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«Α ν  θέσουμε βέιο, θα 
φταίνε οι εταίροι μας»

y :*

^ «μάχη ιων διαιυπώ- 
σεων» άρχισε. Από 
αυιήν θα κριθεί καιά 
πόσον οι «15» θα 
συμφωνήσουν σιο 
Ελσίνκι σ’ ένα απο- 
θεκιό κείμενο για 
ιην υποψηφιόιηια 
ιης Τουρκίας, καιά 
πόσον θα γίνουν 6ε- 
κιοί οι ελληνικοί ό

ροι και ιελικώς αν θα αποδεχθεί η 
Τουρκία να ιην «συνοδεύει» σιην 
ευρωπαϊκή πορεία ιης και η ένια- 
ξη ιης Κύπρου σιην Ε.Ε.
■  Το «ναι» ή ιο «όχι» ιης Αθήνας 
σιο κείμενο ιων Συμπερασμάτων 
ιου Ελσίνκι θα επηρεάσει αναλό- 
γως και ιον ελληνοιουρκικό διάλο
γο, αλλά και ιις ενδοκυδερνηιικές 
και εσωΐιομμαιικές ισορροπίες μέ
σα σιο ΓΙΑΣΟΚ, ενόψει μάλισια ιης 
προεκλογικής περιόδου.
■  Σιο επίκενιρο ο υπουργός Εξωιε- 
ρικών Γ. ΓΙαπανδρέου και σιην 
Αθήνα και σιη Λευκωσία, αλλά και 
σιις ευρωπαϊκές πρωιεύουσες, ανα- 
ζηιά ιρόπους και μεθόδους που και 
ια εθνικά ζωιικά ουμφέρονια θα ε-, 
ξυπηρειηθούν και δεν θα κλυδωνι- 
σιεί η ελληνοιουρκική προσέγγι
ση και όφελος θα προσδώσει- σιο 
κόμμα ιου σιις επόμενες εκλογές.
■  Επιδιώκονιας, λοιπόν, να «ιριχο- 
ιομήσει ιον κύκλο», ο κ. ΙΙαπαν- 
δρέου επισημαίνει όιι μία ιελική, 
αρνηιική, σιάση ιης Ελλάδας σιο 
Ελσίνκι, ένα Βέιο σιην υποψηφιό- 
ιηια ιης Τουρκίας, θα έχει πρωιί- 
σιως ως αιιία, ιη σιάση ιων ειαίρων 
απένανιι σια ελληνικά αιιήμαια, 
που θα φέρουν και ιο μεγάλο μέρος 
ιης ευθύνης γι! αυιό.
■ Γνωρίζει όιι μία ιέιοια εξέλιξη : 
θα · Βαρύνει: ιις ελληνοτουρκικές 

, σχέσεις, αλλά -συνυπολογίζονιας’ ,:'’
, ιην επιμονή ειαίρων και συμμάχων ο

' ^ « 7 προεδρί ες και επομένως
θα εΕακολοαθήοει, «και'ανώ- 5^ ·,υΠή ρ χε| β υ να Τ Ο ΙΙΙία  ν α  β ρ ο ύ μ ε  ΚΟΠίΙίερη 

ιαυρκική κυβέρνηση γνωρι ΠύΟΠ γ ΐα  Μ  ΟΧέΟΠ Τ ου ρΚ ία ς-Ε υ ρώ Π Π ς»

«Το EñoivKi δεν είναι η ιεΑευιαία ευκαιρία.

ζει, έχουμε ανταλλάξει απόψεις Πά
νω σ’ αυιό, όιι δεν διαπραγμαιεύε- 
ιαι με ιην Ελλάδα και μόνο ιην υ- 
ποψηφιόιηιά ιης. Και οι δύο πλευ
ρές γνωρίζουμε όιι μία μη ικανο-

..............
νολική- θά έχουν οι ειαίροι μας. 
Πιστεύω όιι η προσπάθεια ιης 

-Ελλάδας έχει αναγνωρισιεί. Αν υ
πάρξει αρνηιική εξέλιξη, ιόιε αυ- 

. ποιηιική λύση σιο Ελσίνκι και για ¿ ιή  θα^έ^ει, αρνηίικές επιπτώσεις 
ιην Ελλάδα καί για ιην Τουρκία, ό- σιην ελληνοιουρκική προσέγγιση, 
πωσδήποίε θα έχει έμμεσες -επί- ν αλλά πισιεύω όιι δεν θά χαθεί 
πτώσεις και σιην ελληνοτουρκική Α  πλήρως η δυναμικήν Γ- 
προσέγγιση. Αλλά η Ελλάδα πρέ- ryA  »Υπάρχουν και άλλες προεδρίες 
πει να διασφαλίσει ια συμφέρσνιά ><σιπν^Ε.Ε. και επομένως και 6υνα- 
ιης. ΙΙισιεύω όιι <ιυιό που έχάύμε ’’ ιόιηίες να βρούμε μία καλύτερη 
δείξει είναι μία πρωτοφανής, μ$Α λύση. Ελπίζώ όμως ότι οι διάπραγ- 
βήμαια θαραλέα, προσπάθεια Προ->; μαιεύρεις ιις επόμενες ημέρες θα 
σέγγισης με ιην Τουρκία, ενός δια- βρουν Ιούς ειαίρους έιοιμόυς να
λόγου σε θέμαιά κοινού ενδιαφέρο- .υ συμβάλουν σε μία περαιιέρω ενί- 
νιοςκαι εποικοδομηιικής σύνεργα- Υσχυση. ιης ελληνοτουρκικής προ- 
σίας με ιούς ειαίρους. ' -„A·σέγγισης, με ιη διασφάλισή ιων ελ-

»Αν αναγκασιεί η Ελλάδα να βά* λπνικών συμφερόντων. Αν ιο καια- 
λει βέιο σιο Ελσίνκι, θεωρούμέόσ^ φέρουμε ιόιε π ελληνοιουρκική 
πολύ μεγάλη ευθύνη -αν όχι ιη α υ Α  προσέγγισή θα Πάρει και διασιά-

.· ' .
σεις μέσα από ιην ευρωπαϊκή πο̂  
ρεία ιης Τουρκίας. Αναφέρω όιι και 
ο κ. Τζεμ έχει πει όιι αν η Τουρκία 
καιασιεί υποψήφια χώρα, ιόιε μία 
από ιις πρώιες κινήσεις που,θα κά* 
νει, θα είναι να ζηιήσει ιη Βοήθεια 
ιης Ελλάδας για ιη μεταφορά ε
μπειρίας ιης σε όλους ιούς ιομέίς 
ιης ευρωπαϊκής πορείας (οικονομι
κό, νομικό, διοικηίικό κ.ά.). Αυιό 
σημαίνει μία δικιύωση ιης ελληνι
κής γραφειοκρατίας με ιην τουρκι
κή, πράγμα που θα αποιελέσει ένα 
πιο σιέρέο υπόβαθρο για ιις μελ
λοντικές καλές γειτονικές σχέ
σεις...». ·,γ ,
■  ΙΙάρα ιαύια, μόλις πριν αιίό λίγες 
ημέρες ο αρμόδιος για ιη διεύρυν
ση, επίτροπός γ Φερχόιγκεν και η 
φιλανδή υπουργός Εξωτερικών κ<

Λιπόνεν επέμεναν όιι οι δεκαιρείς 
ειαίροι έχουν διαμορφώσει ιη θέση 
ιούς για ιην υποψηφιόιηια ιης 
Τουρκίας και κάλεσαν ιην Ελλάδα 
και ιη Σουηδία να δώσουν ιις ιελι- 
κές αποφάσεις ιούς. Αυιό, λοιπόν, 
σημαίνει όιι υπάρχει ήδη «ιο 
μπλοκ ιων 13 ειαίρων» απένανιι 
σιην Ελλάδα; Επιφυλακιικός ο κ. 
Παπανδρέου επιμένει όιι:

«Εμείς δεν έχουμε δώσει ιην ιε- 
λική συγκαιάθεσή μας και ούιε θα 
ιη δώσουμε μέχρις όιου διασφαλι
στούν ια ζωιικά συμφέρονιά μας 
και κατοχυρωθεί όιι η ευρωπαϊκή 
πορεία ιης Τουρκίας θα είναι προς 
όφελος και ιης Ε.Ε. και ιης Ελλά
δας και ιης Κύπρου, και. Βεβαίως 
ιης Τουρκίας. Εχουμε σαφώς ανα
λύσει ιις θέσεις μας σιους ειαίρους, 
ξέρουν ιις θέσεις μας και όποις α
ναμένουν ιη δική μας απάνιηση, έ- 
ισι και εμείς αναμένουμε ιην ιελι- 
κή ανταπόκρισή ιούς».
■  Επομένως, μέχρι ιη Σύνοδο Κο
ρυφής σιο Ελσίνκι ιο ενδιαφέρον 
και η προσπάθεια εσιιάζειαι σιη 
διαμόρφωση ιου ιελικού κειμένου 
ιων Συμπερασμάτων. Ο κ. ΙΙαηαν- 
δρέου επισημαίνει ια «όυσιαιικά 
στοιχεία» που πρέπει να έχει ιο ιε- 
λικό αυιό κείμενο, ώσιε να γίνει α
ποδεκτό από ιην Ελλάδα:

«Η γενική παραιήρηση είναι όιι 
εμείς θεωρούμε πως η υποψηψιόιη- 
ια ιης Τουρκίας ιης δίνει ιην ευ
καιρία να μπει “σε μια ιροχιά νο- 
μιμόιηιας” , όπως λέει ο πρόεδρος 
Κ. Σιεφανόπουλος. Δηλαδή, να 
διαμορφώσουμε ιο απαραίιηιο 
πλαίσιο που θα συμβάλει σιη Βή- 
μα-βήμα προσέγγιση ιης Τουρκίας 
σιη νομιμόιηια και σιις εσωιερικές 
υποθέσεις (π.χ. καιαδίκη Οισαλάν) 
και σιη διεθνή σκακιέρα.

»Εμείς έχουμε ιδιαίιερο ενδιαφέ
ρον για ιην ευρωπαϊκή προσέγγι
ση ιης Τουρκίας. Παραλλήλως, ό
μως, έχουμε και συγκεκριμένα θέ- 
μαια ποι; θέλουμε να ικανοποιη
θούν, όπως οι καλές γειιονικές σχέ
σεις. Γϊα μας είναι θέμα ιρόπου, φι
λοσοφίας αντιμετώπισης ιων διμε
ρών σχέόεων μέσα σ’ ένα πλαίσιο 
δικαίου, ειρηνικής επίλυσης ιων 
διαφορών, αξιοποίησης ιου Δικα
στηρίου ιης Χάγης.

»Η Κύπρος είναι για μας βασικό 
θέμα, είναι και παραμένει η μεγά
λη προιεραιόιηια ιης ελληνικής ε
ξωτερικής πολιτικής. Ηδη υπάρχει 
ιο κονοιικό κεκιημένο όιι η Κύ
προς επηρεάζει ιις σχέσεις Ε.Ε.- 
Τουρκίας. Αυιό πρέπει εκ νέου να 
αΠοιυπωθεί σια συμπεράσμαια. 
Αλλά εμείς δίνουμε ιώρα μια συνο
λική μάχη -ίσως ιην πιο σκληρή- 
να ενισχυθεί η ενιαξίακή πορεία 
ιη$ Κύπρου. Και σ’ αυιήν θα επι- 
μείνουμε. /

»Βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον 
και από άλλες χώρες, π.χ. ιη Σουη
δία, για ια θέμάια ίων ανθρωπίνων

δικαιωμάιων και ιης εσωιερικης 
δημοκραιίας, ια οποία θα επηρεά
σουν μακροπρόθεσμα ιις εξωιερι- 
κές σχέσεις ιης Τουρκίας... Λυιά εί
ναι ια μέιωπα. Η αρχιιεκιονική ιου 
κειμένου ιων Συμπερασμάτων μπο
ρεί να αλλάξει πολλαπλώς μέχρις 
όιου καιασιεί ικανσποιηιική για ια 
συμφέρονιά μας. Αυιό είναι ένα α
πό ια διαπραγμαιευιικά μας περι
θώρια. Αλλά οι ελληνικοί όροι και 
αρχές πρέπει να εμφανιστούν σιις 
ιελικές, δεσμευτικές προιάσεις».
■  Η Τουρκία όμως έχει καιασιήσει 
σαφές όιι δεν δέχειαι εμπλοκή ιου 
Κυπριακού σιην υιιοψηφιόιηιά ιης 
σιην Ε.Ε., αλλιώς δείχνει να μην 
ιην ενδιαφέρει η εξέλιξη αυιή. Εί
ναι απλώς διαιιραγμαιευιικό 
«ιρικ» ιης Αγκυρας;

«Αυιό θα ιο διαπιοιώσουμε», λέ
ει ο κ. Ιίαιιανδρέου. «Είναι γεγονός 
όμως όιι με όλους ιούς ιρόπους και 
οι ειαίροι και οι σύμμαχοί μας, ό
πως οι ΗΙΙΑ, έχουν πλέον αναγνο» 
ρίσει ιη σύνδεση ιης πορείας ιης 
Τουρκίας σιην Ευρώπη με ιη διευ
θέτηση ιων ελληνοιουρκικών δια
φορών και ιην επίλυση ιου Κύπρια 
κού. Αρα λοιπόν η Τουρκία γνωρί 
ζει από τώρα όιι ιο θέμα αυιό απο- 
ιελεί κοινοί ικό κεκιημένο.

»Το Κυπριακό θα ιο Βρουν μπρο 
σιά ιούς, ιο έχουν μπροοιά ιούς. 
Είναι πολύ περίεργο η Τουρκία να 
ζηια να είναι μέλος ιης Ε.Ε., η με
γάλη πλειοψηφία ιων Τουρκοκυ
πρίων να θέλουν ιην Ε.Ε. και η 
Τουρκία να θεωρεί όιι η Κύπρος 
δεν μπορεί να γίνει μέλος. Το Κυ
πριακό, όμως, είναι ευρωπαϊκή υ
πόθεση, πλέον».
■  Και πιο εσωκομμαιικό μέιωπο ιι 
γίνειαι; Ο κ. Ιίαιιανδρέου θα δώσει 
ιην απάνιηση σιις επικρίσεις ιου 
θ. Πάγκαλου;

«ΙΙιοιεύω όιι σιο κυΒερνηιικο ε
πίπεδο υπάρχει α πόλοι η ιαύιιση ή
λιον ιων ουναδέλιρων με ιην ιακιι 
κή που ακολουθείιαι αυιή ιη σιιγ- 
μή. Είναι μία συνολική απόφαση, 
υπάρχει μια ευρύιερη συναίνεση.

»Ομως, μέσα σιο κόμμα εκκρεμεί 
μια πολύ μεγάλη συζήιηση για ιην 
εξωιερική πολιιική. Οι εξελίξεις 
ιο ιελευιαίο διάσιημα ήιαν ραγδαί
ες. Η υπόθεση Οισαλάν και πώς ή 
ιαν ιόιε οι ελληνοιουρκίκές σχέ
σεις, ιο Κόοοβο και πώς δημιουρ- 
γήθηκε η αίσθηση όιι οι δύο χώρες 
πρέπει να “ ια βρουν” σιην περιο
χή ιούς, η επαναπροσέγγιση ιης / 
Τουρκίας σιην Ε.Ε. μειά ιις απο- / 
φάσεις που πήρε σιη Σύνοδο ιού 
Λουξεμβούργου, όλα αυιό δημιουρ
γούν ιην ανάγκη μιας μεγάλης συ
ζήτησης μέσα σιο κόμμα. Για να 
μπορέσουμε να αναλύσουμε ιις νέ
ες δυναιοιηιες και ιιροοπιικές ιης 
χώρας μας, ιο πώς μειαφράζονκη 
σήμερα, μέσα σιις συνθήκες που 
αλλάζουν, οι πολιιικές ιόυ Α. ΙΙα- 
πανθρέου από ιο 1997».
■  Και σιο Ο. Πάγκαλο; Του χρω 
οιάιε μια απάνιηση;

«Είμαι πάνια έιοίμος γκι ουζήιη- 
ση επί ιων εξωτερικών θεμάιων, και 
ιο έχω κάνει, με ιο θ. Πάγκαλο, 
ιούς πρώην-ΥΙΙΕΞ, ιούς αρχηγούς 
ιων κομμάϊοιν. Οχι, δεν είδα ουσία- 
σιική μολπική διαφωνία σιις θέ
σεις ιόυ θ. Πάγκαλου. Σιις δηλώ
σεις ιου πάλι δεν είδα ουσιαστική 
ιιόλιιική διαφωνία.
• »Οι αιιιάσεις ιου είναι σε προσω
πικό επίπεδο, έχουν έναν συναι- 
σθημαπσμό -ίσως καιανοηιό αλλά 
σιη βάση ιούς δεν αποιελούν μια 
άλλη πρόταση ή ανππρόιαοη».


