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Constantinos Simitis

Από: "Poulidou" <poulidou@avg¡.gr>
Προς: <csimit¡s@otenet.gr>
Αποστολή: Τετάρτη, 19 Ιανουάριου 2005 8:13 μμ
Θέμα: FW:

---- Original Message-----
From: Nikos Megadoukas [mailto:nmduke@hotmail.com]
Sent: Wednesday, January 19, 2005 7:56 PM
To: poulidou@avgi.gr
Subject:

Βόννη 22.2.1996 (ανταπόκριση Πέτρου Στάγκου)

------ Κεντρικό σημείο σύγκλισης στις σημερινές συνομιλίες του

έλληνα πρωθυπουργού Κώστα με τον γερμανό καγκελάριο Χέλμουτ Κολ - 

αναφορικά με την αντιμετώπιση της ελληνοτουρκικής κρίσης - υπήρξε η 

αναγνώριση ότι βάση για την επίλυσή της πρέπει να αποτελούν οι 

κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Τη συμφωνία επ' αυτού υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στη 

συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά τη συνάντησή του με τον Κολ, ενώ το 

ίδιο αναφέρεται και σε ανακοίνωση της καγκελαρίας που διένειμε 

αργότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πέτερ Χάουσμαν. "Ο καγκελάριος και 

ο φιλοξενούμενος του - αναφέρεται ειδικότερα στην ανακοίνωση - 

συμφώνησαν ότι οι διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας πρέπει να οδηγηθούν σε λύση με ειρηνικό τρόπο και 

συγκεκριμένα με τη χρησιμοποίηση των μέσων του Διεθνούς Δικαίου."

Η αυτονόητη αυτή παραδοχή, από τη στιγμή που αναφέρεται 

συγκεκριμένα στην κρίση για τα Ιμια και στις τουρκικές αμφισβητήσεις, 

αποτελεί από γερμανικής πλευράς κατ'αρχήν μία εύσχημη, αλλά σαφή
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έκφραση αποδοκιμασίας στην πολιτική του Casus Belli, ενώ παραπέμπει 

ταυτόχρονα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης...

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ερμήνευσε την υιοθέτηση της 

στάσης αυτής από το γερμανό καγκελάριο, ως σχετική υπέρβαση της 

μέχρι τώρα πολίτικης των "ίσων αποστάσεων" έναντι Ελλάδας και 

Τουρκίας. "Νομίζω - είπε σε δήλωσή του - ότι έχει ξεπεραστεί... Ο 

καγκελάριος αναγνώρισε την ανάγκη εφαρμογής των κανόνων του Διεθνούς 

Δικαίου, το οποίο είναι μία τοποθέτηση που βρίσκεται κοντά στη δική 

μας άποψη..." Ο κ. Σημίτης πρόσθεσε ακόμη ότι από πλευράς Κολ ανελήφθη 

η υποχρέωση μιας "συγκεκριμένης ενασχόλησης" με το πρόβλημα αυτό - 

χωρίς να αναφέρει τον όρο πρωτοβουλία - "πράγμα που ήταν ακριβώς αυτό 

το οποίο θέλαμε..."

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

- Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο πρωθυπουργός και 

απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την ετοιμότητα της ελληνικής 

πλευράς να προχωρήσει σε διάλογο με την Τουρκία, είπε ότι η Ελλάδα 

έχει επανειλημμένα απευθύνει πρότάση διαλόγου προς την Τουρκία για 

την επίλυση εκκρεμούντων ζητημάτων, πράγμα που η Αγκυρα έχει 

απορρίψει, αποσαφηνίζοντας παράλληλα ότι "η ελληνική κυριαρχία δεν 

είναι διαπραγματεύσιμη..." "Ο αμφισβητών το Status Quo - πρόσθεσε - 

ας προσφύγει στη Χάγη..."

- Ο κ. Σημίτης αποσαφήνισε επίσης οτι η ελληνική πλευρά δεν 

προτίθεται να συνεργαστεί ως προς την προώθηση της χρηματοδότησης της 

Τουρκίας που συνεπάγεται η τελωνειακή ένωση με την ΕΕ, όσο η Ελλάδα 

τελεί υπό καθεστώς απειλής πολέμου. "Ξεκαθάρισα στον καγκελάριο Κολ -
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είπε - ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στη συνεργασία της Ελλάδας για 

την προώθηση της τελωνειακής ένωσης, υπό τις παρούσες συνθήκες..." 

Σημειώνεται σχετικά ότι από γερμανικής πλευράς, η τοποθέτηση αυτή ναι 

μεν δεν επικροτείται, αλλά έγινε δεκτή ως "φυσιολογικό, αναγκαίο 

κακό"...

- Αναφορικά με το Κυπριακό, το οποίο "εθίγη" στις συνομιλίες,

ο πρωθυπουργός υπήρξε φειδωλός σε πληροφορίες αναφορικά με το 

περιεχόμενο. Η γερμανική πλευρά πάντως - σύμφωνα με πληροφορίες - 

"ανησυχεί" για μία ενδεχόμενη εμπλοκή από τη διασύνδεση μεταξύ 

του παγώματος της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας και της ομαλής 

πορείας προς την ένταξη της Κύπρου. "Η Γερμανία - ειπώθηκε 

χαρακτηριστικά - επιθυμεί να βρεθεί λύση του πολιτικού προβλήματος 

πριν από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, χωρίς όμως να 

αμφισβητεί την ανειλημμένη δέσμευση για το χρονοδιάγραμμα που έχει 

καθοριστεί - έξι μήνες, δηλαδή, μετά το πέρας των εργασιών της 

Διακυβερνητικής Διάσκεψης..."

- Αναφορικά με τα θέματα του αναγκαστικού κατοχικού δανείου

και των πολεμικών αποζημιώσεων, ο πρωθυπουργός είπε ότι τα "ανέφερε" 

στον καγκελάριο, χωρίς ωστόσο να γίνει συζήτηση επί του περιεχομένου. 

Ο κ. Σημίτης πρόσθεσε ότι από γερμανικής πλευράς δεν υπήρξε καμία 

τοποθέτηση - "δεν επιθυμώ να ερμηνεύσω τη σιωπή της γερμανικής 

πλευράς", είπε - και προανήγγειλε ότι "σε δεδομένη στιγμή" θα θέσει 

τα θέματα αυτά ο υπουργός εξωτερικών Θόδωρος Πάγκαλος στο γερμανό 

ομόλογό του Κλάους Κίνκελ.

- Απαντώντας, τέλος, σε ερωτήσεις για το κατα πόσο η
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γερμανική πλευρά έφερε στις συνομιλίες το θέμα της ανάθεσης στη 

γερμανική αεροναυπηγική εταιρία DASA του εκσυγχρονισμού των "Φαντομ" 

της ελληνικής αεροπορίας, ο πρωθυπουργός απάντησε καταφατικά, αλλά 

πρόσθεσε ότι "τρέχει" ακόμη ο διαγωνισμός...

Αθήνα - 24/2/1996

Θετικό χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των επισκέψεων του στις 

Βρυξέλλες, τη Βόννη και το Παρίσι, ο Πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, ο 

οποίος έφθασε στην Αθήνα λίγο μετά το μεσημέρι.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι 

οι υφιστάμενες ελληνοτουρκικές διαφορές απόψεων θα έπρεπε να 

επιλυθούν με ειρηνικά μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.

Ειδικά για το θέμα της Τουρκίας και της επεκτακτικής διάθεσής

της, ο Πρωθυπουργός είπε ότι εκφράστηκε απ'όλους τους συνομιλητές του

(Κολ, Σιράκ, Σαντέρ, Ντεάν), θετική διάθεση.

Ο κ.Σημίτης, παραδέχθηκε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκαν 

ή εξαφανίστηκαν τα προβλήματα και γι' αυτό όπως είπε, χρειάζεται 

ακόμα συνέχεια και συνέπεια στη δουλειά ώστε αυτή η μικρή, όπως τη 

χαρακτήρισε στροφή, να πάρει διαστάσεις. Γι' αυτό, πρόσθεσε, η 

κυβέρνηση θα δουλέψει με συνέπεια.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου της 

γαλλικής κυβέρνησης όπου σημειώνεται ότι οι εδαφικές διαφορές πρέπει 

να ρυθμίζονται με ειρηνικά μέσα, με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και
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εφόσον είναι απαραίτητο δια της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης.

Οι αναφορές αυτές στο Διεθνές Δίκαιο, επεσήμανε ο 

Πρωθυπουργός, γίνονται για πρώτη φορά και αποτελούν μια θετική 

εξέλιξη γιατί στο παρελθόν θεωρείτο η επεκτατική πολιτική της 

Τουρκίας ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί 

από την Ελλάδα με διμερείς πολιτικές διαπραγματεύσεις. Τώρα, 

κατέληξε ο Πρωθυπουργός, άρχισε να τοποθετείται το πρόβλημα στο 

νομικό πλαίσιο, κάτι το οποίο ήθελε πάντα η Ελλάδα.

Παρίσι 23/2

Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης σε δηλώσεις του στο Διεθνές 

δίκτυο του γαλλικού ραδιοφώνου (RFI) είπε ότι έλαβε τη διαβεβαίωση 

των ευρωπαίων εταίρων ότι στην περίπτωση της βραχονησίδας Ιμια θα 

εφαρμοσθεί το διεθνές δίκαιο κάτι που το επιθυμεί η Ελλάδα. Σε 

ερώτηση με ποιό τρόπο θα επιτευχθεί αυτό, ο πρωθυπουργός είπε ότι 

"με τ0 μόνο δυνατό τρόπο σ' αυτή την περίπτωση, δηλαδή με την 

προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης για τη διευθέτηση της 

διαφοράς".

Αναφερόμενος σε σχετική ερώτηση για την ανάκληση του Τουρκου 

πρεσβευτή στην Αθήνα από την Αγκυρα, εξέφρασε την πίστη του ότι η 

ανάκληση αυτή φανερώνει την απόγνωση της Αγκυρας.

Τέλος, ο κ. Σημίτης είπε ότι το ταξίδι του στις ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες σηματοδοτεί ένα καινούργιο ξεκίνημα, αλλά δεν πρόκειται
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περί νέας ευρωπαϊκής πολιτικής της Ελλάδας. Επιθυούμε είπε να 

συζητήσουμε για τις θέσεις μας με τους ευρωπαίους εταίρους μας και 

αρχίζουμε μια νέα προσπάθεια για να συμμετάσχουμε ενεργώς στην 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger 
Download today it's FREE!
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