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«ΚΑΘΑΡΕΣ θέσεις» ζητάει ο Σημίτης, ενώ εκτιμήσεις αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία 75%

πμ εύκολη η Χάγη, πιο όύοκο
Της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Σ τον «πυρετό» των σχεδίων των
τελικών συμβιβαστικών κειμένων, που 
θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά 

από τους 15 για να προχωρήσει η 
υποψηφιότητα της Τουρκίας, ζει αυτές τις 
ώρες η Αθήνα, πριν από την επίσημη 
έναρξη της Συνόδου του Ελσίνκι αύριο 
το πρωί

Ηδη χθες, η κυβέρνηση είχε ακόμα μια «γεύ
ση» των σχεδίων της φινλανδικής προεδρίας, τα 
οποία παρουσίασε ατύπως ο ειδικός απεσταλ
μένος της φινλανδικής προεδρίας για το Κυ
πριακό κ. Μπλόμπεργκ, που συναντήθηκε με

τον υπουργό Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου.
Τα σχέδια αυτά αναμένεται να συζητηθούν 

και κατά τη σημερινή τετ α τετ ανεπίσημη συνά
ντηση που θα έχει στο Ελσίνκι ο πρωθυπουργός 
Κ. Σημίτης με το Φινλανδό ομόλογό του.

« Δ ίευρ υμένη
ερ μ η νε ία »

Αν επαληθευθούν οι εκτιμήσεις διπλωματι
κών πηγών, οι 15 έχουν συμφωνήσει στις διατυ
πώσεις των τελικών συμπερασμάτων της προε
δρίας κατά 75%, κατά τρόπο που να περιλαμ
βάνουν και ορισμένους από τους όρους που έ
χει θέσει η ελληνική κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να έχει επιτευ

χθεί κατ’ αρχήν συμφωνία στον τρόπο που θα 
χειριστούν οι 15 τον ελληνικό όρο για την απο
δοχή από μέρους της Τουρκίας της υποχρεωτι
κής δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της Χάγης. 
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η ελ
ληνική κυβέρνηση δέχεται διευρυμένη «ερμη
νεία» του όρου της περί αποδοχής του Δικαστη
ρίου της Χάγης και θα μπορούσε να δεχθεί στα 
συμπεράσματα της προεδρίας την οριστικοποίη
ση της δέσμευσης ότι όλες οι υποψήφιες προς έ
νταξη χώρες πρέπει να αποδεχθούν την υποχρε
ωτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Χάγης, 
με βάση συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό.

Το ουσιαστικότερο πρόβλημα όμως στη συνε
χιζόμενη διαπραγμάτευση αποτελεί η δέσμευ

ση των 15 απέναντι στην Κύπρο και στην απρό
σκοπτη ένταξή της, χωρίς προϋπόθεση την πο
λιτική λύση του προβλήματος.

«Ο πήχυς  δ εν  
κα τεβα ίνε ι»

Η κυβέρνηση προσπαθεί με όλους τους τρό
πους να πείσει τους εταίρους ότι δεν μπορεί να 
«κατεβάσει τον πήχυ» στον όρο αυτό, για ένα 
θέμα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα, αλλά 
και ιδιαίτερου προεκλογικού ενδιαφέροντος 
για την παρούσα κυβέρνηση (σ.σ. είναι μάλλον 
ευνόητο ότι ακόμα και αν οι εταίροι δεσμεύο
νταν τώρα σε μια τέτοια διατύπωση για το Κυ
πριακό, ουδείς θα μπορούσε να σταματήσει ο-

Πρόντι και Λονδίνο δεν βλέπουν πρόβλημα για την Κύπρο
ΒΡ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ

Α ισιόδοξος ότι «δεν θα υ
πάρξουν εμπόδια» από 

την Ελλάδα και η Τουρκία θα 
χριστεί υποψήφια προς ένταξη 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση στο

Συμβούλιο Κορυφής του Ελσίν
κι, εμφανίστηκε χθες ο πρόε
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής Ρομάνο Πρόντι, τη στιγμή 
που το Λονδίνο θεωρεί ότι στα 
τελικά συμπεράσματα της διά

σκεψης δεν θα πρέπει να γίνε
ται αναφορά στην ανάγκη επί
λυσης των ελληνοτουρκικών 
διαφορών, αλλά για το Κυπρια
κό θα επιδιώξει να γίνει δεκτή 
η ελληνική θέση.

Οπως μεταδίδει από το Λον
δίνο η ανταποκρίτριά μας 
ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΑΩΤΗ, η Βρετανία 
δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί 
στα τελικά συμπεράσματα της 
συνόδου κορυφής του Ελσίνκι 
καμία συγκεκριμένη αναφορά 
στην ανάγκη επίλυσης των ελ
ληνοτουρκικών διαφορών μέσω 
της διεθνούς δικαιοσύνης.
«Οχι α να γ κα ίο ς  
ο  ο δ ικός  χάρτης»

«Το Λονδίνο πιστεύει ότι κά
τι τέτοιο θα ήταν θετικό, αλλά 
δεν θεωρεί σκόπιμο να τεθεί το 
θέμα στο πλαίσιο των σχέσεων 
Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
ούτε θεωρεί αναγκαία την κα
τάρτιση του λεγάμενου “οδικού 
χάρτη” που θα καταγράφει την 
πρόοδο της Τουρκίας στην Ευ
ρωπαϊκή κοινότητα», ανέφερε 
χθες σε ενημέρωση των δημο
σιογράφων ο Αλαστερ Κάμπελ, 
εκπρόσωπος του Βρετανού 
πρωθυπουργού. Η Βρετανία πι
στεύει πως η Τουρκία θα πρέπει 
να χρισθεί υποψήφια χώρα με 
βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύ
ουν και για τις άλλες υποψήφιες 
χώρες. Η κυβέρνηση Μπλερ θε
ωρεί ότι μια καλή βάση για τις ε- 
νταξιακές διαπραγματεύσεις θα 
δημιουργηθεί, αν η Τουρκία ι
κανοποιήσει τα κριτήρια της 
Κοπεγχάγης σχετικά με τα αν
θρώπινα δικαιώματα, τον εκδη
μοκρατισμό και την προστασία 
των μειονοτήτων. «Η διαδικα
σία αυτή θα είναι επίπονη και 
θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό 
διάστημα ώστε να αρχίσει η ου
σιαστική η ενταξιακή πορεία 
της Τουρκίας», υπογράμμισε ο 
εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Σχετικά με τις διαπραγμα
τεύσεις για την ένταξη της Κύ
πρου στην Κοινότητα, εμμέσως 
πλην σαφώς αναφέρθηκε ότι ο 
Μπλερ και οι συνεργάτες του 
θα επιδιώξουν στο τελικό ανα
κοινωθέν του Συμβουλίου του 
Ελσίνκι να υπάρξει η συγκεκρι
μένη διατύπωση ότι η επίλυση 
του πολιτικού προβλήματος δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση της ενταξιακής 
πορείας της Κύπρου».
Ο Π ρόντι γ ια  
Κ ύπρο, Τ ουρκία

«Θέση της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής είναι, κατά την επικεί
μενη Σύνοδο Κορυφής του Ελ
σίνκι, να αποδοθεί στην Τουρ
κία το καθεστώς της υποψήφιας

προς ένταξη χώρας, ενώ οι δια
πραγματεύσεις ένταξης θα πρέ
πει να αρχίσουν μόνο όταν θα 
έχουν ικανοποιηθεί όλα τα κρι
τήρια της Κοπεγχάγης», δήλω
σε ο Ρομάνο Πρόντι.

Σε συνέντευξη Τύπου που έ
δωσε χθες, εξέφρασε την ελπί
δα ότι η εν λόγο) πρόταση της 
Κομισιόν θα υιοθετηθεί από 
τους «15» στο Ελσίνκι, τονίζο
ντας παράλληλα την ανάγκη 
μιας «εποικοδομητικής» και 
«πραγματικής» εξέτασης της 
τουρκικής υποψηφιότητας, ό
πως είπε χαρακτηριστικά.

Για την πορεία ένταξης της 
Κύπρου στην Ε.Ε., ο Πρόντι εμ
φανίστηκε αισιόδοξος, τονίζο
ντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρ
χει συνοχή μεταξύ των “15” και 
δεν πιστεύω ότι εντός των προ
σεχών ημερών μπορεί να ανα- 
κύψει κάποιο πρόβλημα που θα 
επιδεινώσει την κατάσταση».

Στο θέμα της εκπλήρωσης 
των κριτηρίων της Κοπεγχάγης 
από τις υποψήφιες προς έντάξη 
χώρες, ο πρόεδρος της Κομι
σιόν κατέστησε σαφές ότι «τα 
θέματα αυτά δεν συζητιούνται 
και δεν μπορούν να αποτελέ- 
σουν το αντικείμενο οποιοσδή
ποτε διαπραγμάτευσης». «Τα 
κριτήρια άυτά αποτελούν τις 
θεμελιώδεις αρχές της δημο
κρατικής ζωής», κατέληξε.
Φ ε ρ χ ό ιν κ ε ν  
κ α ι Π αρίσ ι

Την άποψη ότι «η Τουρκία 
θα πρέπει να θεωρηθεί υποψή

φια για ένταξη» εξέφρασε και 
ο αρμόδιος για τη διεύρυνση ε
πίτροπος, Γκίντερ Φερχόιγκεν, 
ενώ η Γαλλία για άλλη μία φο
ρά εξέφρασε τη θέση της να α- 
ναγνυ)ριστεί η υποψηφιότητα 
της Τουρκίας.

Στη διάρκεια συνέντευξης, η 
εκπρόσωπος Τύπου της γαλλι
κής προεδρίας Κατρίν Κολονά 
υπενθύμισε ότι η Γαλλία «διά- 
κειται πολύ θετικά στον ευρω
παϊκό προσανατολισμό της 
Τουρκίας» και «δεν μπορεί πα
ρά να συγκατατίθεται στις προ
τάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής, που αποβλέπουν στο να γί- 
νέι η Τουρκία η 13η υποψήφια 
χώρα» για ένταξη στην Ε.Ε.

«Ευχόμαστε η τουρκική υπο
ψηφιότητα να αναγνωριστεί με 
τα ίδια δικαιώματα και υπο
χρεώσεις με τις άλλες υποψή
φιες χώρες, ισότιμα», κατέληξε 
η ίδια.
•Η  Λιεθνής Αμνηστία κάλε- 
σε, πάντως, την Ε.Ε. να ασκή
σει πίεση στην Τουρκία, κατά 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να 
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα.
•Πρώιμο θεωρεί το Ευρωπαϊ
κό Λαϊκό Κόμμα να δοθεί κα
θεστώς υποψήφιας χώρας στην 
Τουρκία, εφόσον δεν πληροί τα 
πολιτικά κριτήρια, όπως αυτά 
καθορίστηκαν από τη Σύνοδο 
της Κοπεγχάγης. Η θέση του 
ΕΛΚ επαναλήφθηκε χθες, κα
τά τη συνεδρίαση της Κοινο
βουλευτικής του Ομάδας στις 
Βρυξέλλες.

Εκτός ελέγχου ο Ντενκτάς, 
έξω φρένων ο Κληρίδης
Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ
Του ΦΑΝΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Πληροφορίες των απε
σταλμένων των κυπρια

κών MME στη Νέα Υόρκη α
ναφέρουν ότι οι εκ του σύνεγ
γυς συνομιλίες η^υχορραγούν 
και ότι κρατούνται στη ζωή με 
τεχνητή αναπνοή.

Ο Ρ. Ντενκτάς σπάζει διαρ
κώς το εμπάργκο δηλώσεων 
που έχει επιβάλει ο Κόφι 
Ανάν και προβαίνει σε δηλώ
σεις, εκθέτοντας τις θέσεις 
του για κυριαρχία, δύο κράτη 
και συνομοσπονδία, παράλλη
λα δεν κομπάζει ότι η τελική 
συμφωνία για το Κυπριακό θα 
γίνει μεταξύ «δύο κρατών».

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος 
Κληρίδης έχει εξοργιστεί από

το προσχέδιο ψηφίσματος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, που 
αναμένεται να εγκριθεί την 
ερχόμενη βδομάδα, δηλαδή 
μετά τη σύνοδο του Ελσίνκι.

Πρωταγωνιστές του προ
σχεδίου είναι οι Αγγλοι, ιδιαί
τερα ο πολυπράγμων Βρετα
νός, ειδικός αντιπρόσωπος 
για το Κυπριακό Ντέιβιντ Χά
νει, ο οποίος αλωνίζει κυριο
λεκτικά στην έδρα του ΟΗΕ, 
αφού μάλιστα η Βρετανία 
προεδρεύει το μήνα αυτό του 
Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στο προσχέδιο αποφεύγε
ται αναφορά σε βασικές πα
ραμέτρους επίλυσης του Κυ
πριακού όπως γινόταν σε 
προηγούμενα ψηφίσματα, γε
γονός που ανάγκασε τον πρό
εδρο Κληρίδη να στείλει επι-

«*

στολή-μήνυμα στα μόνιμα μέ
λη του Συμβουλίου Ασφαλεί
ας. Στην επιστολή του προς 
τους «πέντε», ο Κύπριος πρό
εδρος τονίζει ότι εάν είχε να 
επιλέξει μεταξύ της αποδοχής 
του περιεχομένου αυτού και 
της μη ανανέωσης της θητείας 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, δεν θα υιο
θετούσε το προσχέδιο. Ο πρό
εδρος Κληρίδης επισημαίνει 
ακόμη πως η στάση του Συμ
βουλίου Ασφαλείας στο θέμα 
αυτό θα επηρεάσει και τη δική 
του σε σχέση με το ενδεχόμε
νο νέων εκ του σύνεγγυς συ
νομιλιών τον Ιανουάριο.

Και κριτική Ανάν χωρίς ένοχο!
Ο Υ Α ΣΙΓΚ ΤΟ Ν
Του Δ.Π. ΔΗΜΑ

Χ θες το μεσημέρι τα Ηνωμένα Εθνη, μέσω 
εκπροσώπων τους, άσκησαν κριτική σε 

διαρροές πληροφοριών στον κυπριακό Τύπο, 
που υποτίθεται ότι απέδιδαν το περιεχόμενο 
των όσων συζητούνται εκεί, αλλά απέφυγαν να 
προσδιορίσουν ποια από τις δυο πλευρές εννο
ούσαν για «σπάσιμο» της συμφωνίας που υ
πάρχει για την αποφυγή δηλώσεων.

Οταν ρωτήθηκε αργότερα ο κ. Κόφι Ανάν, ο 
γ.γ. του ΟΗΕ, για την πλευρά που αφορούσε η 
εκδοθείσα ανακοίνωση από το γραφείο του, α
πέφυγε να την.προσδιορίσει και για άλλη μια 
φορά ζήτησε από όλες τις ενδιαφερόμενες 
πλευρές «να αποφύγουν να κάνουν δηλώσεις 
που μπορεί να περιπλέξουν τις συνομιλίες».

«Δεν επιθυμώ να δακτυλοδεικτήσω...» την υ
πεύθυνη πλευρά, είπε ο κ. Ανάν, όταν του υπο
δείχθηκε ότι καθημερινά ο κ. Ντενκτάς, ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης, προσερχόμενος και α
ναχωρώντας από την έδρα του Οργανισμού 
προβαίνει σε αλλεπάλληλες δηλώσεις.

«Θα κάνουμε δηλώσεις για τις συνομιλίες, ό
ταν αυτές ολοκληρωθούν», πρόσθεσε ο κ. 
Ανάν, και μέχρι τότε «πρόκειται να κάνουμε 
μια σοβαρή προσπάθεια για την προώθηση των 
συζητήσεων».

Νωρίτερα, ο κ. Ντενκτάς, επικαλεσθείς τα 
προχθεσινά επεισόδια στην Κύπρο, είπε ότι 
«γι’ αυτό ακριβώς επιμένουμε σε κυριαρχικά 
δικαιώματα» και εξέφρασε την ελπίδα πως 
«πρόκειται για ατύχημα».

Εξάλλου, ε ρωτηθείς σχετικά, χαρακτήρισε 
«φιλική» τη συνάντηση που είχε με τον κ. Χέν- 
ρι Κίσινγκερ, Αμερικανό υπουργό Εξωτερι
κών κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής 
στην Κύπρο, ενώ είπε ότι η προσοχή του είναι 
στη Νέα Υόρκη και όχι στο Ελσίνκι.

«Δεν έχω χρόνο να κοιτάξω στο Ελσίνκι... 
δεν νομίζω ότι η Αγκυρα χρειάζεται κάποια 
χειρονομία εκ μέρους μου... η Αγκυρα μπορεί 
να χειρισθείτο Ελσίνκι από μόνη της...», είπε ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης, όταν ρωτήθηκε αν κά
ποια εκ μέρους του χειρονομία θά διευκόλυνε 
την τουρκική πλευρά στο Ελσίνκι.

Με «διακήρυξη για τη 
χιλιετία» θα αρχίσουν οι 15

Μ ε τη «Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη χι
λιετία» θα ξεκινήσουν οι 15 αρχηγοί κρατών τη Σύνο

δο Κορυφής του Ελσίνκι, την τελευταία αυτού του αιώνα, την 
Παρασκευή το πρωί.

Η συζήτηση θα περάσει αμέσως μετά στις θεσμικές Με
ταρρυθμίσεις της Ε.Ε., που αφορούν την κατανομή των ψή
φων, την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας σε περισσότερα 
θέματα αποφάσεων, στον αριθμό και τη σύνθεση των επι
τρόπων, ώστε η Ε. Ενωση των 15 να είναι έτοιμη για να υπο
δεχτεί και το νέο αριθμό χωρών.

Θα συζητηθεί ακόμη τό θέμα των Αλλαγών για την καλύ
τερη λειτουργία του Συμβουλίου Υπουργούν.

Οι εταίροι θα επικεντρώσουν τέλος το ενδιαφέρον τους 
στο μεγάλο θέμα της διεύρυνισης της Ε.Ε. Αφού αξιολογηθεί 
το σχετικό κείμενο της επιτροπής, θα ληφθεί η απόφαση για 
την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις χώρες του δεύτερου 
κύματος.
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για τα τελικά συμπεράσματα του Ελσίνκι

λο ίο  Κυπριακό
ποιοδήποτε εθνικό Κοινοβούλιο κράτους-μέ- 
λους να βάλει βέτο στην επικύρωση της ένταξης 
της Κύπρου, αν προηγουμένως δεν έχει λυθεί το 
πολιτικό πρόβλημα...)
"Δ εν  α π ο κΒ ε ίετα ι 
το βέτο»

Η Αθήνα πάντως και αυτή την τελευταία στιγ
μή επιμένει ότι η πιθανότητα να θέσει βέτο στην 
υποψηφιότητα της Τουρκίας παραμένει εν ι- 
σχύι, αν οι εταίροι δεν ικανοποιήσουν όλους 
τους ελληνικούς όρους.

Αυτό επανέλαβε με επίταση ο πρωθυπουργός 
Κ. Σημίτης μετά τη χθεσινή Σύνοδο της Κυβερ
νητικής Επιτροπής, ζητώντας από τους εταίρους

«καθαρές θέσεις» ώστε να μην παρουσιαστούν 
προβλήματα στην Ευρ. Ενωση κατά την ευρω
παϊκή πόρε ία της Τουρκίας.

Ο κ. Σημίτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είναι 
αναγκαίο να υπάρχουν καθαρές θέσεις ως προς 
τους τρόπους και τους κανόνες συμπεριφοράς 
όλων των συμμετεχόντων: των Ευρωπαίων ε
ταίρων, της Ελλάδας, της Τουρκίας, ώστε να ο
δηγηθούμε σε λύσεις και όχι σε αδιέξοδα, από 
τη νέα αυτή σχέση της Τουρκίας με την Ευρ. Ε
νωση.

Αυτός ο όρος -οι καθαρές θέσεις, οι οποίες 
θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε κρίσεις αλ
λά να δώσουμε λύσεις- είναι αναγκαίος για να 
φτάσουμε σ’ ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα...».

«Ολα ανοιχτά» λέει ο Σημίτης, 
βέτο βλέπουν κάποιοι υπουργοί

ΒΡΕ
KAI&EHG ΕΛ^ΙΕ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Ο πρωθυπουργός και εφτά 
κορυφαίοι υπουργοί κατέ

ληξαν χθες σε ομόφωνη απόφα
ση για τη στάση που θα κρατήσει 
η κυβέρνηση στο θέμα της υπο
ψηφιότητας της Τουρκίας στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, δύο μέρες 
πριν από την κρίσιμη σύνοδο κο
ρυφής του Ελσίνκι.

Ο Κ. Σημίτης επανέλαβε το 
πλαίσιο των «καθαριυν θέσε
ων», δηλαδή τους όρους που έ
χει θέσει η χώρα μας, και οι υ
πουργοί τού έδωσαν πλήρη στή
ριξη για τους χειρισμούς που θα 
χρειαστεί να κάνει στη σύνοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
κ. Σημίτης είπε ότι αυτήν τη στιγ
μή υπάρχει αβεβαιότητα για το 
τελικό αποτέλεσμα της συνόδου 
και τόνισε ότι η διαπραγμάτευση 
θα είναι σκληρή ώς την τελευ
ταία στιγμή. Οι περισσότεροι υ
πουργοί αποκόμισαν την εντύ
πωση ότι, με βάση τη χθεσινή ει
κόνα, η άσκηση «βέτο» είναι το 
πιο πιθανό ενδεχόμενο. Ομως, 
συνεργάτες του πριοθυπουργού 
εξέφραζαν συγκρατημένη αισιο
δοξία ότι το αδιέξοδο μπορεί να 
ξεπεραστεί, επειδή οι μεγάλες 
ευρωπαϊκές χιυρες επιθυμούν να 
χρίσουν την Τουρκία υποψήφια 
χώρα και έχουν κάθε λόγο να α
ποφύγουν το ελληνικό «βέτο».
ΔύσκοΒ η 
η σ ύ νθ εσ η

Παρά τα προσωπικά τηλεφω
νήματα που έχει κάνει ο κ. Σημί
της σχεδόν σε όλους τους ομολό
γους του και τα εξαντλητικά τα
ξίδια του υπουργού Εξοπε ρικιίιν 
Γ. Παπανδρέου σε όλες τις πριυ- 
τεύουσες των χωρων-μελών της 
Ενοκτης, μέχρι στιγμής δεν έχει 
επιτευχθεί συμφωνία σε κάποιο 
κείμενο, το οποίο θα μπορούσε 
να αποδεχθεί η κυβέρνηση. Και 
αυτό συμβαίνει επειδή κάθε μία 
από τις μεγάλες χώρες συμφω
νεί με κάποιον ελληνικό όρο, αλ
λά δεν δέχεται τους άλλους κι έ
τσι η σύνθεση των απόψεων εί
ναι εξαιρετικά δυσχερής.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
ότι η Βρετανία υπερθεματίζει 
τον ελληνικό όρο να είναι απρό
σκοπτη η ενταξιακή πορεία της 
Κύπρου, δηλαδή η επίλυση του 
πολιτικού προβλήματος να μην 
είναι προϋπόθεση για την έντα
ξη. Ομως, τον όρο αυτό δεν τον

αποδέχονται η Γαλλία και η 
Γερμανία. Στην περίπτωση της 
Ιταλίας υπάρχει «διπλή γλώσ
σα», καθώς ο πρωθυπουργός 
Ντ’ Αλεμα εμφανίζεται να απο
δέχεται τις ελληνικές θέσεις, αλ
λά ο υπουργός Εξωτερικών Ντί- 
νι και το διπλωματικό κατεστη
μένο εργάζονται για λογαρια
σμό της Τουρκίας.

Στις συνομιλίες με τον πρωθυ
πουργό ή τον υπουργό Εξωτερι
κών, οι πρωθυπουργοί ι^οι υ
πουργοί αυτών των χωρων εμ
φανίζονται «γαλαντόμοι» προς 
την Ελλάδα, επιλέγοντας, όμως, 
το θέμα που τους βολεύει και α- 
ποφειίγοντας να πουν οτιδήποτε 
για το σύνολο τών ελληνικών θέ- 
σειυν, την αποδοχή των οποίων η 
κυβέρνηση θεωρεί «εκ των ων 
ουκ άνευ» για να μη θέσει βέτο.

Ο κ. Σημίτης είχε και νέα επα
φή με τον προεδρεύοντα Φιν- 
λανδό πρωθυπουργό Λίπονεν, ο 
οποίος θα καταρτίσει το κείμενο 
βάσει του οποίου θα γίνει η συ
ζήτηση στο συμβούλιο κορυφής. 
Μια πληροφορία ανέφερε ότι, 
μετά την επαφή αυτή, στο μέγα
ρο Μαξίμου επικρατούσε μεγα
λύτερη αισιοδοξία ότι, τελικά, 
μπορεί να γίνει δυνατή η αποφυ
γή του αδιεξόδου.
Πώς θα  κ α μ φ θ ο ύ ν  
ο ι α ντ ιρ ρ ή σ ε ις

Οπως έλεγαν αρμόδιες πη
γές, υπάρχουν τρία αδιαμφι
σβήτητα γεγονότα που είναι ι-

Του
ΔΙΟΓΕΝΗ 
ΚΑΜΕΝΟΥ

κανά να κάμψουν τις αντιρρή
σεις ορισμένων έκτων «14» και 
να συμφωνήσουν με τα ελληνι
κά αιτήματα:

1 ■ Η πανθομολογούμενη επι
θυμία τους να «δώσουν κάτι» 
στην Τουρκία, δηλαδή το χρί
σμα της υποψήφιας χώρας. Πά
ντως, ορισμένες πήγε στην Αθή
να δεν αποκλείουν το ενδεχόμε
νο κάποιες από τις κυβερνήσεις 
μεγάλων χωρών να επιδιώκουν 
το αδιέξοδο οχυρωνόμενες πί- 
σω από το ελληνικό βέτο, επει
δή κατά βάθος δεν επιθυμούν 
να προχωρήσει καθόλου η σχέ
ση της Τουρκίας με την Ευρω
παϊκή Ενωση.

2. Το γεγονός ότι επίκεινται 
εκλογές στην Ελλάδα και αυτό 
περιορίζει τα περιθώρια ελιγ
μών της κυβέρνησης. Οι περισ
σότεροι ομόλογοι«κατανοούν» 
τη θέση του κ. Σημίτη.

3. Η σφοδρή επιθυμία τιυν 
ΗΠΑ να γίνει η Τουρκία υπο
ψήφια χώρα και η πίεση που α
σκούν προς όλες τις πλευρές να 
βρουν λύση. Αρμόδιες κυβερνη
τικές πηγές έλεγαν ότι αυτό 
μπορεί να έχει τη θετική πλευρά 
του (π.χ. στο θέμα της ενταξια- 
κής πορείας της Κύπρου), αλλά 
μπορεί και να επιδράσει αρνη
τικά, αν κάποιες ευρωπαϊκές 
χώρες (π.χ. Γαλλία) το εκλά- 
βουν ως πίεση και προς τις ίδιες 
σ’ ένα αίτημα που απορρίπτουν 
κατηγορηματικά μέχρι σήμερα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ 
ΕΚΤΑΚΤΩΣ 
ΤΟΝ ΤΖΕΜ 
ΓΙΑ «ΙΠΕΚΤΣΙ»

Την έκτακτη απονομή του 
Βραβείου Ιπεκτσί στον υ
πουργό Εξωτερικών της 
Τουρκίας Ισμαήλ Τζεμ αποφά
σισαν να προτείνουν ομόφω
να στις δύο επιτροπές (ελλη
νική και τουρκική) τα μέλη 
της Γραμματείας του Βραβεί
ου Ιπεκτσί.

Τα μέλη ανταποκρίθηκαν 
στο εγκώμιο του Ελληνα υ
πουργού Εξωτερικών Γ. Πα
πανδρέου ότι πρέπει να επι- 
βραβευθεί η προσπάθεια του 
Τούρκου ομολόγου του «να 
δεσμευτεί η χώρα του με 
τους κανόνες της “Ατζέντας 
2000” » σε ό,τι αφορά την επί
λυση των συνοριακών διαφο
ρών, ανεξάρτητα από το απο
τέλεσμα της συνόδου στο 
Ελσίνκι.

ΕΓΚΑΛΕΙ Ε.Ε.
ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Η ΑΡΜΕΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Αρμενική Εθνική Επιτρο
πή Ελλάδος με αφορμή την ε
ξέταση της ενταξιακής υπο
ψηφιότητας της Τουρκίας 
στην επικείμενη Σύνοδο Κο
ρυφής της Ε.Ε. στο Ελσίνκι, 
υπενθυμίζει και ρωτάει τους 
Ευρωπαίους ηγέτες και πολί
τες πόσο συνεπής θα είναι η 
Κοινότητα:
•  Με την απόφαση του Ευρω
κοινοβουλίου, όταν το 1987, 
αναγνωρίζοντας τη γενοκτο
νία του αρμενικού λαού από 
τους Τούρκους (1915), έθεσε 
και τον όρο της αναγνώρισης 
της γενοκτονίας από την 
Αγκυρα πριν από οποιαδήπο
τε συζήτηση για αποδοχή της 
Τουρκίας στους κόλπους της 
Ε. Ενωσης.
•  Στις αρχές των Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων, της ελεύ
θερης διακίνησης ανθρώπων, 
ιδεών και αγαθών που η ίδια 
(Ε.Ε.) πρεσβεύει, όταν η Τουρ
κία συνεχίζει τον αποκλεισμό 
της Αρμενίας για να αποδυνα
μώσει τη νεοσύστατη Δημο
κρατία και να εκβιάσει λύση 
του προβλήματος του Να- 
γκόρνο Καραμπάχ σύμφωνα 
με τα συμφέροντά της.

Επίσης, η επιτροπή ρωτάει 
αν η Ε. Ενωση θα αποδεχθεί 
την πειρατική παρουσία της 
Τουρκίας στην Κύπρο και θα 
ευλογήσει τον τουρκικό απο
σταθεροποιητικό παράγοντα 
στο Αιγαίο και τον Καύκασο.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ BETO 
ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Μ Υ Τ ΙΛ Η Ν Η

«Θέλουμε να ζήσουμε με 
τους γείτονές μας σ’ ένα α
σφαλές και αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον. Η επιτάχυνση 
της πορείας της Τουρκίας 
προς την Ευρώπη, ασφαλώς 
και δυναμώνει αυτή την προ
οπτική». Αυτό τονίζεται μετα
ξύ των άλλων σε χθεσινή α
νακοίνωση της Κίνησης Πολι
τών «Συνύπαρξη και επικοι
νωνία στο Αιγαίο», με την ο
ποία πολίτες της Λέσβου τάσ
σονται ευθέως εναντίον της 
προβολής ελληνικού «βέτο» 
στην ευρωπαϊκή προοπτική 
της Τουρκίας.

Ο Καραμανλής ζητάει για την 
Τουρκία τους όρους της Ε.Ε.

Σ υγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συναίνεση από τη χώρα 
μας στην υποψηφιότητα της Τουρκίας στις υπό ένταξη χιυ- 

ρες έθεσε χθες ο Κώστας Καραμανλής, εν όψει της κρίσιμης συ
νόδου κορυφής του Ελσίνκι. Και ποιες είναι αυτές; «Οι προϋπο
θέσεις που έθεσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση σε προηγούμενες 
συνόδους κορυφής και στις οποίες εμφανίζεται να αποστασιο- 
ποιείται σε έναν βαθμό», είπε.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Ν.Δ. είπε ότι προϋπόθεση για 
να γίνει η Τουρκία υποψήφιο μέλος της Ε.Ε. είναι να ξεκαθαρί
σει ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις, ότι 
αποποιείται της χρήιτης και απειλής βίας, ότι δεν έχει διεκδική
σεις. Και φυσικά ως όρο έθεσε και την απόφαση της ίδιας της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης για την απρόσκοπτη και με σαφές χρονο
διάγραμμά ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., ανεξάρτητα αν θα έχει 
επιλυθεί ή όχι το πολιτικό πρόβλημα του νησιού.

Ο κ. Καραμανλής όμως ήταν καυστικός και σε ό,τι αφορά τη 
μέχρι στιγμής θέση της ελληνικής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ά
φησε να εννοηθεί πως συναινεί σε μια αλλαγή στάσης της Ε.Ε. 
(σ.σ. ότι δηλαδή, δεν είναι αναγκαίες οι προαναφερόμενες προ
ϋποθέσεις για την υποψηφιότητα της Τουρκίας), ενώ τιυρα σπεύ
δει να μεταβάλει τη στάση της. «Είναι ανάγκη να να έχουμε μια 
ξεκάθαρη πολιτική σ’ αυτά τα ζητήματα. Μια εθνική στρατηγική 
μακράς πνοής», είπε και ζήτησε για μια ακόμη φορά τη σύσταση 
εθνικού συμβουλίου εξιυτερικής πολιτικής.

"Θ έΒ ουμε τ η ν  προσ έγγ ισ η »
Πάντως, ανεξαρτήτως των ενστάσεων του αυτών ο πρόεδρος 

της Ν.Δ. αλλά και ο πρόεδρος της Ομάδας Κοινοβουλευτικού 
Εργου Εξωτερικιυν της Ν.Δ. Βασ. Μαγγίνας τόνισαν πως η 
Ν.Δ. δεν είναι αρνητική στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της 
Τουρκίας. «Εμείς θέλουμε η Τουρκία να προσεγγίσει την Ευ- 
ριυπη, ακριβιός γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι για μας ένας κα
λύτερος συνομιλητής. Θα μπει στη λογική της ευρωπαϊκής οι
κογένειας και αυτό θα την καταστήσει πιο μετριοπαθή σε όλες 
τις θέσεις της» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαγγίνας, τονίζοντας 
ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να συμφωνήσει στις πάγιες αρ- 
χίςτηςΕ.Ε.

ΠαπαρήΥα: Προκαθορισμένα και 
τα κυριαρχικά δικαιώματα

Θ Ε ΣΣ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει το δρόμο του «προκαθορισμένου 
στοιχήματος» σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα 

της χιόρας και τη δίκαιη λύση του Κυπριακού, κατήγγειλε η γε
νική γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα. Βολεύεται σε έ
να πλαίσιο αρνητικό για τα κυριαρχικά μας δικαιιυματα και 
στο Ελσίνκι θα κάνει μερικούς προεκλογικούς τακτικισμούς, 
αξιοποιιυντας ίσως και τις αντιθέσεις που υπάρχουν στην E.É. 
για τη μορφή με την οποία πρέπει να συνδεθεί η Τουρκία.

Παρατήρησε πως ιττο Ελσίνκι θα συζητηθούν και άλλα ζητή
ματα για τα οποία δεν έχει ενημεριάσει η κυβέρνηση, όπως η 
συγκρότηση του ευρωπαϊκού στρατού, και εξέφρασε την εκτί
μηση πως έπειτα από αυτή τη σύνοδο κορυφής η Ε.Ε. θα γίνει 
πιο αυταρχική και πιο δεσποτική, γιατί είναι ιμπεριαλιστική.

Τσοβόλας: Λάθος να πάμε να 
κλείσουμε εθνικά θέματα

ίναι λάθος αυτή τη στιγμή που βολεύουν τα πράγματα 
** ■■■ διεθνώς εμείς να πάμε να κλείσουμε εθνικά θέματα 
(Κυπριακό, ελληνοτουρκικά και άλλα), όταν ξέρουμε ότι αυτό 
σημαίνει παραχιόρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», 
δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ Δ. Τσοβόλας με αφορμή 
τη σύνοδο του Ελσίνκι, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέ
πει να άρει το βέτο. Ο κ. Τσοβόλας χαρακτήρισε μέγα λάθος να 
θεωρούμε ότι είναι θετικό για τη χώρα μας η προσφυγή της 
Τουρκίας στο Δικαστήριο της Χάγης και τόνισε ότι οι προχθε
σινές δηλώσεις Τζεμ δεν συνιστούν λόγο άρσης του βέτο. Για 
να γίνει αυτό -πρόσθεσε- θα πρέπει η Τουρκία να ανακαλέσει 
την απόφασή της για «κάζους μπέλι» και να αποχωρήσουν οι έ- 
ποικοι και οι στρατιωτικές δυνάμεις από την παρανόμως κατε- 
χόμενη Βόρεια Κύπρο.

Μάνος: Εξαιρετικά συμφέρουσα 
η υποψηφιότητα της Τουρκίας

Α ναφανδόν υπέρ της υποψηφιότητας της Τουρκίας στις υπό 
ένταξη χιυρες της Ε.Ε. τάσσεται ο πρόεδρος τιυν «Φιλε

λευθέρων» Στ. Μάνος, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο είναι 
προς το συμφέρον των ελληνικο'ιν θέσεων. «Είναι εξαιρετικά 
συμφέρουσα για τη χιυρα μας μια τέτοια εξέλιξη, αφού τα προ
βλήματα με την Τουρκία θα έχουν πολύ περισσότερες πιθανό
τητες να επιλυθούν αν η Τουρκία μπει στις ευρωπαϊκές διαδι
κασίες», είπε χαρακτηριστικά. Οπως επισήμανε, αν η χώρα 
μας ταχθεί υπέρ αυτής της υποψηφιότητας, παράλληλα θα α- 
ναδείξει την υποκρισία κάποιων ισχυριυν χιυροΥν της Ε.Ε., οι ο
ποίες κρύβονται πίσω από τις αρνήσεις της Ελλάδας και δεν 
δηλώνουν την αντίθεσή τους στην ευριυπαϊκή ένταξη της Τουρ
κίας. Ο Στ. Μάνος επισήμανε ότι αν και η ελληνική κυβέρνηση 
συμφωνεί ουσιαστικά με τις δικές του θέσεις, για λόγους προ
εκλογικούς δεν το παραδέχεται δημόσια και γι’ αυτό υπάρχει 
κίνδυνος λανθασμένων και επικίνδυνων χειρισμιυν.

Ο λ I τ ι κ ή ~[


