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Συνάντηση 
χωρίς ατζέντα, 
αλλά με ουσία
Παπανδρέον - Ερντογάν, εφ’ όλης 
ιης ύλης στην Κωνσταντινούπολη
Της απεσταλμένης μας 
στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Την πρόθεσή του να δώσει δείγμα δυ- 
ναμικήε εξωτερικήε πολιτικήε, με 
πρωτοβουλίεε και ενίσχυση τηε 
διεθνούε παρουσίαε τηε χώραε, ση
ματοδότησε, όηωε ο ίδιοε είπε, ο 
πρωθυπουργόε κ. Γιώργοε Παπαν- 
δρέου, με την αιφνιδιαστική από
φασή του να μεταβεί στην Κων
σταντινούπολη και να συναντηθεί 
με τον  Τούρκο ομόλογό του, Ταγίπ 
Ερντογάν. Στην άτυπη, διάρκειαε 70

Η συνολική στάση της 
Τουρκίας αξιολογείται σε 
συνάρτηση με την ευρω
παϊκή της προοπτική.

λεπτών συνάντησή τουε, ο κ. Πα- 
πανδρέου δήλωσε ότι έθεσε όλα τα 
ζητήματα που απασχολούν τιε ελ- 
ληνοτουρκικέε σχέσειε, με την προ
σθήκη ότι όλα αυτά θα αξιολογηθούν 
τον Δεκέμβριο σε συνάρτηση με την 
ευρωπαϊκή προοπτική τηε Τουρκίαε. 
Χαρακτήρισε τη συνάντηση φιλική, 
χωρίε ατζέντα, από την οποία ει- 
σέπραξε βούληση για θετική αντα
πόκριση σε όλα τα θέματα. Εξέ- 
φρασε δε την ελπίδα, η βούληση αυ
τή  να μεταφραστεί σε πράξειε.

Η επίσκεψη εξελίχθηκε σε «επί
θεση φιλίαε» προε τον τουρκικό λαό. 
Με δηλώσειε, τιε οποίεε ο ίδιοε δι
ευκρίνισε ότι απευθύνει προε αυτόν, 
αλλά και συμβολικέε χειρόνομίεε, 
τη ν  επίσκεψη σ το ν  τάφο του 
Ισμαήλ Τζεμ όπου απέθεσε κλαδιά 
ελιάε, ο κ. Παπανδρέου έδειξε ότι ε
πιθυμεί να ξαναπιάσει το νήμα τω ν 
ελληνοτουρκικών σχέσεων από εκεί

όπου το άφησε ωε υπουργόε Εξω
τερικών του Κώστα Σημίτη. Ταυ
τόχρονα, στιε δηλώσειε του ξεδί
πλωσε την ατζέντα τω ν  προβλη
μάτων, που όπωε είπε, πρέπει να λυ
θούν: Κυπριακό, τουρκικέε αμφι
σβη τήσει στο Αιγαίο, Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και Χάλκη. Τα συνέ
δεσε, μάλιστα, με την ευρωπαϊκή 
προοπτική τηε Τουρκίαε.

Το πρώτο εκτόε Ελλάδαε ταξίδι 
του πρωθυπουργού, με αφορμή την 
άτυπη σύνοδο υπουργών Εξωτερι
κών τηε Διαδικασίαε Συνεργασίαε 
Νοτιοανατολικήε Ευρώπηε πραγ
ματοποιήθηκε, τελικά, με πρό
γραμμα ανάλογο επίσημηε επίσκε- 
ψηε. Αιφνιδιάζονταε ακόμα και στε
λέχη του υπουργείου Εξωτερικών, 
που περιέγραφαν την επίσκεψη ωε 
μια συμβολική συμμετοχή ανοίγ- 
ματοε προε την Τουρκία και τιε βαλ- 
κανικέε χώρεε και πολύ περισσότερο 
τουε διπλωμάτεε, που προτιμούν την 
προσεκτική προετοιμασία ανάλογων 
επαφών, το Μέγαρο Μαξίμου ανα
κοίνωσε συνάντηση του πρωθυ
πουργού με τον Τούρκο ομόλογό του 
Ταγίπ Ερντογάν.

Τον κ. Παπανδρέου στην Κων
σταντινούπολη υποδέχθηκε ο Τούρ- 
κοε υπουργόε Εξωτερικών, Αχμέτ 
Νταβούτογλου. Αμέσωε μετά, επι- 
σκέφθηκε το  Οικουμενικό Πα
τριαρχείο και έγινε δεκτόε από τον 
κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίοε του ευ
χήθηκε καλή επιτυχία στα  νέα του ■
καθήκοντα και χαιρέτισε; το συμ
βολισμό τηε απόφασηε νε^κάνει το 
πρώτο εκτόε Ελλάδαε ταξίδι του 
στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρω
θυπουργόε δήλωσε ότι επιθυμεί να 
απευθυνθεί σ τον  τουρκικό λαό. 
«Γνωρίζετε ότι μιλάω με ειλικρίνεια, 
γνωρίζετε τιε προσπάθειέε που για 
προσέγγιση. Προβλήματα υπάρ
χουν, προβλήματα που μαε αφορούν



0 κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν φιλική, α
πό την οποία εισέπραξε βούληση για θετική ανταπόκριση σε όλα τα θέματα.

Ο κ. Παπανδρέου επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και έγινε δε
κτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Νέο μοντέλο 
διακυβέρνησης 
από Γ. Παπανδρέου

και pas πονάνε. Το Κυπριακό, οι δι- 
μερείε σχέσειε με απόλυτο σεβασμό 
στην εδαφική ακεραιότητα αλλά και 
eras θρησκευτικέε ελευθερίε5, oncos 
το θέμα ras Χάλκηε, που συνδέεται 
με την πορεία τηε Toupirias npos την 
Ε.Ε.». Αμέσωε μετά, σε δήλωσή του 
npos τα τουρκικά μέσα, αφού ανα
φέρθηκε στην πολιτική προσέγγισή 
που είχε εγκαινιάσει με τον  Ισμαήλ 
Τζεμ, τόνισε ότι otoxos είναι να α
ντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, ό
χι να τα εκμεταλλευθούμε, αλλά να 
τα λύσουμε». Ιδιαίτερη αναφορά έ
κανε στο Κυπριακό, λέγονταε ότι θα 
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
για την επανένωση τηε Κύπρου σε 
ευρωπαϊκό πλαίσιο, xoipis στρατό κα- 
τοχήε και xcopis κηδεμονία από μη- 
τέρε3 - πατρίδεε. Επανέλαβε την α
νάγκη σεβασμού τω ν συνόρων και

τηε ε δ ά φ ιά  ακεραιότητα5, όπακ άλ
λωστε επιτάσσει το ευρωπαϊκό κε- 
κτημένο, θέτονταβ, ουσιαστικά, την 
ατζέντα τη5 συνάντηση5 με τον κ. 
Ερντογάν. Στον χαιρετισμό του 
προε τη  σύνοδο, ο κ. Παπανδρέου 
πρότεινε τον καθορισμό ενό5 οδικού 
χάρτη, ώστε μέχρι το 2014,100 χρό
νια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όλεε οι χώρεε τω ν Δυτικών 
Βαλκανίων να γίνουν μέλη τηε Ε.Ε. 
Ειδικότερα για τα Σκόπια, δήλωσε ό
τι η Ελλάδα επιθυμεί επίλυση του 
προβλήματο5 τηε ονομασίαε, με τιε 
θέσευ τηε να είναι ξεκάθαρεβ και 
γνωστέε. Για την Τουρκία, είπε ότι 
θα πρέπει να ενθαρρυνθεί από την 
Ε.Ε., αλλά και η ίδια να εκπληρώσει 
τιε υποχρεώσει τη5 έναντι όλων των 
χωρών-μελών, παραπέμπονταε 
στην Κύπρο.

Νέο μοντέλο λειτουργίαε τηε κυ
βέρνησή , που διαφέρει πλήρωε 
από εκείνο του προκατόχου 
του κ. Κ. Καραμανλή, αλλά και 
του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. 
Σημίτη, υιοθετεί σύμφωνα με 
πληροφορίε5 ο πρωθυπουργόε κ. 
Γ. Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου, όπωε είχε 
προαναγγείλει κατά τη ν  προε
κλογική περίοδο, διαμορφώνει 
ένα πανίσχυρο πρωθυπουργικό 
γραφείο, σ το  οποίο το ν  πρώτο 
λόγο θα έχει ο υπουργόε παρά 
τω  πρωθυπουργώ κ. Χαρ. Πα- 
μπούκη5. Σύμφωνα με πληρο- 
φορίεε, ο κ. Παμπούκηε θα λει
τουργεί κατά τα  πρότυπα «προ
σωπάρχη» του Λευκού Οίκου και 
θα αναλάβει να  υποβάλει εισή
γηση  για τουε συμβούλου5 του 
κ. Γ. Παπανδρέου που θα εγκα
τασταθούν σ το  Μ έγαρο Μαξί- 
μου, προκειμένου να  παρακο
λουθούν τη ν  πορεία και τουε 
ρυθμού5 π ρ ο ώ θ η σ ή  του κυ
βερνητικού έργου.

Παρουσία στο εξωτερικό
Ο κ. Γ. Παπανδρέου, όπωε α

ναφέρουν σ τενο ί του συνεργά- 
τεε, θεωρεί απαραίτητο το  συ
γκεκριμένο μοντέλο, που το ν  «α
πεγκλωβίζει» από τη ν  καθημε
ρινή τριβή με επιμέρουε προ
βλήματα τω ν  υπουργείων. Είναι 
προφανέε, ό τι αφενόε ενδιαφέ- 
ρεται να  ρίξει το  βάροε του στιε 
μεγάλεε προτερα ιότητε5  τηε 
κυβέρνησηε, με πρώτη  τη ν  οι
κονομία, ενώ, επιπροσθέτου ε
πιθυμεί να  έχει σαφώε εν το νό 
τερη παρουσία στη  διεθνή σκη
νή, καθώε είναι πεπεισμένο5 ό
τ ι  η χώρα έχασε σημαντικό έ- 
δαφο5 σ το ν  τομέα τη3 εξωτερι- 
κήε πολιτικήε τα  τελευταία χρό
νια. Τούτο, εξάλλου, υπογραμ
μίστηκε από τη ν  επιλογή του 
δύο ημέρεβ μετά τη ν ορκωμοσία 
τηε νέα5 κυβέρνησηβ να  μετα
βεί στην Τουρκία, όπου είχε χθε5 
συνάντηση με το ν  ομόλογό του, 
κ. Ταγίπ Ερντογάν.

Μάλιστα, ο π ρ ω τα γω ν ισ τή ^  
ρόλοε του κ. X. Παμπούκη υπο

γραμμίζεται και από το  γεγονόε 
ό τι π ιθανότατα ο κ. Ν. Αθανα- 
σάκηε θα διατηρήσει το ν  τίτλο  
του «δ ιευθυντή  του πολιτικού 
γραφείου του προέδρου του  
ΠΑΣΟΚ» και η έδρα του θα βρί
σκετα ι σ τη ν  Ιπποκράτουε, πα- 
ρότι έχει ήδη γραφείο και σ το  
Μ έγαρο Μαξίμου. Επίσηε, η κ. 
Ρεγγίνα Βάρτζελη θα παραμεί- 
νε ι σ τη  Βουλή, ωε διευθύντρια 
τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε 
του ΠΑΣΟΚ.

Τέλθ5, μια σειρά από πρόσω
πα που έπαιζαν καθοριστικό 
ρόλο σ το  «σύστημα τηε Ιππο- 
κράτουε» τα  π έτρ ινα  χρόνια  
τηε α ν τ ιπ ολ ίτευ σή  έχουν ανα- 
λάβει άλλου5 ρόλου5: Οι κ. Γ. Ρα- 
γκούση5, Γ. Π απακωνσταντί
νου, Δ. Ρέππα5, Τίνα Μπιρμπί- 
λη, Π. Γερουλάνο5 έχουν ανα- 
λάβει χαρτοφυλάκια, ενώ ο κ. Δ.

Πανίσχυρο 
πρωθυπουργικό 
γραφείο, που θα 
λειτουργεί στο πρότυπο 
του Λευκού Οίκου.

Στεφάνου θα ακολουθήσει το ν  
πρώτο σ το  υπουργείο Εσωτερι
κών.

Πάντωε, στο Μέγαρο Μαξίμου 
θα συνεχίσει να  πραγματοποι
είτα ι -με διαφορετική σύνθεση  
και με το ν  πρωθυπουργό κατά 
κανόνα να μην είναι παρών- η 
σύσκεψη του λεγάμενου πρω ι
νού  καφέ. Σύμφωνα με πληρο- 
φορίεε, σ τη  σύσκεψη θα μ ετέ 
χουν οι κ. X. Π αμπούκη, Γ. Ρα- 
γκούσηε, Γ. Π απακωνσταντί
νου, Δ. Ρέππαε, Ν. Αθανασάκη5, 
Ρεγγίνα Βάρτζελη και ο κ. Χρ. 
Παπουτσή5, ωε γραμματέα5 τηε 
Κ.Ο. Τέλοε, σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε, θα συγκροτηθεί ομά
δα -ξένων- επ ικοινωνιολόγων 
που θα έχει τη ν  ευθύνη σχε- 
διασμού και προετοιμασίαε τω ν  
δημόσιων εμφανίσεων και πα
ρεμβάσεων του πρωθυπουργού.


