
Το ΒΗΜΑ onLine - ΠΟΛΙΤΙΚΑ Page 1 of 4

>

T O
1η σελίδα

Β Η Μ Α
Το ΒΗΜΑ εν τάχει...

Di U
Πρώτες σελίδες

ne
ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ * Αναζήτηση

με κριτήρια

Κυριακή 16 Ιανουάριου 2000 - Αρ. Φ ύλλου 12817 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΗΜΑ [οκ]

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΟ ΛΙΤΙΚΑ
ΔΙΠΛΩ Μ ΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ
ΡΕΠ Ο ΡΤΑΖ
ΓΝΩΜ ΕΣ
ΑΘ ΛΗΤΙΣΜ Ο Σ
ΒΗΜ Ατοδότης
Το επταήμερο του
Διόδω ρου

Πολιτικά

Φιλικώς αδιάλλακτη η Τουρκία για Αιγαίο, Κύπρο και
Ελσίνκι

Ο Ισ μ α ή λ  Τ ζεμ , υ π ο υ ρ γ ό ς  Ε ξω τ ε ρ ικ ώ ν  τ η ς  γ ε ίτο νο ς , μ ιλ ά ε ι σ το
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ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ  
ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΕΣ  
ΤΟ ΑΛ ΛΟ  ΒΗΜΑ  
Β ΙΒΛΙΑ
Η ΔΡΑΧΜ Η ΣΑΣ
ΤΕΧΝ ΕΣ-
Κ ΑΛ ΛΙΤΕΧ Ν ΕΣ

ΑΝ Ν Υ ΠΟΔΗΜ ΑΤΑ

«Η Τουρκία και η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτο ιμες να αντιμετω πίσουν όλα τα διμερή ζητήματα  
με ειλικρ ίνεια  και χω ρίς προκαταλήψ εις, για να καταλήξουν σε μια δ ίκαιη και αμοιβα ίω ς  
αποδεκτή λύση για το Αιγαίο. Οι τουρκοελληνικές σχέσεις έχουν φ θάσει σε ένα επίπεδο
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ωριμότητας για να χειρ ιστούμε τον πυρήνα των ζητημάτω ν που υπάρχουν στις δ ιμ ερείς σχέσεις. 
Δεν πρέπει να επ ιτρέψ ουμε στο παρελθόν να μας εμποδίσει» .

Η δήλω ση έγινε  από τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών κ. Ισμαήλ Τζεμ κατά τη διάρκεια μιας 
αποκλειστικής συνέντευξης προς «Το Βήμα» στη χιονισμένη Αγκυρα την περασμένη Πέμπτη, 
που περιστράφ ηκε, όπω ς ήταν φυσικό, στις σχέσεις τω ν δύο χω ρώ ν, στην απόφ αση του Ελσίνκι 
για την Τουρκία , στο πρόβλημα της Κύπρου και στις ενταξιακές προοπτικές της, στις συνομιλίες 
που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα με τον υπουργό κ. Γ. Π απανδρέου και όλα τα σχετικά. 
Συζήτηση άνετη. Ο κ. Τζεμ ήταν ευδιάθετος, ευγενικός όπω ς πάντα, δεν θυμίζει καθόλου  
εκείνον τον σφ ιγμένο, λακω νικό στις απαντήσεις του υπουργό τω ν ημερών της σύλληψ ης του  
Οτσαλάν.

ΤΟ  ΒΗΜΑ Η διαφ ορετική ατμόσφ αιρα που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τον τελευταίο καιρό  
είναι εμφ ανής. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει να παρουσιάσει δ ιαφ ορετικές θέσεις στα θέματα που 
συζητά με τον έλληνα ομόλογό του για τον οποίο  εκφ ράζεται πολύ κολακευτικά και με εμφανή  
συμπάθεια και για όλο τα φάσμα τω ν διμερώ ν σχέσεω ν και το Κυπριακό. Κάθε άλλο. Ο κ. Τζεμ  
δείχνει μια Τουρκία φ ιλική προς την Ελλάδα, ήπια στις εκδηλώ σ εις της, αλλά αμετακίνητη από  
τις πάγιες θέσεις της. Μάλιστα σε ό,τι αφορά την απόφ αση του Ελσίνκι κάνει και μια αυθαίρετη  
ερμηνεία, λ.χ., για τ ις προϋποθέσεις παραπομπής των διαφ ορώ ν στο Δ ιεθνές Δικαστήριο.

Ο κ. Τζεμ υποστηρίζει ότι στο Ελσίνκι η Τουρκία αναγνω ρίστηκε ως υποψ ήφια χώρα χω ρ ίς καμία 
προϋπόθεση, βεβαιώ νει ότι η Τουρκία έχει ήδη συμμορφ ω θεί με τη γραμμή της ΕΕ και 
προϊδεάζει για ενδεχόμενη αδράνεια της Τουρκίας στις υ ποδείξεις τη ς ΕΕ τονίζοντας ότι 
υπάρχουν και «εθνικές ευα ισθησίες» τις οποίες δεν πρέπει να αγνοήσει η Ενωση.

Ανάπτυξη Στην ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ο τούρκος υπουργός εμφ ανίζεται αμετακίνητος από τις  
γνω στές θέσεις της Αγκυρας. Στην Κύπρο, λέει, υπάρχουν δύο κυρίαρχα, ανεξάρτητα κράτη «και 
κανένα δεν έχει δ ικαίω μα να εκπροσω πεί το σύνολο της νήσου». Γι' αυτό μόνο αν υπάρξει 
συμφ ωνία μεταξύ αυτών τω ν δύο «θα είναι δυνατόν να μιλούμε για ένταξη και των δύο» στην 
ΕΕ. Ειδικότερα για τους Τουρκοκυπρίους ο κ. Τζεμ τονίζει ότι «δεν πρέπει να αποκλειστούν από  
την προοπτική εισόδου στην ΕΕ, αλλά αυτή η προοπτική μπορεί να υλοποιηθεί με ακέραιη την 
ισοτιμία και τα κυριαρχικά τους δ ικαιώ ματα».

Ο κ. Τζεμ με δέχθηκε στο γραφ είο  του, στον τελευταίο όροφ ο του κεντρικού κτιρίου του 
υπουργείου, όπου σχεδόν σε κάθε τοίχο υπάρχει η φ ωτογραφ ία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο τούρκος  
υπουργός μόλις είχε επιστρέφ ει από γεύμα με τους πρέσβεις των 15 κρατώ ν-μελώ ν της ΕΕ, στο 
οποίο είχε την ευκαιρία να προβάλει τις  εκτιμήσεις της χώ ρας του για τα ευρω παϊκά θέματα.
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Το Αλλο Βήμα

Στη συνομιλία μας μου μίλησε με ενδιαφ έρον για τη συνεργασ ία τούρκω ν και ελλήνω ν  
επιχειρηματιώ ν και εξέφ ρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον πρω θυπουργό κ. Κ. Σημίτη όταν 
επισκεφ θεί εντός του Φ εβρουάριου την Αθήνα.

Ο ελληνοτουρκικός δ ιάλογος σε θέματα «χαμηλής πολιτικής» και τα αποτελέσματα του Ελσίνκι 
έχουν εμφ ανώ ς βελτιώσει την ατμόσφ αιρα στις δ ιμ ερείς σχέσεις. Κατά την άποψ ή σας, έχουμε  
φθάσει στο σημείο ώστε αυτή η προσέγγιση να είναι «μη αντιστρέψ ιμη»; Ποια θέματα νομίζετε  
ότι θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το κλίμα και πού υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω  
βελτίωση τω ν σχέσεω ν;
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Τελευταίες ειδήσεις in.gr

Παρασκευή 19 Ιανουάριου 2007

• Η υγεία του Κάστρο 
βελτιώνεται «αργό, αλλά 
σταδιακά» δηλώνει ο 
Ισπανός γιατρός του,
12:55

• Αποκλείστηκαν 
Παγδατής/Οικονομίδης 
από τη συνέχεια του 
Australian Open, 12:52

• Παλαιό μετεωρολογικό 
δορυφόρο στο διάστημα 
κατέστρεψε με πύραυλο η 
Κίνα, 12:49

• Παλαιό μετεωρολογικό 
δορυφόρο στο διάστημα 
κατέστρεψε με πύραυλο η 
Κίνα, 12:49

• Προσωρινή διακοπή 
τροφοδοσίας της
Κ.Ευρώπης με ρωσικό 
πετρέλαιο, λόγω 
κακοκαιρίας, 12:35

Χρηματιστήριο online in.gr

Δεδομένα με καθυστέρηση 15 
λεπτών

Γ.Δ. 4 .679,12  +0,08%  
19/01/2007  12:23:35

Γ.Δείκτης από  
19/1/2006

Δ ε ίκ τ ε ς

Σύμβολο Τιμή %Διαφ
Γ.Δείκτης 4.679,87 +0,09
ΠΓ5Ε 20 2551.55 -0.00
Π Έ Ε  40 5476.42 0.14
π 5 Ε  80 901.12 -0.20
Π ^ Ε 140 5706.75 0.01
ΕιιτοάβηΚ Μίε 
50 2287.05 0.05

περισσότερα >>
Μετοχές

Ανοδικές 91
Καθοδικές 115
Στάσιμες 187
Τζίρος 139,8 (εκατ.)
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Η Δραχμή σας
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Νέο τοπίο στα

Τέχνες και 
Καλλιτέχνες

«Οι μεικτές τουρκοελληνικές επιτροπές στους έξι τομείς διεξήγαγαν τις συνομιλίες τους σε πνεύμα 
συνεργασίας και φιλίας, γεγονός που απέφερε πολύ θετικά αποτελέσματα, όπως η επεξεργασία ενός 
αριθμού συμφωνιών οι οποίες θέτουν τη νομική βάση μιας νέας σχέσης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.
Αυτό δείχνει ότι πολλά μπορούν να επιτευχθούν όσο οι δύο πλευρές έχουν την καλή θέληση και την 
πολιτική αποφασιστικότητα. Σήμερα, βλέποντας τα συγκεκριμένα επιτεύγματα των έξι μεικτών ομάδων 
εργασίας, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι υπάρχει ένα σταθερό έδαφος για συνεργασία μεταξύ των 
δύο χωρών σε πολλούς τομείς και ότι έχουν επίσης τεθεί σταθερά θεμέλια για μελλοντικές πρωτοβουλίες 
συνεργασίας. Η Τουρκία στοχεύει στη σταθεροποίηση των όσων έχουν ήδη επιτευχθεί και 
προσανατολίζεται προς νέα πρότυπα συνεργασίας. Αποτελεί ειλικρινή επιθυμία μας η περαιτέρω προώθηση 
της προσέγγισης υπό το φως των αποφάσεων του Ελσίνκι. Ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφέρουμε το 
θετικό πνεύμα συνεργασίας που ήδη υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών σε άλλους τομείς θα αποτελέσει το 
βασικό θέμα που θα εξετάσουμε στη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Παπανδρέου στην Αγκυρα, που θα 
πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες».

Ποια συγκεκριμένα θέματα περιλαμβάνονται στην ατζέντα, πέραν τη ς υπογραφ ής των 
συμφωνιών; Και επίσης πώ ς θα χαρακτηρίζατε την επαφή και τη σχέση που έχετε με τον κ. 
Παπανδρέου;

«Νομίζω ότι στη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Παπανδρέου στην Τουρκία θα ήταν σκόπιμο για μένα και 
για τον έλληνα ομόλογό μου να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας του διαλόγου και να 
προσδιορίσουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα. Θα πρέπει επίσης να ανταλλάξουμε απόψεις για 
μελλοντικούς τομείς συνεργασίας, να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις και να δώσουμε ανάλογες 
οδηγίες στους χειριστές μας. Επιπροσθέτως είναι φυσικό για δύο γειτονικές χώρες που είναι τοποθετημένες 
εκεί όπου διασταυρώνονται τα Βαλκάνια, η Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή να ανταλλάσσουν απόψεις και 
πληροφορίες για τα συναφή περιφερειακά και διεθνή θέματα.

Οσον αφορά τον κ. Παπανδρέου, τον θεωρώ έναν σεβαστό συνομιλητή. Η σχέση που έχουμε δημιουργήσει 
μεταξύ μας είναι υποδειγματική. Νομίζω ότι η εγκαρδιότητα, η διαφάνεια και η εντιμότητα που κυριαρχούν 
στη σχέση μας διευκολύνουν το δύσκολο έργο μας».

Κύριε υπουργέ, τα συμπεράσματα του Ελσίνκι αναφ έρουν ότι οι υποψ ήφ ιες χώ ρες θα πρέπει, 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, να επ ιλύσουν κάθε εκκρεμούσα δ ιασυνοριακή διαφ ορά ή 
παρεμφερή θέματα. Ω ς υποψ ήφια χώρα η Τουρκία ποια συγκεκριμένα βήματα σχεδιάζει να 
κάνει για να ικανοποιήσει αυτό τον όρο;

«Υπάρχουν ορισμένα αλληλένδετα προβλήματα στο Αιγαίο μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Η 
Τουρκία έχει αναζητήσει επιμόνως μια λύση στα προβλήματα του Αιγαίου με ειρηνικά μέσα και 
προτείνοντας διαπραγματεύσεις για τον σκοπό αυτό. Οι χώρες μας έχουν δεσμευθεί σε μια εποικοδομητική 
διαδικασία από τον περασμένο Ιούλιο για να δημιουργηθεί μια συνεργία σε διάφορους τομείς, όπως ο 
τουρισμός, το περιβάλλον, η οικονομική συνεργασία, ο πολιτισμός, η περιφερειακή συνεργασία, η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συναφών θεμάτων. Η κοινή δουλειά αποδείχθηκε ικανοποιητική και 
άνοιξε νέους ορίζοντες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό το μοντέλο συνεργασίας απέδειξε ότι με την 
απαραίτητη θέληση και οι δύο χώρες μπορούν να καθιερώσουν μια στενή σχέση εργασίας. Σε αυτό το 
στάδιο η Τουρκία και η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν όλα τα διμερή ζητήματα με 
ειλικρίνεια και χωρίς προκαταλήψεις για να φθάσουν σε μια δίκαιη και εκατέρωθεν αποδεκτή λύση στο 
Αιγαίο. Κατά την άποψή μας, τα αποτελέσματα του Ελσίνκι δίνουν μια νέα ώθηση για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού.

Πιστεύω ότι οι σχέσεις Τουρκίας - Ελλάδας έχουν φθάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας για να χειριστούμε 
τον πυρήνα των ζητημάτων που υπάρχουν στις διμερείς σχέσεις. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο παρελθόν 
μας να μας εμποδίσει. Ενα πράγμα είναι βέβαιο: η μοίρα μας μάς ενώνει. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να 
τονίσω και πάλι ότι η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη να επιλύσει όλες τις διαφορές της με την Ελλάδα
με ειρηνικά μέσα και αντιλαμβάνεται ότι και η Ελλάδα έχει αναλάβει την ίδια δέσμευση».

*Η τουρκική υποψηφιότητα

Στο Ελσίνκι, όταν ανακοινώ θηκε η συμφ ωνία για την τουρκική υποψ ηφ ιότητα, η Τουρκία  
έδω σε, για ένα ορισμένο διάστημα, την εντύπωση ότι δ ιστάζει να την αποδεχθεί. Ποιες ήταν οι 
επ ιφ υλάξεις σας;

«Στο Ελσίνκι στο σχέδιο συμπερασμάτων της προεδρίας που διαβιβάστηκε στην Τουρκία στις 10 
Δεκεμβρίου 1999, με το οποίο η Τουρκία ανακηρύχθηκε επισήμως υποψήφια για ένταξη, υπήρχαν 
ορισμένα σημεία για τα οποία θέλαμε ορισμένες διευκρινίσεις ώστε να αποφευχθεί κάθε ασάφεια και 
παρανόηση.

Εκείνη τη στιγμή ο (σ.σ.: φινλανδός πρωθυπουργός) κ. Πάαβο Λίπονεν εξ ονόματος της προεδρίας της ΕΕ 
έστειλε μια επιστολή στον πρωθυπουργό μας εξηγώντας ότι οι αναφορές στο σχέδιο συμπερασμάτων 
σχετικά με την παραπομπή των διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν συνεπάγονται έναν 
τελεσίδικο όρο αλλά ότι το έτος 2004 είναι απλώς η ημερομηνία κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
θα επανεξετάσει την κατάσταση σχετικά με τις εκκρεμούσες διαφορές. Αυτό ήταν ικανοποιητικό για μας 
καθώς αποτελεί μια επίσημη εξήγηση από την πλευρά της ΕΕ. Η επιστολή αυτή εστάλη υπό την ιδιότητα 
του προεδρεύοντος της ΕΕ, όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός κ. Λίπονεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Επιπροσθέτως, όπως γνωρίζετε, μια αντιπροσωπεία υψηλών αξιωματούχων της ΕΕ, με επικεφαλής τον κ. 
Χαβιέρ Σολάνα, επισκέφθηκε την Τουρκία, μαζί με τον αρμόδιο για τη διεύρυνση επίτροπο κ. Φερχόιγκεν, 
δίνοντας μια απολύτως έγκυρη διαβεβαίωση ότι η Τουρκία είναι υποψήφια σε ισότιμη βάση με τις 
υπόλοιπες υποψήφιες χώρες χωρίς καμία προϋπόθεση και ότι αυτή η ισότητα θα γίνει πλήρως σεβαστή».

Ποια είναι η συνολική αποτίμησή σ ας για τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής; Υπάρχουν
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δυνάμεις στο εσω τερικό της Τουρκίας που αντιτίθενται στον ευρω παϊκό προσανατολισμό της 
χώρας;

«Η αίτηση της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ είναι η φυσική κατάληξη της σχέσης που ξεκίνησε με την 
υιοθέτηση της συμφωνίας σύνδεσης το 1963. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι σηματοδότησε μια 
τομή (breakthrough) στις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ. Στο Ελσίνκι η Τουρκία αναγνωρίστηκε επισήμως, χωρίς 
καμία προϋπόθεση, υποψήφια χώρα σε ισότιμη βάση με τα άλλα υποψήφια κράτη. Ανακηρύσσοντας την 
Τουρκία επίσημη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ η Ενωση έθεσε οριστικά τέλος στις ασάφειες που 
αφορούσαν τη θέση της Τουρκίας στη διαδικασία διεύρυνσης και απέδειξε ότι ήταν σε θέση να 
εγκαταλείψει τη μεροληπτική στάση που τηρούσε απέναντι της.

Εχουμε πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η υποψηφιότητα. Η Τουρκία είναι 
αποφασισμένη να τις εκπληρώσει. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής προσδιορίσει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την 
ένταξη αλλά είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία μας το συντομότερο δυνατόν. 
Πιστεύουμε ότι όσο πιο γρήγορα η Τουρκία προχωρήσει την προπαρασκευή της τόσο νωρίτερα θα 
μπορέσουμε να ζητήσουμε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Από την άποψη αυτή, είναι επίσης 
απαραίτητο να εκπληρώσει και η ΕΕ τις υποχρεώσεις της, ιδιαίτερα εκείνες που καταγράφονται στα 
συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου του Ελσίνκι, όπως και αυτές που απορρέουν από την 
τελωνειακή ένωση. Με σωστή στάση και καλή θέληση και από τις δύο πλευρές πιστεύουμε ότι η ένταξη θα 
πραγματοποιηθεί πολύ πιο σύντομα από ό,τι αναμενόταν.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, όπως έχω δηλώσει κατ' επανάληψη, η Τουρκία θεωρεί εαυτήν τμήμα 
της Ευρώπης εδώ και επτά και πλέον αιώνες. Είμαστε επίσης εξίσου τμήμα της Ασίας. Αυτή η διπλή 
ταυτότητα είναι ένα συν όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για την Ενωση. Η τουρκική κοινωνία πάντοτε 
υποστήριζε τις πολιτικές που είχαν ως στόχο την ενσωμάτωση της χώρας σε διάφορους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς. Από αυτή την άποψη δεν υπάρχει κάποια σημαντική δύναμη στην Τουρκία που να αντιτίθεται 
στην προσπάθεια της χώρας για ένταξη στην ΕΕ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν εθνικές ευαισθησίες, οι οποίες 
πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ενωση».

♦Το  Κυπριακό

Σήμερα η Ελλάδα, ω ς πλήρες μέλος της ΕΕ, η Κύπρος, με την επικείμενη προσχώρησή της, και η 
Τουρκία , με την επίσημη αναγνώ ριση της υποψ ηφ ιότητάς της, μπορούν να προσβλέπουν σε ένα 
κοινό μέλλον μέσα στην Ευρώπη. Οι Τουρκοκύπριο ι φαίνεται να είναι οι μόνοι που μένουν εκτός 
αυτής της προοπτικής. Δεν νομίζετε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει;

«Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσω ένα σημείο: όταν λέτε "η Κύπρος, με την επικείμενη ένταξή της στην 
ΕΕ", πρέπει να αποσαφηνίσετε για ποια Κύπρο μιλάτε. Οπως γνωρίζετε, σήμερα υπάρχουν δύο κυρίαρχα 
ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο, κανένα από τα οποία δεν έχει το δικαίωμα ή τη δικαιοδοσία να εκπροσωπεί 
το άλλο ή το σύνολο της νήσου. Αυτό αποτελεί μια αδιάψευστη πραγματικότητα η οποία θα πρέπει να 
αναγνωρισθεί.

Η αίτηση ένταξης στην ΕΕ έγινε μονομερώς από την ελληνοκυπριακή διοίκηση και ως εκ τούτου δεν 
καλύπτει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ή το σύνολο του νησιού. Η μελλοντική σχέση των 
δύο κρατών που υπάρχουν στην Κύπρο είναι την περίοδο αυτή υπό συζήτηση, στη διαδικασία των εκ του 
σύνεγγυς συνομιλιών που διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Το ζήτημα της κυπριακής ένταξης στην ΕΕ 
είναι ένα από τα καίρια θέματα (core issues) που συζητώνται σε αυτές τις συνομιλίες. Μόνο όταν φθάσει η 
στιγμή που θα έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών σε αυτό και σε άλλα θέματα, μόνο τότε 
θα είναι δυνατόν να μιλάμε για την ένταξη στην ΕΕ των δύο μερών της Κύπρου ως τέτοιας. Αυτή η 
δυνατότητα μπορεί να προκόψει μόνο μετά από μια διευθέτηση (του Κυπριακού).

Ετσι μια σύντομη απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν πρέπει να αφεθούν εκτός της 
προοπτικής ένταξης στην ΕΕ, αλλά η προοπτική αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν το ισότιμο 
καθεστώς και η κυριαρχία τους μείνουν ανέπαφα».

Δηλώ σατε πάντως πρόσφατα ότι η Κ ύπρος είναι ένα ευρω παϊκό πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι και η λύση του θα είναι ευρω παϊκή, στοιχείο που συνεπάγεται ένα ενω μένο νησί, με μια 
διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια;

«Ας μην μπούμε στην ορολογία η οποία, εκτός του πλαισίου της, παραπλανά, στην καλύτερη περίπτωση.
Οι όροι μπορεί να έχουν νόημα μόνο στο κατάλληλο πλαίσιο. Για παράδειγμα, ο όρος "μια διεθνής 
προσωπικότητα", αν δεν αντισταθμιστεί με το δικαίωμα κάθε λαού στην Κύπρο να είναι το αφεντικό στο 
σπίτι του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σύναψης σχέσεων με άλλες χώρες, θα είχε ως μόνη 
συνέπεια ένα συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο η ελληνοκυπριακή πλευρά θα ήταν το 
υπερισχύον μέρος. Η κοινή λογική και η πρακτική εμπειρία στην Κύπρο μας λένε ότι κάτι τέτοιο δεν θα 
προχωρούσε.

Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για την ιδέα μιας "ενωμένης Κύπρου". Η ενότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
σημαίνει επικράτηση της μιας πλευράς επί της άλλης. Για να διασφαλισθεί αυτό, το ισότιμο καθεστώς των 
δύο πλευρών στην Κύπρο πρέπει να γίνει αποδεκτό και να αναγνωρισθεί. Το να προσπαθήσει κανείς να 
επιβάλει μια τεχνητή ενότητα στην Κύπρο, χωρίς τις ενδεικνυόμενες εγγυήσεις για την προστασία των ίσων 
δικαιωμάτων και του καθεστώτος των δύο πλευρών, είναι ενάντια στην ιδέα μιας ελεύθερα επιλεγμένης και 
αμοιβαία αποδεκτής διευθέτησης. Λέγω, λοιπόν, ας μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε εξωτερικές 
συνταγές σε μια ήδη περίπλοκη κατάσταση. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, είναι οι δύο λαοί, κράτη ή μέρη 
στην Κύπρο που θα πρέπει να επεξεργασθούν μια συμβιβαστική συμφωνία μεταξύ τους».

Εσείς θα ενθαρρύνατε πρω τοβουλίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το κλίμα και να 
ενισχύσουν τις  επαφ ές μεταξύ Ελληνοκυπρίω ν και Τουρκοκυπρίω ν; Εχετε κάποια υπόψη;

«Πιστεύω ότι το ερώτημα αυτό θα ήταν καλύτερα να απευθυνθεί στους ίδιους τους Τουρκοκυπρίους.
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Πέραν αυτού, η Τουρκία πάντοτε υποστήριζε τη δημιουργία μιας θετικής ατμόσφαιρας μεταξύ των δύο 
λαών στην Κύπρο. Οι επαφές μεταξύ απλών Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων είναι μόνο μία πτυχή της 
ευρύτερης σχέσης μεταξύ των δύο λαών στο νησί. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν υποστηρίξει εδώ και καιρό ότι 
το βασικό εμπόδιο για τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο λαών είναι το 37ετές απάνθρωπο 
εμπάργκο που τους επιβλήθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η Τουρκία υποστηρίζει πλήρως τη θέση 
αυτή. Αυτό τα εμπάργκο καλύπτουν κάθε πτυχή της ζωής, από τις διεθνείς σχέσεις ως το εμπόριο, τα 
ταξίδια και τον τουρισμό, ως τον αθλητισμό και τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Είναι προς τιμήν των Τουρκοκυπρίων ότι, παρά τα απάνθρωπα αυτά μέτρα, για τα οποία δεν υπάρχει 
οποιαδήποτε δικαιολογία, συνέχισαν μέσα στα χρόνια να διατηρούν επαφές με μέλη της ελληνοκυπριακής 
κοινότητας σε διάφορα επίπεδα, με ορισμένες αναπόφευκτες διακοπές. Παρ' όλα αυτά, είναι αυταπόδεικτο 
ότι οι επαφές αυτές απέτυχαν να επιφέρουν κάποια αξιοσημείωτη βελτίωση στη σχέση μεταξύ των δύο 
λαών απλά και μόνο γιατί τα εμπάργκο στον τουρκοκυπριακό λαό έχουν εμποδίσει κάθε ουσιαστική 
πρόοδο».

♦Τα Βαλκάνια

Να έρθουμε στα Βαλκάνια, όπου διανύσαμε μια περίοδο εντάσεω ν και δ ιαδοχικώ ν  
συγκρούσεω ν, με την προσδοκία , σε ορ ισ μένες περιπτώ σεις, ανεξαρτητοποιήσεω ν, οι ο πο ίες με 
τη σειρά τους συνεπάγονται αλλαγές συνόρω ν. Ποια είναι η άποψή σας;

«Οπως το είπατε, περάσαμε από μια περίοδο συνεχών εντάσεων και τραγικών εξελίξεων στα Βαλκάνια 
μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Πιστεύουμε ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να επιζητούν ειρηνικές λύσεις 
στα προβλήματα τους με άλλες χώρες, μέσω διαπραγματεύσεων και άλλων ειρηνικών μέσων. Στο πλαίσιο 
αυτό ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας ήταν και εξακολουθεί να είναι θεμελιώδης πυλώνας της 
προσέγγισής μας στα διεθνή προβλήματα και η Τουρκία έχει εφαρμόσει μια συνεπή πολιτική προς την 
κατεύθυνση αυτή. Είμαστε της γνώμης ότι όλα τα προβλήματα που παρατηρούμε σήμερα στα Βαλκάνια θα 
μπορούσαν να επιλυθούν με την εγκαθίδρυση και ενδυνάμωση της δημοκρατίας, του πλουραλισμού, των 
κανόνων δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δημιουργία ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος θα ήταν το καλύτερο φάρμακο για την αντιμετώπιση λανθασμένων προσδοκιών 
μικροεθνικισμού και αλυτρωτισμού, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν εγκαταλειφθεί στα βιβλία της Ιστορίας 
εδώ και χρόνια».
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