακοί
νωσή του ο εκπρόσωποε Τύπου τηε 
ΝΔ.

Αλλεε αντιδράσειε δεν υπήρΕαν ωε 
χθεε αργά το  βράδυ από το κόμμα 
τηε αΕιωματικήε αντιπολίτευσηε. Ο 
κ. Κ. Μητσοτάκηε, ο οποίοε απου
σιάζει στιε Ηνωμένεε Πολιτείεε, ενη
μερώθηκε εκτενώε για τιε εΕελίΕειε 
αλλά δεν δέχθηκε να προβεί σε δη- 
λώσειε προτού μελετήσει το κείμενο 
των αποφάσεων του Ελσίνκι.

Ο κ. Μ. Εβερτ αναμένει επίσηε τιε 
αποφάσειε του Συμβουλίου αλλά και 
την αντίδραση τηε τουρκικήε πλευ- 
ράε προτού εκφράσει την άποψή του. 
Σε κατ’ ιδίαν συζητήσειε, ο πρώην 
πρόεδροε τηε ΝΔ χαρακτήριζε θετι
κή την εΕέλιΕη για την ένταΕη τηε Κύ
πρου αλλά διατύπωνε ορισμένεε επι- 
φυλάΕειε σχετικά με τα θέματα που 
αναμένεται να παραπεμφθούν στο 
Δικαστήριο τηε Χάγηε το 2004.

Ο κ. Κ. Κα ρ α μα νλή ε  επέστρεψε 
χθεε το απόγευμα από τη φινλανδική 
πρωτεύουσα, όπου παρέστη στη σύ
νοδο Κορυφήε του Ευρωπαϊκού Λαϊ
κού Κόμματοε. Αναμένεται να σχο
λιάσει τιε εΕελίΕειε του Ελσίνκι στη 
σημερινή ομιλία του στην 7η Πανελ
λήνια Συνδιάσκεψη Γυναικών που γί
νεται στην Αθήνα.

«Ν αι» από Συνασπισμό, Η  απόφαση ικανοποίησε 
«όχι» από ΚΚΕ - ΔΗΚΚΙ την κυπριακή κυβέρνηση
Μ ε μία κατάφαση και δύο αρνήσειε (η 

μία εκκρεμεί για σήμερα, αλλά ήδη 
έχει προαναγγελθεί...) προϋπάντησαν τα 
κόμματα τηε Αριστεράε τιε αποφάσειε τηε 
Συνόδου Κορυφήε του Ελσίνκι για την α
πόδοση στην Τουρκία του καθεστώτοε τηε 
υποψηφίαε προε ένταΕη χώραε.
► Ωε κατ’ αρχήν θετική κρίθηκε από τον 
ΣΥΝ, διά στόματοε του προέδρου του κ. 
Ν. Κωνσταντόπουλου, η εΕέλιΕη του θέ- 
ματοε «παρ’ όλα τα προβλήματα», όπωε 
δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Κουμουνδού- 
ρου εκτιμά πάντωε ότι «δ ε ν  υπάρχει λό
γο ε για ωραιοποιήσειε, υπερβολικούε τό- 
νουε και θριαμβολογίεε που επιβάλλονται 
από τιε προεκλογικέε σκοπιμότητεε». «Αλ
λωστε τα προβλήματα στην Κύπρο και 
στο Αιγαίο παραμένουν ανοιχτά», υπο
γραμμίζει ο κ. Κωνσταντόπουλοε, για να 
προσθέσει ότι «ο ι αποφάσειε του Ελσίν
κι ούτωε ή άλλωε περιέχουν σοβαρέε α- 
σάφειεε και αμφισημίεε με σημαντικό
τερη την αναφορά σε συνοριακέε 
διαφορέε».

Το θέμα των αΕιολογήσεων τω ν αποτε
λεσμάτων τηε συνόδου πάντωε αναμένεται 
να κυριαρχήσει στην αυριανή κρίσιμη συ
νεδρίαση τηε ΚΠΕ του ΣΥΝ, αφού οι «εκ- 
συγχρονιστέε» τάσσονται ανεπιφύλακτα 
υπέρ τηε εΕέλιΕηε που υπήρΕε, ενώ το «α 
ριστερό ρεύμα» την κρίνει «αρνητική».
>  Για το ΔΗΚΚΙ η απόφαση του Ελσίνκι ι
σοδύναμε! με «ουσιαστική υποχώρηση σε 
βάροε τηε Ελλάδαε και τηε Κύπρου» και 
επομένωε, κατά τον πρόεδρο του Κινήμα- 
τοε κ. Δ. Τσοβόλα, «τα ανούσια ευχολό
για, τα οποία μάταια επιχειρεί να εμφα
νίσει ο κ. Σημίτηε ωε δήθεν ελληνική 
επιτυχία, αποτελούν πολιτική εΕαπάτη- 
ση » όπωε χαρακτηριστικά δήλωσε από το

Βελιγράδι όπου συναντήθηκε με τον γιου- 
γκοσλάβο πρόεδρο κ. Σ. Μιλόσεβιτε. Το 
ΔΗΚΚΙ καταγγέλλει την κυβέρνηση και κά
νει λόγο για «απαράδεκτη εθνική υπο
χώρηση» καλώνταε σε «ειρηνική και δη
μοκρατική αντίσταση».
>  Οσον αφορά το ΚΚΕ, επιφυλάχθηκε να 
πάρει θέση σήμερα σχετικά με τα αποτε
λέσματα τηε συνόδου, αν και η γενική 
γραμματέαε του κυρία Αλέκα Παπαρήγα 
είχε προεΕοφλήσει με χθεσινέε δηλώσειε 
την εΕέλιΕη τηε διαπραγμάτευσηε υπο- 
στηρίζονταε ότι «είναι βέβαιο πωε θα εκ
χωρηθούν νέα κυριαρχικά δικαιώματα 
και κυρίωε θα ανοιχτεί ο δρόμοε προ
βλημάτων διαρκείαε στο Αιγαίο και σε 
τελική ανάλυση ο μεγάλοε ηττημένοε θα 
είναι το Κυπριακό». Προφανώε λοιπόν και 
η σημερινή τοποθέτηση του κόμματοε α
ναμένεται να κινείται στην αρνητική αυτή 
κατεύθυνση.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η κυπριακή κυβέρνηση απέφυγε 
χθεε να σχολιάσει επισήμωε τιε αποφάσειε του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά σήμερα το πρωί θα 
κάνει σχετική δήλωση ο πρόεδροε τηε Κυπριακήε 
Δημοκρατίαε κ. Γλαύκοε Κληρίδηε. Σύμφωνα με 
πληροφορίεε μαε, η κυβέρνηση τηε Λευκωσίαε θε
ωρεί πολύ σημαντική και θετική εΕέλιΕη την από
φαση στο Ελσίνκι. Στενόε συνεργάτηε του Κύπρι
ου προέδρου μάε είπε ότι «υπάρχει πλήρηε 
ικανοποίηση για την απόφαση, 
γιατί θεωρείται σταθμόε η απο
δέσμευση του Κυπριακού από την 
ενταΕιακή πορεία τηε Κύπρου».

Ο υπουργόε ΕΕωτερικών κ. Ιωάννηε Κασου- 
λίδηε ενημερώθηκε σχετικά από τον αναπληρω
τή υπουργό ΕΕωτερικών κ. Χρηστό Ροκόφυλλο. 
Ο κ. Κασουλίδηε βρίσκεται ήδη στο Ελσίνκι, ενώ 
τελικά δεν θα μεταβεί ο πρόεδροε Κληρίδηε, ο ο
ποίοε με τουε συνεργάτεε του θα αναχωρήσει από 
τη Νέα Υόρκη την Τρίτη. Στην Κύπρο υπήρΕαν συ- 
γκρατημένεε αντιδράσειε, με μόνη εΕαίρεση το

ΑΚΕΛ. Ο γενικόε γραμματέαε του κόμματοε κ. Δη- 
μήτρηε Χριστόφιαε δήλωσε ότι «η  εΕέλιΕη δεν 
είναι ικανοποιητική», τονίζονταε ότι όταν τη με
λετήσει, θα τοποθετηθεί αναλυτικά. Ο κ. Χριστό- 
φιαε υπενθύμισε τη θέση που είχε από την αρχή 
το ΑΚΕΛ ότι «η  Ελλάδα θα έπρεπε να επιμένει 
στο βέτο ώσπου να εΕασφαλίσει, μεταΕύ άλλων, 
και τη δέσμευση για πρόοδο στο Κυπριακό».

«Την καλύτερη ημέρα που θα μπορούσαμε 
να ελπίζουμε» χαρακτήρισε ο ε- 
πικεφαλήε τηε διαπραγματευτι- 
κήε ομάδαε για ένταΕη τηε Κύ
πρου, πρώην πρόεδροε κ. 

Γιώργοε Βασιλείου, τη χθεσινή απόφαση. Από 
την πλευρά του ο Δημοκρατικόε Συναγερμόε (ΔΗ- 
ΣΥ) «δ εν  βιάζεται να προβεί σε δηλώσειε και λε
πτομερή σχολιασμό» για όσα διαδραματίζονται 
αυτή τη στιγμή στο Ελσίνκι στο πλαίσιο τηε Συ
νόδου Κορυφήε τηε ΕΕ, δήλωσε χθεε ο εκπρό- 
σωποε Τύπου του κόμματοε κ. Τάσσε Μητσό- 
πουλοε, προσθέτονταε ότι «επιφυλασσόμαστε 
να τοποθετηθούμε διεΕοδικά και επί τηε ουσίαε 
μόλιε έχουμε στη διάθεσή μαε το ακριβέε προ
σχέδιο τηε συμφωνίαε και μόλιε πληροφορη- 
θούμε το τελικό κείμενο που θα εγκριθεί και θα 
περιληφθεί στα πορίσματα και στα συμπερά
σματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου». Το ΔΗΚΟ 
κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με δηλώσειε στελεχών 
του, αν και ο πρόεδροε του κόμματοε κ. Σπύροε 
Κυπριανού αναμένεται να εκφράσει τιε επιφυ- 
λάΕειε του για την απόφαση στο Ελσίνκι, πιστεύ- 
ονταε και αυτόε ότι θα έπρεπε να τεθεί ωε όροε 
και «η  πρόοδοε στο Κυπριακό».

Το υπό διαμόρφωση Σοσιαλδημοκρατικό Κί
νημα, που θεωρείται μετεΕέλιΕη του κόμματοε Ε- 
ΔΕΚ του κ. Βάσου Λυσσαρίδη, με δηλώσειε εκ
προσώπου του θεωρεί «πολύ θετική εΕέλιΕη την 
αποδέσμευση τηε ενταΕιακήε πορείαε τηε Κύ
πρου από την έκβαση του πολιτικού θέματοε».

ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΙ

«Το ΝΑΤΟ βοηθά στη βελτίωση 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων»

Το ΝΑΤΟ προσπαθεί να βοηθήσει στη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδαε και Τουρκίαε, 
δήλωσε χθεε από την Αθήνα όπου βρισκόταν ο πρόεδροε τηε πανίσχυρηε Στρατιω- 
τικήε Επιτροπήε τηε Συμμαχίαε ναύαρχοε Κουίντο Βεντούρι και σημείωσε πωε η νέα 
δομή του ΝΑΤΟ βελτιώνει αυτή τη σχέση. Ο ΝΑΤΟϊκόε ναύαρχοε εΕήρε τη σημασία 
των στρατηγείων τηε Λάρισαε και τηε Σμύρνηε, λέγονταε ότι με την ίδρυσή τουε προ
σεγγίζονται οι δύο χώρεε-μέλη του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε: «Τελευταία υπάρχει μια αλ
λαγή διαθέσεωε των δύο χωρών και αυτό υπερισχύει στη Συμμαχία. Ελπίζω και πι
στεύω πωε θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική».

Ανταπόκριση 
Π. Π ανα γιω το υ


