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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία τιτλοφορείται «Η πρόσληψη της πορείας εξευρωπαϊσµού της Τουρκίας
από τον ελληνικό Τύπο». Αναφέρεται στα σχετικά µε το θέµα γεγονότα όπως αυτά καταγράφονται
στον Τύπο, βάσει της Πολιτικής Επικοινωνίας. Εστιάζεται στη γενικότερη τουρκική πορεία προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τις επιλεγµένες χρονικές περιόδους: 1999 (∆εκέµβριος), 2002, 2006.
Το κυρίως θέµα, το οποίο είναι η πρόσληψη από τον Τύπο της πραγµατικότητας της τουρκικής
ευθυγράµµισης µε τις αρχές του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, έχει προεκτάσεις σε τέσσερις άξονες,
στους οποίους συµπεριλαµβάνονται τα εξής: i) Οι ελληνοτουρκικές διαφορές, ii) το Κυπριακό, iii)
η τούρκικη εσωτερική πολιτική και iv) η τούρκικη εξωτερική πολιτική (η Τουρκία ως
περιφερειακή δύναµη). Η εργασία βασίζεται σε µία συστηµατική αποδελτίωση κυρίως τριών
εφηµερίδων (το Βήµα, η Καθηµερινή και ο Ριζοσπάστης), η οποία οργανώνεται µε βάση τους
συγκεκριµένους άξονες που προαναφέρθηκαν.
Μετά από τις προσπάθειες τεσσάρων δεκαετιών της Τουρκίας να προσδεθεί µε την εξέλιξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ∆εκέµβριο του 1999, η τουρκική χώρα απέκτησε την – υπό όρους –
συναίνεση της Ελλάδας και µέσω αυτής, την υποψηφιότητα για ένταξη στην Ένωση, εφόσον
εκπληρωθούν µακροχρόνια κάποιες προϋποθέσεις.
Έκτοτε, η Τουρκία προωθεί τον εξευρωπαϊσµό της, τόσο στο εσωτερικό της, κάνοντας
απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, ώστε να καταστεί µία πλήρως δηµοκρατική χώρα που θα πληροί τα
ευρωπαϊκά κριτήρια, µε την συγκατάθεση του ευρωπαϊκού παράγοντα, όσο και στις σχέσεις της µε
τα άλλα κράτη. Έτσι, έχει αναπτύξει πληθώρα συνεργασιών µε τις γείτονες χώρες και κυρίως µε
την Ελλάδα, σε επίπεδο «χαµηλής» πολιτικής, αλλά και «υψηλής» πολιτικής, προσπαθώντας να
ξεπεράσει τα χρόνια προβλήµατα όπως τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, τα οποία αποτελούν
σοβαρά εµπόδια στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα, όσον αφορά το Κυπριακό, το 2002 καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια
επίλυσης του προβλήµατος, πριν την τελική ένταξη της Κύπρου στην Ένωση ή ακόµα και
επιχείρηση παρεµπόδισης αυτής της κυπριακής πορείας, ώστε να αποφευχθεί πιθανή επιδείνωση
της κατάστασης και των όρων που θέτει η ελληνοκυπριακή πλευρά, µετά την κυπριακή ένταξη. Τα
αποτελέσµατα ήταν απογοητευτικά, τόσο για τις εν λόγω προσπάθειες, όσο και για την επίτευξη
λύσης στα Ελληνοτουρκικά, καθώς, παρά την βελτίωση των συνθηκών και των σχέσεων Ελλάδας
και Τουρκίας, τα κρίσιµα ζητήµατα παρέµεναν άλυτα και οι προκλήσεις συνεχίζονταν σε πολλά
µέτωπα.
Σχετικά µε την εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας, το 2002 παρατηρείται ουσιαστική
βελτίωση, µε την θέσπιση και εφαρµογή πολλών µεταρρυθµιστικών νόµων, χωρίς όµως αυτό να
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σηµαίνει πως δεν υπήρχαν και οπισθοδροµήσεις – καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
περιορισµός της έκφρασης, υπερβολική δύναµη του Στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας,
περιορισµός των δικαιωµάτων στις µειονότητες, κα.
Όσον αφορά τις περιφερειακές σχέσεις του τουρκικού κράτους, το 2002 όπως και το 2006
είναι ιδιαίτερα τεταµένη η κατάσταση µε τους κούρδους του Ιράκ και µέσω των πολλών
συγκρούσεων, οι δύο πλευρές φτάνουν στα πρόθυρα πολέµου, µε τη µόνη διαφορά ότι η
αµερικάνικη υποστήριξη που ήταν έντονη το 2002, δεν υφίσταται πια σε τέτοιο βαθµό το 2006,
εξαιτίας της παγωµένης περιόδου, που διανύει η Τουρκία µε την Αµερική.
Τέλος, το 2006 είναι χρονιά στασιµότητας και δοκιµασίας για την ευρωπαϊκή πορεία του
τουρκικού κράτους, τόσο στα Ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό, όσο και στην εσωτερική και
εξωτερική πολιτική. Η τακτική τουρκικής αδιαλλαξίας και προκλητικότητας συνεχίζεται σχετικά
µε την Ελλάδα και την Κύπρο, οι «τουρκοσκεπτικιστές» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι
προειδοποιήσεις τους προς διολίσθηση της ευρωπαϊκής εξέλιξης της Τουρκίας πληθαίνουν, οι
σχέσεις µε τους κούρδους και τους αµερικάνους – όπως και τους γάλλους – περνάει σοβαρή
κρίση, ενώ στο εσωτερικό, πέρα από τις πολλές διαταραχές, διανύεται µία «αντιµεταρρυθµιστική»
περίοδος, µε φανερά σηµάδια κούρασης και µείωσης του ευρωπαϊκού ενθουσιασµού.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ
Ονοµατεπώνυµο: Τσαµπίκα-Παρασκευή Καβάσιλα
Ηµεροµηνία
γέννησης:

6-7-1982

Τόπος γέννησης: Ρόδος
Σπουδές:

Έλαβα απολυτήριο λυκείου στις 12-7-2000 από το 2ο λύκειο Ρόδου
«Καζούλλειο», µε γενικό µέσο όρο απολυτηρίου: «Καλώς» δεκαπέντε και ένα
(15,1).
Στις 5-10-2000 γράφτηκα στο εκπαιδευτικό ίδρυµα του πανεπιστηµίου Αιγαίου,
στο τµήµα των Μεσογειακών Σπουδών. Αποφοίτησα µε γενικό µέσο όρο 7,75
από την κατεύθυνση των ∆ιεθνών Σχέσεων και Οργανισµών. Ολοκλήρωσα
επιτυχώς την πτυχιακή µου, µε τίτλο: «Η ναυµαχία της Ναυπάκτου, 1571 µ.Χ.»
και µε βαθµό άριστα 10, παµψηφεί από την τριµελή επιτροπή των εξεταστών
(εισηγητής:κ. Α.Σαββίδης, συνεισηγητές: κ. Ι.Σακκάς και κα Α.Στεφανίδου).
Επίσης, κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, εκπόνησα εργασίες µε τίτλους:
«Εφαρµοσµένη Στατιστική», «Η Ιερή Βίβλος του Ισλάµ, το Κοράνι και η
διδασκαλία του», «The mass kidnapping of children – the Jannissaries – during
the first ottoman centuries», «Η προσωπικότητα και το έργο του Βασιλείου Β’
Βουλγαροκτόνου», «Τhe history of Cyprus. The ottoman organization»,
«Μελέτη της ναυµαχίας της Ναυπάκτου» και «Περί παιδοµαζώµατος», στις
οποίες αξιολογήθηκα µε πολύ καλούς βαθµούς. Τέλος, µε την επιτυχή
ολοκλήρωση του δεύτερου έτους προπτυχιακών σπουδών, κρίθηκα άξια
υποτροφίας.
Προς το παρόν, φοιτώ στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής
Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας, στο τµήµα Πολιτικής Επιστήµης
πανεπιστηµίου Κρήτης, ακολουθώντας την κατεύθυνση «Πολιτική Ανάλυση
και ∆ηµόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές». Οι εργασίες µου στο µεταπτυχιακό
πρόγραµµα φέρουν τους τίτλους: «Οι πιθανότητες και προοπτικές ένταξης της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (παρουσίαση και τελική εργασία), «Η
αναζήτηση της εξουσίας: Η έννοια της κυριαρχίας στον Ρουσσώ», «Ο µύθος
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του κράτους στον Έρνστ Κασσίρερ», «Ζητήµατα εφαρµοσµένης πολιτικής
θεωρίας για την πολυπολιτισµικότητα: Οι περιπτώσεις των τεηλοριανών
προτάσεων» (παρουσίαση σε συνέδριο), «Η διαπολιτισµική παιδαγωγική
σύµφωνα µε τον Γκότοβο», «∆ιαδικασία εξευρωπαϊσµού και ελληνική
περίπτωση: Ελληνικό πολιτικο-διοικητικό σύστηµα και ευρωπαϊκές πολιτικές»
(παρουσίαση), «Οι ελληνοαµερικανικές σχέσεις». Η διπλωµατική µου εργασία
τιτλοφορείται ως «Η πρόσληψη της πορείας εξευρωπαϊσµού της Τουρκίας από
τον ελληνικό Τύπο».
Γλώσσες:

Γνωρίζω εξαιρετικά την αγγλική γλώσσα (πιστοποιητικό:
PROFICIENCY) και την γερµανική (πιστοποιητικό: ΖERTIFIKAT), αρκετά
καλά τη γαλλική, τουρκική και αραβική (ΕΠΑΡΚΕΙΑ από το πανεπιστήµιο
Αιγαίου: επιτυχής ολοκλήρωση των έξι εξαµήνων της γλώσσας), καθώς και την
ισπανική και ιταλική (επιτυχής συµπλήρωση τεσσάρων εξαµήνων στο
πανεπιστήµιο).

Επαγγελµατική
εµπειρία:

Το καλοκαίρι του 1999 εργάστηκα στο ξενοδοχείο «Lomeniz» της Ρόδου
ως υπεύθυνη της υποδοχής. Το 2004 εργάστηκα ως υπάλληλος γραφείου, στο
τµήµα πωλήσεων εµπορίας µαρµάρων «Μάρµαρα Καβάσιλα Α.Ε.».
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία τιτλοφορείται «Η πρόσληψη της πορείας εξευρωπαϊσµού της Τουρκίας
από τον ελληνικό Τύπο». Αναφέρεται στα σχετικά µε το θέµα γεγονότα όπως αυτά καταγράφονται
στον Τύπο, βάσει της Πολιτικής Επικοινωνίας. Εστιάζεται στη γενικότερη τουρκική πορεία προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τις επιλεγµένες χρονικές περιόδους: 1999 (∆εκέµβριος), 2002, 2006.
Το κυρίως θέµα, το οποίο είναι η πρόσληψη από τον Τύπο της πραγµατικότητας της τουρκικής
ευθυγράµµισης µε τις αρχές του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, έχει προεκτάσεις σε τέσσερις άξονες,
στους οποίους συµπεριλαµβάνονται τα εξής: i) Οι ελληνοτουρκικές διαφορές, ii) το Κυπριακό, iii)
η τούρκικη εσωτερική πολιτική και iv) η τούρκικη εξωτερική πολιτική (η Τουρκία ως
περιφερειακή δύναµη). Η εργασία βασίζεται σε µία συστηµατική αποδελτίωση κυρίως τριών
εφηµερίδων (το Βήµα, η Καθηµερινή και ο Ριζοσπάστης), η οποία οργανώνεται µε βάση τους
συγκεκριµένους άξονες που προαναφέρθηκαν.
Πρέπει να αναφερθούν τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριµένων ετών. Οι χρονικές
περίοδοι του 1999, του 2002 και του 2006 κρίθηκαν ιδιαίτερα σηµαντικές και κρίσιµες για την
ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κάθε µία χρονιά για τους δικούς της
λόγους.
Σύµφωνα µε αυτό, το 1999 υπήρξε η ουσιαστική αφετηρία της ευρωπαϊκής πορείας της
Τουρκίας, καθώς, παρά την ακόρεστη επιθυµία της χώρας και τις πολλές αιτήσεις της που είχε
κάνει κατά το παρελθόν προς τον Οργανισµό, τον ∆εκέµβριο εκείνου του έτους, η Ελλάδα
συναίνεσε να άρει το δικαίωµα αρνησικυρίας – υπό ορισµένους όρους – το οποίο έθετε σε κάθε
προσπάθεια συµµετοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εµποδίζοντας την ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας. Το 1999 ουσιαστικά, άρχισε να συζητείται η πιθανότητα της συµµετοχής του
τουρκικού υποψήφιου προς ένταξη κράτους στις διεργασίες, αποφάσεις και οφέλη

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά από την αλλαγή στάσης του µεγαλύτερου εµποδίου προς την Ένωση,
το οποίο ήταν η Ελλάδα.
Έπειτα, το 2002 σηµατοδοτείται έντονα από το σηµαντικότατο γεγονός της ένταξης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός, το οποίο είναι σε θέση
να συνεισφέρει στην επίτευξη λύσης, τόσο στο Κυπριακό, όσο και στα ελληνοτουρκικά, αλλά και
ευρωτουρκικά ζητήµατα. Από την άλλη, η σηµασία του 2006 έγκειται στην εξαγωγή
συµπερασµάτων για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, σχετικά µε την πορεία εξευρωπαϊσµού της
Τουρκίας και την τελική – µέχρι στιγµής – κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ’ αυτού.
Έτσι, κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών και µε βάση τους τέσσερις άξονες,
σηµειώνονται: i) οι συνεργασίες και τα Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης ανάµεσα στην Ελλάδα
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και στην Τουρκία, η σύµπλευση, οι αντιθέσεις, οι απαιτήσεις και οι συγκρούσεις στις διµερείς
τους σχέσεις, για θέµατα «χαµηλής» και «υψηλής» πολιτικής, όπως και σε ζητήµατα διεθνή
(Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωστρατός, στάσεις στα πλαίσια του ΝΑΤΟ), γεγονός που έχει σαν
αποτέλεσµα τη δηµιουργία συµµαχιών µεταξύ των κρατών, αλλά και τη διαφορά των στάσεων
που παρατηρούνται ανάµεσα στις πολιτικές κατευθύνσεις, ii) οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η
πληθώρα των σχεδίων επίλυσης που παρουσιάζει ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ κ. Κόφι Ανάν,
οι όροι των δύο πλευρών, οι στάσεις των κυβερνήσεων που εµπλέκονται στο πρόβληµα άµεσα
(ελληνοκυπριακή, τουρκοκυπριακή, ελληνική και τουρκική) ή έµµεσα (κυβερνήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής) και τα διάφορα σενάρια που
δηµιουργούνται, iii) οι µεταρρυθµιστικοί νόµοι που µπαίνουν σε ισχύ στην Τουρκία, όπως και
αυτοί που απαιτείται να εφαρµοστούν, οι προτάσεις που γίνονται, οι αντιδράσεις των τουρκικών
πολιτικών κατευθύνσεων και της κοινής γνώµης, οι ισχυρές αντιστάσεις, εξεγέρσεις και τα
εµπόδια του εξευρωπαϊσµού, τα κρίσιµα γεγονότα, οι µεταρρυθµιστικές περίοδοι και οι περίοδοι
στασιµότητας ή και υποτροπής των καταστάσεων, η αναζωπύρωση του Κουρδικού, iv) η
προσπάθεια συµµετοχής στην περιφερειακή ολοκλήρωση, µέσω τουρκικών αιτήσεων σε
περιφερειακές αποστολές, οι συµµαχίες µε περιφερειακά κράτη και άλλες ισχυρές δυνάµεις, οι
περιφερειακές διενέξεις και συγκρούσεις.
Επίσης, σηµαντικές κρίνονται οι δηµοσκοπήσεις και οι έρευνες που λαµβάνουν χώρα, µε
βάση το θέµα και µε σκοπό τη σφυγµοµέτρηση της κοινής γνώµης, όπως και οι απαραίτητες
Εκθέσεις Προόδου και Σύνοδοι Κορυφής των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για την εξέταση της προόδου εξευρωπαϊσµού που σηµειώνει η υποψήφια προς ένταξη Τουρκία, µε
την πάροδο του χρόνου και σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια.
Ως προς την επιλογή των συγκεκριµένων εφηµερίδων, στόχος ήταν η τελική διαµόρφωση
άποψης, για τις διάφορες πολιτικές στάσεις που παίρνουν τρεις διαφορετικές πολιτικές
κατευθύνσεις: συντηρητική / φιλελεύθερη (µέσω της ηµερήσιας εφηµερίδας: Η Καθηµερινή),
κεντρώα / σοσιαλδηµοκρατική (µέσω της εβδοµαδιαίας εφηµερίδας: Το Βήµα) και ΚΚΕ (µέσω
της ηµερήσιας εφηµερίδας: Ο Ριζοσπάστης), για τα θέµατα που διαµορφώνονται, σχετικά µε τους
τέσσερις παραπάνω άξονες. Επίσης, µέσα από τη µελέτη των εν λόγω θεµάτων, γίνεται εµφανής η
διαφορά και η απόσταση ιδεών µεταξύ των πολιτικών κατευθύνσεων, οι γενικές κατηγορίες που
αναπτύσσονται ανάµεσά τους, όπως και η όποια υποστήριξή αυτών και των στρατηγικών τους από
την κοινή γνώµη.
Σε γενικές γραµµές σχετικά µε την Τουρκία, παρατηρούνται λίγες συστηµατικές διαφορές
ανάµεσα στις δυο πρώτες κατευθύνσεις, ενώ υπάρχουν σοβαρές αποστάσεις σε σχέση µε το τρίτο.
Για παράδειγµα, το ΠΑΣΟΚ κρίνεται για υπέρµετρη αισιοδοξία, προτροπή και ανυποµονησία
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σχετικά µε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και την έκβαση των ελληνοτουρκικών διαφορών,
τακτική η οποία συχνά το οδηγεί σε λάθη.
Η Νέα ∆ηµοκρατία πάλι, ναι µεν είναι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και υπέρ της προώθησης φιλειρηνικών σχέσεων µε τη τουρκική χώρα, αλλά εµφανίζεται
επιφυλακτική και καχύποπτη για τις εξελίξεις – κυρίως για τη συνέχιση της ακεραιότητας των
ελληνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων. Σχετικά µε το Κυπριακό, η στάση της κρίθηκε διστακτική,
αν όχι ανύπαρκτη και σύµφωνα µε διάφορες κρίσεις, έδειξε ότι η γενική προσέγγιση της πολιτικής
αυτής κατεύθυνσης σε όλα τα θέµατα εξωτερικής πολιτικής χαρακτηρίζεται από ακραίο
τακτικισµό, αντιδρώντας αµυντικά, χωρίς να φαίνεται να διαθέτει συνολικό στρατηγικό σχέδιο.
Παρ’ όλα αυτά, στη Νέα ∆ηµοκρατία παρατηρείται συγκρατηµένη αισιοδοξία και σχετική
σύµπλευση µε τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ.
Σε πλήρη αντίθεση, το ΚΚΕ διαφέρει στην πλειοψηφία των ζητηµάτων: τάσσεται έντονα
ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεύρυνση – τόσο για την Τουρκία, όσο και γενικά – στον
ευρωστρατό και τις αποφάσεις λειτουργίας του, στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στον πόλεµο του Ιράκ, στο
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στην παραποµπή των συνόρων στη Χάγη. Τάσσεται υπέρ του
διαλόγου, ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, υπέρ ενός διαλόγου, όµως, έξω από τις
προδιαγραφές και τα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών
παραγόντων, αφού κατά την κοµµουνιστική ιδεολογία, στα πλαίσια αυτά, υπάρχει ανοχή µέχρι και
νοµιµοποίηση των αξιώσεων της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας.
Παράλληλα, προσφέρει ιδιαίτερη συµπαράσταση στο Κυπριακό και Παλαιστινιακό (για
ιµπεριαλιστικούς λόγους και λόγους δικαίου), στο Κουρδιστάν, στο τουρκικό ΚΚΕ, στους
πολιτικούς κρατουµένους της Τουρκίας και στους τουρκικούς αγώνες για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα.
Όσον αφορά τον οδικό χάρτη της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο, κρίνεται απαραίτητη µία
εισαγωγική ανάλυση της Πολιτικής Επικοινωνίας, τονίζοντας τον ρόλο του Τύπου στην
περιφερειακή ολοκλήρωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολουθεί η απεικόνιση του εξευρωπαϊσµού
της Τουρκίας, βάσει του ελληνικού Τύπου του 1999, 2002 και 2006, στους τέσσερις άξονες: i)
ελληνοτουρκικές διαφορές και εξευρωπαϊσµός της Τουρκίας, ii) Κυπριακό και εξευρωπαϊσµός της
Τουρκίας, iii) εξευρωπαϊσµός τουρκικής εσωτερικής πολιτικής και iv) εξευρωπαϊσµός τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής (η Τουρκία ως περιφερειακή δύναµη). Έπειτα, µέσω του επιλόγου,
παρατίθενται τα συµπεράσµατα και η διασύνδεση της Πολιτικής Επικοινωνίας µε το θέµα της
πορείας εξευρωπαϊσµού της Τουρκίας από τον ελληνικό Τύπο, ενώ το αµέσως επόµενο
παράρτηµα, χωρίζεται: i) στα αυθεντικά

έγγραφα, κείµενα και επιστολές, τα οποία έχουν

δηµοσιευθεί στις τρεις εφηµερίδες, κατά την διάρκεια των ετών που µελετήθηκαν και ii) στις
19

χρησιµοποιηθείσες πηγές από τις εφηµερίδες, παραθέτοντας τους τίτλους και τις ηµεροµηνίες των
άρθρων, στα οποία βασίστηκε η εργασία. Τέλος, ακολουθεί η συνολική βιβλιογραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Πολιτική Επικοινωνία
και ο ρόλος του Τύπου
στην περιφερειακή ολοκλήρωση
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η κατασκευή της
κοινωνικής πραγµατικότητας
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ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο όρος µαζική επικοινωνία1 περιλαµβάνει όλες τις µορφές δηµόσιας µετάδοσης
πληροφοριών και ειδήσεων µε τη χρήση τεχνικών µέσων. Από την κοινωνιολογική άποψη, η
µαζική επικοινωνία παίρνει τον χαρακτήρα µιας κοινωνικής σχέσης, στην οποία συµµετέχει ένας
µεγάλος αριθµός ατόµων και οµάδων, µε διαφορετική σύνθεση, δοµή, δραστηριότητες και βαθµό
οργάνωσης. Η πληροφορία έχει ποµπούς και δέκτες. Ποµποί είναι, κατά κανόνα, οργανώσεις
αποτελούµενες από ειδικούς, οι οποίες παράγουν συνεχώς περιεχόµενα επικοινωνίας, µε βάση µία
συγκεκριµένη κατανοµή εργασίας και µε τη βοήθεια πολλών τεχνικών µέσων. Από την άλλη
όµως, οι δέκτες της πληροφορίας δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο βαθµό οργάνωσης και η λήψη των
πληροφοριών παραµένει προσωπική υπόθεση2.
Οι εφηµερίδες, τα περιοδικά, οι δίσκοι, οι κασέτες, τα βιβλία, οι κινηµατογραφικές ταινίες,
το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι βιντεοκασέτες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα υπόλοιπα νέα
Μέσα ανήκουν στη µαζική επικοινωνία και δεν λειτουργούν ξεχωριστά, αλλά παράλληλα. Ο
ρόλος τους στη διαδικασία κοινωνικοποίησης έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα σηµαντικός, όµως έχουν
δεχτεί και σοβαρά µειονεκτήµατα (δυσχέρεια της επικοινωνίας, κατευθυνόµενη πληροφόρηση,
κοινωνική αποδιοργάνωση, προβολή και προώθηση λανθασµένων προτύπων, προσωπική
αποµόνωση).
Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας έχουν ως βάση τις υποθέσεις και τις µετρήσεις για την
αποδοχή των προγραµµάτων τους από το κοινό. Οι ακροατές, οι (τηλε)θεατές και οι αναγνώστες
διαλέγουν την εκποµπή ή το έντυπο της αρεσκείας τους µε τυχαίο και συµπτωµατικό τρόπο,
χωρίς να επικοινωνούν µεταξύ τους ή µε τους παραγωγούς των περιεχοµένων επικοινωνίας. Κατά
συνέπεια, δεν µπορεί να υπάρξει καµία αλληλεπίδραση µεταξύ των ποµπών και των δεκτών της
πληροφορίας – χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, καλά σκηνοθετηµένες και
χρησιµοποιούµενες από τα Μέσα. Αυτή η ανυπαρξία άµεσης επικοινωνίας µπορεί να εγγυηθεί την
ελευθερία στην επικοινωνία.

Γι’ αυτό το κεφάλαιο, βλ. Λαµπροπούλου, Ε. (1997) Η Κατασκευή της Κοινωνικής Πραγµατικότητας
και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Η περίπτωση της Βίας και της Εγκληµατικότητας, Αθήνα, εκδόσεις
Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 17-47
2
Αυτός είναι και ο λόγος που οι οργανώσεις, οι οποίες παράγουν µαζική επικοινωνία, υπερέχουν
αισθητά από τους αποδέκτες των προϊόντων τους.
1
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ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
Το ευρύ κοινό, στο οποίο απευθύνονται τα µέσα µαζικής επικοινωνίας ονοµάζεται κοινή
γνώµη και έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη βλέπει την κοινή γνώµη από κοινωνικοψυχολογική
σκοπιά και θεωρεί πως σ’ αυτήν περιλαµβάνονται όλοι οι τρόποι συµπεριφοράς και οι απόψεις, οι
οποίες εξωτερικεύονται δηµοσίως και υιοθετούνται από τα άτοµα. Η δεύτερη πάλι, βλέπει την
κοινή γνώµη από κοινωνιολογική σκοπιά και την κατατάσσει στα λειτουργικά συστατικά του
πολιτικού συστήµατος, δίνοντας µεγάλη έµφαση στην ιστορική εξέλιξή της και στην άποψη, ότι η
κοινή γνώµη δηµιουργείται µόνο από τους ενεργά συµµετέχοντες στην πολιτική διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
Προϋπόθεση αυτής της διαδικασίας θεωρήθηκε η ύπαρξη ενός κοινοβουλευτικού
συστήµατος διακυβέρνησης, όπως και η ύπαρξη του πολιτικού Τύπου. Παρά αυτή την
δηµοκρατική διαδικασία όµως, τα τελευταία χρόνια η κοινοβουλευτική διαδικασία δηµιουργίας
απόψεων τείνει να µετατραπεί σε «θεατρικές παραστάσεις άσκησης κοµµατικής προπαγάνδας»,
υποβοηθούµενες ιδιαίτερα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και κυρίως από τη µετάδοση των
συζητήσεων του Κοινοβουλίου από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ενώ οι αποφάσεις έχουν
προηγουµένως ληφθεί σε κλειστούς χώρους και όχι ενώπιον της κοινής γνώµης.
Από την άλλη, ο πολιτικός Τύπος – ως δεύτερη προϋπόθεση δηµιουργίας κοινής γνώµης –
όντας αποτέλεσµα του αγώνα για την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου, µπορεί να χωριστεί
σε δύο είδη: τον ανεξάρτητο και τον κοµµατικό3. Επίσης, µε την αλλαγή της λειτουργίας των
µέσων µαζικής επικοινωνίας στη διαδικασία δηµιουργίας κοινής γνώµης, ο µαζικός Τύπος των
µέσων του 19ου αιώνα εξελίχθηκε στον θεωρούµενο «ελιτιστικό» Τύπο και στον «λαϊκοψυχαγωγικό» Τύπο.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο πρώτος απευθύνεται σε µία µειοψηφία πολιτών µε πολιτική
άποψη και ενδιαφέροντα για τα πολιτικά δρώµενα. Αυτός ο Τύπος έχει επιρροή στα άτοµα που
λαµβάνουν πολιτικές αποφάσεις, µε την «θεµατικοποίηση» σηµαντικών προβληµάτων στην κοινή
γνώµη, µέσω των πληροφορηµένων και ενδιαφεροµένων πολιτών – οι οποίοι όµως δεν διαθέτουν
ειδικές γνώσεις – ενώ παράλληλα βοηθάει την πολιτική ελίτ στη διάδοση και τη δηµόσια
αιτιολόγηση των αποφάσεών της.
Ο λαϊκός πολιτικο-ψυχαγωγικός Τύπος πάλι, συντηρείται από τις διαφηµίσεις και κατά
συνέπεια, απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Η πολιτική είδηση παρουσιάζεται κυρίως
Με βάση τις πηγές της εν λόγω εργασίας, οι εφηµερίδες Βήµα και Καθηµερινή είναι ανεξάρτητες, ενώ
η εφηµερίδα Ριζοσπάστης είναι κοµµατική.

3
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προσωποποιηµένη, µε τρόπο γλαφυρό, παραστατικό και συχνά σκανδαλοθηρικό, ενώ καλλιεργεί
απλοποιητικές απόψεις. Οι πολίτες στους οποίους απευθύνεται, διαθέτουν µία επιφανειακή γνώση
των διαφόρων ζητηµάτων, αλλά ικανοποιητική για την καθηµερινή τους ζωή και παίζουν
αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία δηµιουργίας κοινής γνώµης, διότι έχουν την ικανότητα να
εντοπίζουν τα κοινωνικά προβλήµατα, να τα ερµηνεύουν και να τα συνδέουν µε το ευρύτερο
κοινωνικό τους πλαίσιο.
Μεταξύ των δύο αυτών ειδών, έχουν αναπτυχθεί ενδιάµεσες µορφές Τύπου, οι οποίες
επιδιώκουν να µετατρέψουν τον «απλό άνθρωπο» σε έναν «καλά πληροφορηµένο πολίτη».
Στις µοντέρνες κοινωνίες, η διαδικασία δηµιουργίας πολιτικής γνώµης περιορίζεται σε
έναν µικρό κύκλο προσώπων, ενώ οι σηµαντικές φάσεις της εν λόγω διαδικασίας λαµβάνουν χώρα
εκτός δηµοσιότητας. Αυτό σηµαίνει ότι η επιρροή των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για τη
διαδικασία δηµιουργίας κοινής γνώµης εξαρτάται από το κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο
λειτουργούν. Σηµαντικό ρόλο, επίσης, σε αυτήν την αµοιβαία επιρροή Μέσων και κοινωνικού
πλαισίου, παίζει και το θεµατικό πλαίσιο4 της δηµόσιας συζήτησης και η κοινωνική θέση5 των
φορέων και των αποδεκτών6 της.
Ο τρόπος, µε τον οποίο οι εκάστοτε αποδέκτες τίθενται ενώπιον του κοινωνικού
προβλήµατος, όπως αυτό εκφράζεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, από τις έρευνες της
κοινής γνώµης ή από την επαφή τους µε τον «απλό άνθρωπο», είναι καθοριστικός για την
αποτελεσµατικότητα της κοινής γνώµης. Συχνή είναι η περίπτωση επιδίωξης επηρεασµού της
κοινής γνώµης από τους αποδέκτες της, στα διάφορα στάδια σχηµατισµού της, όπως και η
προσπάθεια να την κατευθύνουν προς µία ευνοϊκή γι’ αυτούς κατεύθυνση. Στόχος τους µπορεί να
είναι η επίλυση του δηµόσια συζητούµενου κοινωνικού προβλήµατος και το αίτηµα υποστήριξης
της κοινής γνώµης για τις επιλογές τους, ο αποπροσανατολισµός της µε τη βοήθεια των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης ή η παύση της συζήτησης για το θέµα.
Σε αυτό το σηµείο, επισηµαίνεται ο σηµαντικότατος ρόλος των µέσων µαζικής
επικοινωνίας, τόσο για τους φορείς, όσο και για τους αποδέκτες της κοινής γνώµης. Η βασικότερη
λειτουργία τους είναι η θεµατικοποίηση, δηλαδή η δηµιουργία θεµάτων δηµόσιου ενδιαφέροντος.
Το θεµατικό πλαίσιο έχει να κάνει µε σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα, για τα οποία, το κοινωνικό
σύνολο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί και να συζητήσει δηµόσια.
5
Η κοινωνική θέση των φορέων της κοινής γνώµης αφορά τη διαστρωµάτωση µιας συγκεκριµένης
κοινωνίας και κυρίως την κατανοµή της µόρφωσης και της ισχύος στον πληθυσµό, όπως και το επίπεδο
πληροφόρησής του. Επιπλέον, σχετίζεται µε την κοινωνική υποδοµή της δηµόσιας συζήτησης, δηλαδή
µε την ύπαρξη ενός πλαισίου θεσµικού – π.χ. ενώσεις, επαγγελµατικοί σύλλογοι, κόµµατα – και
οργανωτικού – π.χ. τοπικά µέσα µαζικής επικοινωνίας, χώροι συνάντησης των ενδιαφεροµένων – που
να επιτρέπει τη δηµιουργία «κουλτούρας επικοινωνίας».
6
Αποδέκτες της κοινής γνώµης είναι κυρίως οι φορείς από τους οποίους οι άµεσα ενδιαφερόµενοι
περιµένουν λύση του προβλήµατός τους, δηλαδή πολιτικοί, οργανώσεις – οικονοµικές, πολιτιστικές,
θρησκευτικές, κοινωνικής πρόνοιας – κ.α.
4
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Επίσης, τα Μέσα είναι σε θέση να επηρεάσουν τις απόψεις της κοινής γνώµης, κυρίως όταν
µεγάλο µέρος της αγνοεί το γεγονός ή δεν έχουν άµεση επαφή µε τα γεγονότα7, ενώ στην αντίθετη
περίπτωση που τα άτοµα έχουν εµπειρίες και άµεση πληροφόρηση, παρατηρείται απόκλιση στη
σηµασία που αποδίδουν στα γεγονότα οι δύο πλευρές.
Παρ’ όλα αυτά όµως, η κοινή γνώµη δεν είναι τίποτα άλλο από το εσωτερικό περιβάλλον
των πολιτικών οργανώσεων. Καθώς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι ένα οριοθετηµένο
κοινωνικό υποσύστηµα, µπορούν να δουν µόνο από την εσωτερική πλευρά των ορίων τους, ενώ
όσον αφορά την εξωτερική πλευρά, το µόνο που µπορούν να κάνουν είναι να πιθανολογούν. Το
ίδιο και η κοινή γνώµη, η οποία παρατηρεί αυτό το σύστηµα από έξω. Η λειτουργία, εποµένως,
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης συνίσταται στην παρουσίαση και όχι στην αναπαραγωγή της
κοινής γνώµης, η οποία αποτελεί την µη προσβάσιµη πλευρά των ορίων τους.

ΠΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Στις σύγχρονες κοινωνίες, ενώ το σύστηµα των µέσων µαζικής επικοινωνίας µεταδίδει
πληροφορίες και γνώση, παράλληλα επηρεάζει την κατανοµή τους στην κοινωνία, της οποίας τα
τµήµατα του πληθυσµού µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά στην κοινωνικοοικονοµική θέση και
µόρφωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η ικανότητα πρόσληψης της πληροφορίας να διαφέρει από
άτοµο σε άτοµο8 και το χάσµα γνώσεων να µεγαλώνει. Το ίδιο µπορεί να συµβαίνει και µε τις
ηλικιακές διαφορές.
Αυτό δεν έχει παρά να καταλήξει στη διαφορετική επιλογή των χρησιµοποιούµενων µέσων
µαζικής ενηµέρωσης9. Αυτή η επιλογή µπορεί να συνδέεται, επίσης, µε υποκειµενικές ανάγκες και
ενδιαφέροντα επικοινωνίας και ενηµέρωσης, ανεξαρτήτως στρώµατος, ηλικίας και µορφωτικού
επιπέδου. Έτσι, η αυξανόµενη εξειδίκευση των Μέσων στην µετάδοση συγκεκριµένης

Σε αυτό το σηµείο, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης καλλιεργούν ένα πολιτικό κλίµα και ο ρόλος τους
είναι καθοριστικός για τα αποτελέσµατα, καθώς πολλά είναι τα άτοµα που τείνουν να προσαρµοστούν
στην υπάρχουσα ή πιθανολογούµενη γνώµη της πλειοψηφίας, εξαιτίας του φόβου αποµόνωσής τους – η
λεγόµενη θέση της «σπειροειδούς σιωπής».
8
Τα άτοµα µε επαρκές µορφωτικό επίπεδο και επαγγελµατική εκπαίδευση, έχοντας µεγαλύτερο απόθεµα
συστηµατοποιηµένης γνώσης, διαθέτουν την ικανότητα ταχύτερης ιδιοποίησης της πληροφορίας απ’ ότι
τα κατώτερα στρώµατα, µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.
9
Αυτή η στάση παρατηρείται έντονα στο αναγνωστικό κοινό των βιβλίων, στους χρήστες των νέων
ηλεκτρονικών Μέσων και λιγότερο στους ακροατές του ραδιοφώνου και στους τηλεθεατές της
τηλεόρασης.
7
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επικοινωνίας συνεπάγεται µία διαφοροποιηµένη κατανοµή γνώσης, ιδιαίτερα εµφανή στους τρεις
γενικούς τύπους περιεχοµένου των µέσων µαζικής επικοινωνίας: στην ψυχαγωγία, στην
εξειδικευµένη γνώση και στην (πολιτική) πληροφόρηση.
Κατά πρώτο λόγο, η ψυχαγωγία µεταδίδει και ενισχύει αξίες στο ευρύ κοινό που
απευθύνεται, ενώ παράλληλα, τα ψυχαγωγικά προγράµµατα και εκποµπές συµβάλλουν στην
κοινωνική συνοχή και ασκούν πολιτιστική επίδραση. Από την άλλη πλευρά, οι ειδικές γνώσεις
που παρέχουν τα µέσα µαζικής επικοινωνίας είναι πολλές και ποικίλες. Χαρακτηριστικός είναι ο
µεγάλος

αριθµός

επιστηµονικών

περιοδικών,

περιοδικών

µε

ψυχαγωγικό-παιδαγωγικό

περιεχόµενο κ.α., τα οποία διαφοροποιούν ακόµα πιο έντονα το επίπεδο γνώσεων µεταξύ των
ατόµων, ενισχύουν την ιδιώτευση, την κοινωνική αποµόνωση και την εξασθένηση της ανθρώπινης
αλληλεγγύης στις σύγχρονες κοινωνίες. Τέλος, η πολιτική πληροφόρηση και το ενδιαφέρον γι’
αυτήν, συνδέεται άρρηκτα µε το µορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως επιβεβαίωσαν διάφορες
έρευνες που έγιναν. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση των πολιτών – η οποία
αυξάνεται ακόµα περισσότερο, όσο εξελίσσεται το σύστηµα των µέσων µαζικής επικοινωνίας –
είναι περισσότερο τα έντυπα µέσα και κυρίως ο ηµερήσιος πολιτικός Τύπος.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κάθε άτοµο, κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής του, µαθαίνει αρχικά τη συµβολική
σηµασία του περιβάλλοντος και µέσα από τις εµπειρίες του, εισέρχεται σε έναν κόσµο συµβόλων,
τα οποία αναφέρονται σε αντικείµενα, σε γεγονότα ή σε αξίες. Η καταννόηση, όπως και η
αναπαραγωγή αυτών των συµβόλων είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη επικοινωνία, τη
συνεργασία και την έκφραση.
Ένας σηµαντικός παραγωγός τέτοιων συστηµάτων συµβόλων είναι τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας, τα οποία απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό και επιδιώκουν να βοηθήσουν τον
άνθρωπο στην προσπάθειά του να κατανοήσει την πολυπλοκότητα του κόσµου. Όµως, τα διάφορα
σύµβολα διαθέτουν µία µεγάλη ποικιλία σηµασιών και κατά συνέπεια, οι δέκτες των µέσων
µαζικής

επικοινωνίας

αποδίδουν

διαφορετικές

σηµασίες

στις

πληροφορίες

που

τους

προσφέρονται.
Έτσι, παρατηρούνται αποκλίσεις στην αντίληψη του κοινού, ανάµεσα σε περιγραφές της
πραγµατικότητας και σε φανταστικές ιστορίες. Συγκεκριµένα για τους δέκτες των ειδήσεων, το
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περιεχόµενο της είδησης και κυρίως η παρουσίασή της λειτουργεί σαν υποκατάστατο της µη
προσωπικής τους επαφής µε το γεγονός, σαν επιβεβαίωση ήδη γνωστών πληροφοριών, σαν προϊόν
πολιτικής προπαγάνδας, σαν απλά µια ενδιαφέρουσα ιστορία κ.ο.κ. Όσον αφορά τις φανταστικές
ιστορίες, αυτές λειτουργούν ψυχαγωγικά, εκτονωτικά – ως αναπαράσταση προσωπικών επιθυµιών
– ή ενισχύουν ηθικές αξίες. Η σηµαντικότερη, όµως, συµβολή τους είναι η τυποποίηση της
πραγµατικότητας, αφού διαµορφώνουν πρόσωπα και καταστάσεις, οι οποίες εκφράζουν τα
καθηµερινά προβλήµατα της ζωής, µε αποτέλεσµα να βρίσκουν ανταπόκριση στο κοινό.
Το νόηµα που θα αποδοθεί στο περιεχόµενο της κάθε πληροφόρησης εξαρτάται από την
υπάρχουσα γνώση, από τις διανοητικές ικανότητες των δεκτών, από τη συναισθηµατική και
ψυχολογική τους κατάσταση, όπως και από την αξία που αποδίδουν στη χρήση των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης. Σηµαντικό ρόλο, επίσης, παίζει ο τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας.
Με αυτόν τον τρόπο, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας συµβάλλουν στην κατασκευή της
κοινωνικής πραγµατικότητας, η οποία προκύπτει από τις σχέσεις και τους κοινούς ορισµούς των
ατόµων, δηλαδή την αποδοχή και τη χρήση κοινών συµβολικών συνόλων. Υπό τη µορφή
πληροφοριών, ειδήσεων και απόψεων µεταδίδονται στο κοινό τέτοια συστήµατα συµβόλων και
επηρεάζουν αποφασιστικά την ερµηνεία της πραγµατικότητας.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ
Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, µέσω της πολιτικής πληροφόρησης που προσφέρουν, έχουν
µεγάλη επιρροή όχι µόνο στους απλούς πολίτες αλλά και στους πολιτικούς. Σύµφωνα µε αυτό, οι
πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να διαµορφώσουν πολιτική άποψη και µέσω των Μέσων,
συµµετέχουν στην πολιτική διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Οι πολιτικοί από την άλλη πλευρά,
παρουσιάζονται δηµόσια, εκθέτουν τις απόψεις τους και δικαιολογούν τις αποφάσεις τους, για να
κριθούν στο τέλος θετικά ή αρνητικά από την κοινή γνώµη. Έτσι, η ανάλυση περιεχοµένου των
ειδήσεων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον10.
Παράλληλα, οι ειδήσεις που θα παρουσιαστούν, είναι προϊόν µίας διαδικασίας επιλογής και
ερµηνείας, µε βάση συγκεκριµένες αρχές, που ισχύουν σε όλα τα Μέσα – µοντέλο των «Gatekeepers» (πυλωρών). Το µοντέλο αυτό, βλέπει τα µέσα µαζικής επικοινωνίας σαν ένα σύστηµα
Ιδιαίτερα, σε περιόδους εκλογών, δηµοψηφισµάτων και άλλων πολιτικών γεγονότων, όπου η επιρροή
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην κοινή γνώµη είναι ακόµα µεγαλύτερη.
10
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αγωγών, από τους οποίους διέρχονται τα περιεχόµενα επικοινωνίας. Αυτά, στις επόµενες φάσεις
της διέλευσης, φιλτράρονται και µεταβάλλονται από τους φύλακες11 («πυλωρούς»), σύµφωνα µε
τις επιδιώξεις τους.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται
άµεσα µε τη διαδικασία επιλογής της είδησης. Αυτά είναι η αξία της πληροφορίας και η
αντικειµενικότητά της, όπως επίσης και η αξιοπιστία της πηγής πληροφόρησης. Η τελική
εκτίµηση αυτών των χαρακτηριστικών βρίσκουν απάντηση στην έκταση, στην έµφαση και στη
µορφή παρουσίασης της είδησης από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης – και όχι µόνο.
Οι αξιολογήσεις περί σπουδαιότητας και σηµασίας της πληροφορίας για την ανάδειξή της
σε είδηση, µπορεί να είναι, επίσης, προϊόν διαίσθησης και εµπειρίας των «gate-keepers».
Σύµφωνα µε διάφορες θεωρητικές και εµπειρικές αναλύσεις που έχουν γίνει12, διαπιστώθηκε ότι
υπάρχουν και άλλα περαιτέρω στοιχεία, τα οποία δίνουν αξία στην είδηση. Αυτά είναι: α) η
διάρκεια και η επικαιρότητα του συµβάντος, β) η γεωγραφική, πολιτισµική και πολιτική εγγύτητα
του συµβάντος µε το κοινό στο οποίο µεταδίδεται η είδηση, γ) η κοινωνική θέση, το γόητρο και η
ισχύς των πρωταγωνιστών του συµβάντος, δ) η θέση του συµβάντος στο πλήθος των ειδήσεων
(έκπληξη, αιφνιδιασµός, µοναδικότητα, δράµα και σύγκρουση), ε) η αποκλειστικότητα του
γεγονότος και η έκταση των συνεπειών του, στ) η πιθανότητα ταύτισης των αποδεκτών της
πληροφορίας µε το συµβάν κ.τ.λ.
Η προσέγγιση αυτή, όµως, στο θέµα της επιλογής της είδησης θεωρεί αυτήν µόνο ως
προϊόν ελευθερίας ή περιορισµού των συντακτών του µέσου. Απεναντίας, µία άλλη, διαφορετική
προσέγγιση βλέπει την είδηση σαν επιλογή του ίδιου του συστήµατος των µέσων µαζικής
επικοινωνίας, µε βάση δικούς του πάντα επιλεκτικούς µηχανισµούς.
Λαµβάνοντας υπ’όψιν όλα τα παραπάνω, µπορούµε να συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα
κριτήρια για την επιλογή ειδήσεων στους εξής σηµαντικούς παράγοντες:
α) ο αιφνιδιασµός και η έκπληξη που προκαλεί µία πληροφορία, νέα και ασυνήθιστη,

Αυτοί βρίσκονται στις διόδους των αγωγών και αποφασίζουν µε ποιο περιεχόµενο και σε τι µορφή θα
περάσουν οι πληροφορίες. Ο παραδοσιακός πυλωρός είναι ο αρχισυντάκτης µίας εφηµερίδας, ο οποίος
ελέγχει και επεξεργάζεται τα κείµενα των δηµοσιογράφων, δίνοντάς τους την κατεύθυνση που
ακολουθεί η εφηµερίδα. Μπορεί, όµως, να επηρεαστεί από τη διοίκηση του συγκεκριµένου Μέσου ή από
τους ιδιοκτήτες του, όπως επίσης και από τους συναδέλφους τους, εξαιτίας της κοινωνικοποίησης και
του συνόλου αξιών και κανόνων που παίρνουν µορφή – αν και παράνοµα – και στο συγκεκριµένο
σύστηµα. Η παρεκτροπή από αυτόν τον καθολικό κώδικα συµπεριφοράς συνεπάγεται κυρώσεις, όπως
αναστολή της εξέλιξής, ηθικές πιέσεις, κοινωνική αποµόνωση, περιορισµός των δραστηριοτήτων κ.α.
12
Με πρωτοπόρο τον Lippmann, ο οποίος αναφέρθηκε το 1922 στις λεγόµενες new values.
11

29

β) η προτίµηση των Μέσων στα επίκαιρα γεγονότα – χωρίς όµως υπερβολές στην προσπάθειά
τους να τα δηµιουργήσουν, οι οποίες θα µπορούσαν να καταλήξουν σε ακραίες γενικεύσεις και
άσχηµες καταστάσεις,
γ) οι συγκρούσεις, οι οποίες αναπόφευκτα δηµιουργούν ανασφάλεια για το µέλλον, ένταση και
αναµονή καινούργιας πληροφορίας,
δ) η παρουσίαση πολλών γεγονότων, απ’ τα οποία µπορούν να αντληθούν πολλές πληροφορίες 13,
ιδιαίτερα µάλιστα όταν υπάρχει συγκρίσιµο µέγεθος14,
ε) η τοπική αναφορά του γεγονότος από τους καλά πληροφορηµένους κατοίκους της περιοχής,
στ) η παρουσίαση παραβιάσεων – και κυρίως ασυνήθιστων – των κοινωνικών δικαιϊκών και
ηθικών κανόνων, οι οποίοι µε το κύρος που διαθέτουν, δηµιουργούν ανησυχία και αγανάκτηση
στην κοινή γνώµη για την εν λόγω κατάσταση,
ζ) η προβολή δραστών και θυµάτων από τις παραπάνω παραβιάσεις, αναζητώντας και
εντοπίζοντας τις αιτίες στα άτοµα, χωρίς ποτέ να αµφισβητούνται οι προσεγγίσεις των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης,
η) η διατήρηση και αναπαραγωγή της ηθικής, µέσα από τις ηθικές αξιολογήσεις των ειδήσεων
θ) η έκφραση γνώµης από κάποιον ή κάποιους, οι οποίοι, λόγω της θέσης και του κύρους που
διαθέτουν, έχουν την ικανότητα να ελκύσουν το ενδιαφέρουν του κοινού, να δώσουν έµφαση στο
γεγονός – το οποίο παραµένει θέµα δηµοσιότητας χάριν της γνώµης – και να ενδυναµώσουν την
αξιοπιστία της πηγής της είδησης15.
Απ’ όλα αυτά, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στο ηθικό περιεχόµενο, που εµπεριέχει µία
προβαλλόµενη είδηση. Εξαιτίας αυτού, το ενδιαφέρον για την πληροφορία αυξάνεται
περισσότερο, η είδηση βρίσκει µεγαλύτερη απήχηση και η κοινωνία αυτοσυγχύζεται, µέσω της
«ηθικής ευαισθησίας» σε ατοµικό και επικοινωνιακό επίπεδο που αναπαράγεται.
Παράλληλα, µέσω του λανθασµένου – συνήθως – τρόπου σχολιασµού και ανάλυσης της
είδησης από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αυξάνεται και η άγνοια του κοινωνικού συνόλου για
Π.χ. πολλοί θάνατοι σε ένα ατύχηµα, απάτη πολλών εκατοµµυρίων κ.α.
Για παράδειγµα πληθωρισµός περασµένου έτους, πληθωρισµός µίας άλλης χώρας κ.τ.λ.
15
Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των επανειληµµένων αναφορών στη γνώµη των ειδικών, που έχουν
διατυπώσει τις απόψεις. Με αυτόν τον τρόπο όµως, παρατηρείται επικέντρωση της πολιτικής
πληροφόρησης περισσότερο σε προσωπικότητες και λιγότερο στην ουσία των θεµάτων.
13
14
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την έκταση και τη φυσιολογικότητα της παρέκκλισης. Με αυτόν τον τρόπο, η ηθική µετατρέπεται
σε ηθικολογία και η παρουσίασή και τόνωσή της πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια θεαµατικών
γεγονότων, στα οποία υπάρχουν θύµατα, ήρωες και κακοί άνθρωποι. Αυτά τα δηµιουργούµενα
από τα Μέσα γεγονότα προβάλλονται σε απλούς παρατηρητές, οι οποίοι µπορούν να επηρεαστούν
αρνητικά και να αντιδράσουν ανάλογα.
Τα προαναφερθέντα κριτήρια αποτελούν τα σηµαντικότερα στοιχεία, που µπορούν να
δώσουν αξία στο γεγονός, ώστε αυτό να προβληθεί ως είδηση από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Είναι πια βέβαιο ότι η εποχή που ζούµε είναι εποχή της επικοινωνίας και τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης16 προσφέρουν τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στους πρωταγωνιστές όλων των
γεγονότων και στην κοινή γνώµη. Σηµαντικά συµβάντα που έχουν στιγµατίσει την ανθρώπινη
ιστορία – όπως ο πόλεµος, η δολοφονία βασιλιάδων και το σαµποτάρισµα σηµαντικών πολιτικών
ηγετών – ενώ κυριαρχούν στην πολιτική ζωή και υποκινούν ανταλλαγή πληροφοριών, αποκτούν
πλήρες πολιτικό νόηµα µόνο όταν γίνουν δηµοσίως γνωστά, µε τη διαµεσολάβηση των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης.
Επίσης, το σύνολο των λειτουργιών µέσα στο πολιτικό σύστηµα – όπως η πολιτική
κοινωνικοποίηση και στράτευση στελεχών, η συνάρθρωση και σύνθεση συµφερόντων, η θέσπιση,
εφαρµογή και εκδίκαση κανόνων – συντελούνται µε τα µέσα επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά,
κάθε ενέργεια επικοινωνίας θεωρείται πολιτική, ανάλογα µε τις πραγµατικές ή δυνατές συνέπειες
που έχει στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος.
Η σηµασία της επικοινωνίας, όµως, δεν περιορίζεται µόνο στα µηχανικά µέσα και στην
οργάνωση αλλά µπορεί να επεκταθεί και σε διαπροσωπικές επαφές, οι οποίες αποτελούν την
πλειοψηφία σε όλα τα πολιτικά συστήµατα. Ένα µεγάλο µέρος από τις πολιτικές διαβουλεύσεις
παγκοσµίως, παίρνουν τη µορφή αυτή, µε αποτέλεσµα πολυάριθµες προσωπικές σχέσεις να είναι
δεµένες και σχεδόν αδιαχώριστες από τις δοµές της επικοινωνίας που κυριαρχούν στην κοινωνία.
Επίκεντρο της επικοινωνιακής διαδικασίας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και τα δηµιουργήµατά
του. Εκείνος παραµένει το σύµβολο παραγωγού και χειριστή και αποτελεί τον ενωτικό κρίκο στη
διαδικασία επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, η επικοινωνιακή του ικανότητα καθιστά δυνατή
την κοινωνική και πολιτική του ζωή, µε αποτέλεσµα η επικοινωνία να κρίνεται βασικότατο
στοιχείο για κάθε είδους κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα.
Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι και η έννοια της εξουσίας, η οποία είναι
αναπόσπαστα δεµένη µε την επικοινωνία. Έτσι, όταν τα άτοµα βρίσκονται µέσα σε µία σχέση
εξουσίας ή επιρροής, τότε αναγκαστικά, βρίσκονται και σε σχέση επικοινωνίας17.
Παρ’ όλη την πολιτική σηµασία της επικοινωνίας, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε
σηµαντικά στοιχεία. Κατά πρώτο λόγο, η ικανότητα µετάδοσης πληροφοριών από τα µέσα
Για το παρόν κεφάλαιο, βλ. Μεταξάς, Α.-Ι.∆. (1985) Πολιτική Επικοινωνία, σειρές: Εφηρµοσµένη
Πολιτική Επιστήµη, Αθήνα-Κοµοτηνή, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 9-18, 27-29, 48-51, 71-90, 93101, 101-112
17
Με τον ίδιο τρόπο, όταν έχουµε να κάνουµε µε ευρύτερα σύνολα και προσπαθούµε να καταλάβουµε
τις εσωτερικές τους διαδικασίες ή τις σχέσεις τους µε άλλους θεσµούς, µε αρκετή ευκολία στρεφόµαστε
στη µελέτη της επικοινωνίας.
16
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µαζικής ενηµέρωσης δεν υπάρχει σε πολλά µέρη του κόσµου, εξαιτίας της υπανάπτυξης της
τεχνολογίας ή της κυριαρχίας µη δηµοκρατικών πολιτευµάτων που απαγορεύουν την ελευθερία
έκφρασης, ενώ ο ηµερήσιος Τύπος – εάν αυτός υφίσταται – απευθύνεται µόνο σε µία µικρή µερίδα
του πληθυσµού, που αποτελείται από εγγράµµατους. ∆εύτερον, ακόµα και σε υψηλά εθνικά
επίπεδα ανάπτυξης των µέσων επικοινωνίας, µεγάλα ψεύτικα δράµατα και χοντροκοµµένες
φάρσες κάνουν συχνά την εµφάνισή τους και προσπαθούν να ξεγελάσουν την αντιληπτική
ικανότητα του κοινού µε φτιαχτές καταστάσεις. Ένα τρίτο στοιχείο, παρατηρείται σε σχετικά
ήσυχες περιόδους και αφορά την αποσπασµατική επαφή του «µέσου» πολίτη µε την πολιτική
πλευρά του κόσµου. Συµπέρασµα αυτών είναι η δυσκολία διαχωρισµού της ποιότητας και της
φύσης της πολιτικής ζωής από τις µεθόδους επικοινωνίας που την διατηρούν, γεγονός που
λάµβανε χώρα τόσο στο παρελθόν όσο και στην σηµερινή εποχή.
Παράλληλα, όσο διαρκεί η πολύπλοκη κοινωνική οργάνωση, το σύνολο των προβληµάτων
για την καταπίεση της έκφρασης θα εξακολουθούν να έχουν πολιτική σπουδαιότητα. Η
δυνατότητα να σκεφτόµαστε τις πολλές όψεις της πολιτικής ζωής, έχοντας κατά νου την
επικοινωνία, θα βοηθούσε τον άνθρωπο να επιβάλλει µία εννοιολογική ενότητα σε φαινόµενα,
που διαφορετικά θα ήταν δυσανάλογα. Αλλά από την αρνητική πλευρά, υπάρχει κίνδυνος
σύγχυσης, εξαιτίας της έλλειψης µίας πλατιά αποδεκτής και πολύ γενικής θεωρίας της πολιτικής,
που να βασίζεται στην επικοινωνία.
Συµπέρασµα αυτών είναι το γεγονός ότι, παρά τη δυνατότητα περιγραφής πολλών όψεων
της πολιτικής ζωής σαν τύπους επικοινωνίας, η επικοινωνία σαν διαδικασία εµποδίζει την
πολιτική σαν δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της διεισδυτικότητας της επικοινωνιακής
διαδικασίας και της ελαστικότητας του εννοιολογικού λεξιλογίου της πολιτικής επιστήµης,
υπάρχει µία σχεδόν απεριόριστη φιλολογία «πιθανής σχετικότητας» στη µελέτη επικοινωνίας και
πολιτικής.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η πολιτική ζωή είναι δυνατόν να θεωρηθεί σαν ένα σύστηµα συµπεριφοράς, το οποίο
διακρίνεται από το περιβάλλον – µέσα στο οποίο υπάρχει – και είναι, επίσης, ανοικτό στις
επιδράσεις. Μέσα στο σύστηµα, παρατηρούνται µεταβολές στις δοµές και τις διαδικασίες, οι
οποίες ερµηνεύονται σαν εποικοδοµητικές και θετικές προσπάθειες των µελών του συστήµατος –
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η λεγόµενη διαδικασία «ανταπόκρισής» τους – να ρυθµίσουν ή να αντιµετωπίσουν εντάσεις,
προερχόµενες τόσο από το περιβάλλον, όσο και από το εσωτερικό. Η ικανότητα αυτή του
συστήµατος να µένει σταθερό µπροστά στις πιέσεις είναι συνάρτηση της ανατροφοδότησης,
δηλαδή της παρουσίας και της φύσης των πληροφοριών ή άλλων επιδράσεων, που επιστρέφουν
στους φορείς τους και στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων. Τα µέλη του συστήµατος,
όντας σε αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον τους, αφού πάρουν τις πληροφορίες, στη συνέχεια
εκτιµούν τα αποτελέσµατα αποφάσεων που πάρθηκαν, µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους σε
µελλοντικές αποφάσεις.
Με αυτό τον τρόπο, δηµιουργείται ένα πρότυπο πολιτείας, το οποίο µοιάζει µε ένα σύστηµα
εισροών-εκροών, πιεζόµενο ή φορτιζόµενο από την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του, µε
αποτέλεσµα να επιδρά σε αυτό µε έναν λίγο έως πολύ προσαρµοστικό τρόπο. Παράλληλα, οι
αντιδράσεις του συστήµατος εξαρτώνται κατά ένα µέρος και από την ταχύτητα – όπως και την
πιστότητα – µε την οποία µπορούν να συλλεχθούν και να αφοµοιωθούν πληροφορίες, οι σχετικές
µε την προηγούµενη λειτουργία του.
Μέσα στις συζητήσεις για τη φύση και τη λειτουργία της πολιτείας έχουν περαστεί πολύ
εύκολα έννοιες, όπως ανταπόκριση, κανάλι επικοινωνίας (δίαυλος), δίκτυο, εισροή, εκροή κ.ο.κ.
Τα βασικά θέµατα, όµως, που πρέπει να απασχολούν έναν πολιτικό φιλόσοφο, δεν είναι άλλα από
τους σκοπούς προς τους οποίους θα πρέπει να τείνει µία κυβέρνηση, η σωστή σχέση µεταξύ
κυβερνώντων και κυβερνωµένων και η σηµασία εννοιών όπως ελευθερία, δικαιοσύνη και ισότητα.
Τέλος, ο πολιτικός φιλόσοφος θα πρέπει να προσπαθήσει την αντιµετώπιση ζητηµάτων, που
συνεπάγονται αξιολογικές επιλογές. Οι επιλογές αυτές µπορούν να βασίζονται σε εµπειρικά
δεδοµένα, αλλά να µη δικαιολογούνται απόλυτα από αυτά.
Κατά συνέπεια, τα στοιχεία ενός γενικότερου προτύπου επικοινωνίας συνοψίζονται σε
κάποιες έννοιες που παίρνουν πολιτική σηµασία. Σύµφωνα µε αυτές, µια πηγή, χρησιµοποιούµενη
από κάθε πράξη ανθρώπινης επικοινωνίας, παράγει ένα µήνυµα, το οποίο ταξιδεύει µέσα από ένα
κανάλι σε έναν ακροατή. Με βάση αυτά τα τέσσερα στοιχεία – πηγή, µήνυµα, κανάλι, ακροατής –
είναι δυνατόν να περιγραφεί µια µεγάλη ποικιλία καταστάσεων επικοινωνίας, εφόσον αυτά
χρησιµοποιούνται µε πολιτική έννοια.
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ
ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για την σωστή µελέτη ενός πολιτικού συστήµατος, µεγάλη έµφαση αξίζει να δοθεί στην
παρακολούθηση

των

κυριότερων

καναλιών

πολιτικής

επικοινωνίας.

Εξαιτίας

της

διαφορετικότητας όµως των πολιτικών συστηµάτων µεταξύ των χωρών και της διαφορετικής
χρονικής στιγµής εξέτασής τους, οµοίως θα γινόταν αντιληπτή και η διαφορετική εικόνα από τις
λειτουργίες και οργανώσεις των συστηµάτων αυτών µεταξύ τους.
Στις περισσότερες χώρες, τα κανάλια που χρησιµοποιούνται για κάθετη επικοινωνία – πότε
µεµονωµένα, πότε πολλά µαζί και µε διαφορετική έκταση για κάθε κράτος και χρονική στιγµή
(περίοδος ειρήνης, κρίσης, κάποιας αναταραχής ή προεδρικών εκλογών) – αντικατοπτρίζονται σε
µία µεγάλη γκάµα φορέων, όπως για παράδειγµα πλήθος µαζικών οργανώσεων που συνδέουν την
ανώτερη ηγεσία, τα µεσαία ηγετικά στελέχη, το ευρύτερο κοινό, γραφειοκρατία, διάφοροι τύποι
οµάδων συµφερόντων, στρατός, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, συνδικάτα, πολιτικά κόµµατα,
σχολεία, σηµαντικοί θεσµοί – όπως Κογκρέσο, Στέητ Ντιπάρτµεντ –, ειδικές οργανώσεις – π.χ. οι
«Επιτροπές για την Υπεράσπιση της Επανάστασης» – κ.α. Υπάρχει ακόµη η περίπτωση της
ύπαρξης καναλιών, τα οποία συνήθως δεν χρησιµοποιούνται, αλλά µπορούν να ενεργοποιηθούν,
κάτω από την επίδραση ορισµένων γεγονότων. Επίσης, ένας µεγάλος αριθµός πλευρικής
επικοινωνίας και διαρθρωτικής διασύνδεσης µεταξύ µίας συµπαγούς οµάδας κοµµατικών µελών
και κορυφαίων γραφειοκρατών συνήθως κάνει την εµφάνισή του.
Το γενικότερο ζήτηµα είναι ότι υπάρχει µια δοµική ελαστικότητα στα πρότυπα
επικοινωνίας, η οποία παρατηρείται σε κάθε πολιτικό σύστηµα, σε διαφορετικά χρονικά σηµεία.
Πιθανή, επιπλέον, είναι η ύπαρξη ορισµένων κεντρικών καναλιών, τα οποία προωθούν σε µόνιµη
βάση τις πολιτικές υποθέσεις του συστήµατος, όπως και η ύπαρξη ειδικευµένων καναλιών, που
ενεργοποιούνται µε σκοπό την ανταπόκριση σε ιδιαίτερα προβλήµατα και συµβάντα.
Ορισµένοι θεωρητικοί βλέπουν την οικονοµική ανάπτυξη ως αποτέλεσµα της αύξησης της
ικανότητας ενός συστήµατος να επεκτείνει τα δίκτυα της εθνικής επικοινωνίας µέσα σε νέους
τοµείς της επικοινωνίας. Μία άλλη απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτική ανάπτυξη είναι η
διείσδυση του εθνικού συστήµατος στις µέχρι πρόσφατα αποµονωµένες τοπικές και παραδοσιακές
δοµές της επικοινωνίας. Χωρίς καµία αµφιβολία, όµως, οι αλλαγές στα κανάλια και τα δίκτυα
επικοινωνίας που χρησιµοποιούν, παρουσιάζονται ιδιαίτερα απαραίτητες, ώστε να είναι δυνατή η
ανταπόκριση στις εναλλασσόµενες καταστάσεις από τη µεριά όλων των πολιτικών συστηµάτων,
είτε αυτά υφίστανται γρήγορους µετασχηµατισµούς, είτε όχι.
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σαν αφετηρία, τα στοιχεία των προτύπων συντίθενται σε ένα λειτουργικό σύστηµα και
καθοριστικό ρόλο παίζει το είδος των µεταβλητών που επηρεάζουν τον τρόπο, µε τον οποίο τα
πολιτικά κανάλια επικοινωνίας προτυποποιούνται και χρησιµοποιούνται. Με βάση αυτό, η
παράγοντες που επιδρούν στον καθορισµό της προτυποποίησης και της χρήσης των καναλιών
είναι οικονοµικοί, κοινωνικο-πολιτιστικοί, πολιτικοί και ιστορικοί.

Οικονοµικοί παράγοντες
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στο γενικό επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης ενός
έθνους, καθώς ολόκληρη η πολιτική επικοινωνία λειτουργεί µέσα στα όρια που αυτό επιβάλει18.
Συνεπώς, το επίπεδο ανάπτυξης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης φαίνεται να είναι στενά
συνδεδεµένο µε το επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης κάθε κράτους. Σύµφωνα αυτό, τα
προοδευµένα από οικονοµικής σκοπιάς έθνη τείνουν να έχουν θαυµάσια αναπτυγµένα συστήµατα
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, όπως ισχύει και το αντίστροφο.
Παράλληλα, οι κοινωνίες που διαφέρουν στην οικονοµική τους βάση, διαφέρουν
συστηµατικά και στην κοινωνική δοµή, την κοινωνική κινητικότητα, τους κανόνες συµπεριφοράς
και τους τύπους της κοινωνικής οργάνωσης που κυριαρχούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, η
πολιτική επικοινωνία µέσα στα κανάλια των οργανώσεων και των οµάδων να επηρεάζεται µε τη
σειρά της από αυτούς τους οικονοµικο-κοινωνιολογικούς µετασχηµατισµούς.
Η προτυποποίηση και λειτουργία των οµαδικών και οργανωτικών καναλιών σε µια
κοινωνία επηρεάζονται από τους οικονοµικούς παράγοντες µέσω της υλικής κοινωνικής
τεχνολογίας – πολύγραφοι, τηλέφωνα, επικοινωνία – που µια προωθηµένη οικονοµία διαθέτει στις
οµάδες και στις οργανώσεις, αυξάνοντας έτσι µε έκδηλο τρόπο τις ικανότητες επικοινωνίας τους.
Ένας άλλος παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει τα οµαδικά και οργανωτικά κανάλια είναι οι
κοινωνιολογικοί µετασχηµατισµοί, οι οποίοι παρουσιάζονται µε την αλλαγή της οικονοµικής
βάσης µιας κοινωνίας. Αυτοί οι µετασχηµατισµοί µπορούν επίσης να καθιστούν δυνατή και
πιθανή την εµφάνιση των οργανωτικών και οµαδικών καναλιών, ή τουλάχιστον την εµφάνιση
καναλιών διαφορετικού είδους.

18

Το γεγονός αυτό γίνεται εµφανέστερο ιδιαίτερα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
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Μέσα από αυτήν την ανάλυση, η σφιχτοδεµένη αναλυτική διάκριση ανάµεσα στους
οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες, σαν καθοριστικούς των προτύπων πολιτικής
επικοινωνίας, είναι δυνατό να αµφισβητηθεί.

Κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες
Όσον αφορά τη διάρθρωση των πολιτικών καναλιών, αυτή επηρεάζεται έντονα από τους
κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες. Τρεις τύποι αυτών των παραγόντων είναι: α) οι ικανότητες,
β) οι κανόνες συµπεριφοράς και γ) οι θεσµοί.
α) Μια από τις πιο εµφανείς κοινωνικές ικανότητες είναι ο βαθµός µόρφωσης, ο οποίος µπορεί να
επηρεάσει την πολιτική επικοινωνία. Θεωρείται σαν δείκτης κοινωνικο-πολιτιστικής ανάπτυξης
και έχει άρρηκτη σχέση µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
β) Ανάµεσα στις κρατικές διοικήσεις, οι κανόνες συµπεριφοράς συνήθως διαφέρουν. Σε κάποιες
χώρες, οι αποδεκτοί κανόνες συµπεριφοράς βασίζονται στην υπακοή απέναντι σε µια λογική των
κανονισµών, όπως και στην υποταγή του κοινού στους ανωτέρους. Άλλα πάλι κράτη
υποστηρίζουν τον κοινωνικό εξισωτισµό και την υπεροχή του κοινού έναντι των ανωτέρων.
γ) Όπως ακριβώς οι κοινωνίες διαφέρουν στο βαθµό που διαθέτουν τις ικανότητες επικοινωνίας
και στην επίδραση των κανόνων συµπεριφοράς πάνω στην προτυποποίηση των καναλιών, έτσι
διαφέρουν και στους κοινωνικούς θεσµούς που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν στην πολιτική
επικοινωνία. Ένα παράδειγµα αυτών είναι η παραδοσιακή όπερα, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σαν κανάλι πολιτικής επιµόρφωσης και κοινωνικοποίησης.

Πολιτικοί παράγοντες
Εµφανή αιτία της διαφοράς των προτύπων πολιτικής επικοινωνίας µεταξύ τους είναι και οι
διαφορές στην πολιτική οργάνωση και την ιδεολογία. Η διάκριση των διαφόρων συστηµάτων
συνήθως έχει σαν βάση το βαθµό ανταγωνισµού στην επικοινωνία και το βαθµό ελευθερίας που
παρέχεται ή ενθαρρύνεται. Βέβαια, η προτυποποίηση της πολιτικής επικοινωνίας σε µια κοινωνία
µπορεί να εξαρτηθεί άµεσα από τους πολιτικούς «κανόνες του παιχνιδιού» που επικρατούν στο
ίδιο το σύστηµα.

Ιστορικοί παράγοντες
Ανάµεσα σε αυτούς τους παράγοντες των προτύπων επικοινωνίας συµπεριλαµβάνονται
ιδιαίτερες εµπειρίες ή ιδιότητες της κοινωνίας, οι οποίες δεν σχετίζονται συστηµατικά µε τους
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οικονοµικούς, κοινωνικο-πολιτιστικούς ή πολιτικούς παράγοντες. Συγκεκριµένα, η οργανωτική
και ψυχολογική κληρονοµιά µιας εµπειρίας, οι επιδράσεις που ασκούν στην επικοινωνία οι
διάφορες δηµοφιλείς µορφές ηγεσίας, η κουλτούρα, οι θεσµοί, οι καθορισµένες και ανανεωτικές
ηγετικές προσωπικότητες, οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, οι κοινωνικές αναστατώσεις και
ανατροπές, οι ξένες επιρροές και κυριαρχίες είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν στο ιστορικό
µέρος των παραγόντων και να επηρεάσουν µε τον τρόπο τους την προτυποποίηση της πολιτικής
επικοινωνίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σηµαντικές είναι οι διαφορές στην πολιτική πληροφόρηση, η οποία καθορίζει το πεδίο της
δραστηριότητας των ατόµων. Μια γοργή εξασθένιση της πολιτικής πληροφόρησης είναι δυνατόν
να εµφανιστεί σε όλα τα συστήµατα, κατά τη διάρκεια της κίνησης από τα κέντρα της γνώσης και
της εξουσίας προς την περιφέρεια. Με το τελικό προϊόν της εξασθένισης, η προτυποποίηση είναι
εν µέρει προβλέψιµη. Για παράδειγµα, άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα, περιορισµένη µόρφωση και
γεωγραφικά αποµονωµένη θέση γνωρίζουν συνήθως πολύ λιγότερα πράγµατα από τους
ευκατάστατους, πιο µορφωµένους και λιγότερο αποµονωµένους συµπολίτες τους. Σε άλλα πάλι
συστήµατα, η εξασθένιση µπορεί να εµφανιστεί πολύ γρήγορα, µε το πέρασµα διαµέσου των
κοινωνικών δοµών. Σε κάθε περίπτωση όµως, η εξασθένιση αυτή υπάρχει.
Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι δυνατή η τεκµηρίωση της ύπαρξης οριζόντιων προτύπων
εξασθένισης της πολιτικής πληροφόρησης, σε όλα τα συστήµατα. Η πληροφοριακή διανοµή
χαρακτηρίζεται από µια ανισότητα, η οποία συµβαίνει εξαιτίας του καταµερισµού της εργασίας,
µε τον οποίο πάντοτε επέρχεται διαχωρισµός της πληροφόρησης. Σύµφωνα µε αυτό, ο καθένας
λαµβάνει τα διάφορα µηνύµατα, βλέποντας τα από τη δική του οπτική γωνία, ανάλογα µε την
κοινωνική θέση και το επάγγελµά του. Όταν υπάρχει συµφωνία για την ανάγκη µεγαλύτερης
οµοιοµορφίας ανάµεσα στις σφαίρες πληροφόρησης δυο κυβερνητικών δοµών ή δυο ατόµων,
ιδιαίτερα µέσα όπως οι ανακοινώσεις, οι ακροάσεις, οι µεικτές επιτροπές ή οι συγκεντρώσεις
κάνουν την εµφάνισή τους. Ένας άλλος λόγος που δικαιολογεί την ανισότητα της πληροφοριακής
διανοµής είναι η σχεδιασµένη απόκρυψη των ειδήσεων, η οποία συµβαίνει κατά καιρούς µε τη
συµµετοχή µελών όλων των δοµών. Σαν δικαιολογία συνήθως προβάλλονται λόγοι ασφαλείας και
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µερικές φορές το πρώτιστο κίνητρο είναι τα πολιτικά πλεονεκτήµατα. Και στις δυο περιπτώσεις
όµως, η επίδραση στην πλευρική διανοµή των πληροφοριών είναι όµοια.
Σχετικά µε την κάθετη και οριζόντια διανοµή της πολιτικής πληροφόρησης, δυο σηµαντικά
προβλήµατα φαίνεται να υπάρχουν. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει µε τις πολιτικές συνέπειες
της διανοµής, καθώς άλλο πράγµα είναι η καταγραφή της κατανοµής της πολιτικής πληροφόρησης
σε ένα σύστηµα και άλλο ο προσδιορισµός της σηµασίας που η κατανοµή αυτή έχει για τη
λειτουργία του συστήµατος. Το δεύτερο πρόβληµα είναι πιο άµεσο και αφορά τους συντελεστές
αξιολόγησης που υπάρχουν, αφού η πληροφόρηση δεν αποτελεί τον µοναδικό και τον πιο
σηµαντικό συντελεστή των πολιτικών παραστάσεων. Η δοµή και η παράσταση19 της
υποκειµενικής γνώσης κάθε ατόµου ή οργάνωσης αποτελείται όχι µόνο από παραστάσεις
γεγονότων, αλλά επίσης και από παραστάσεις αξιών. Στην πραγµατικότητα όµως, είναι συνήθως
πολύ δύσκολη η κατάταξη µιας επίκαιρης πολιτικής κατάστασης, είτε σαν πληροφορία, είτε σαν
αξιολόγηση. Το µεγαλύτερο µέρος των πολιτικών παραστάσεων καλύπτεται από µια πολύπλοκη
ανάµειξη πληροφόρησης και αξιολογήσεων.
Στο σηµείο αυτό µια νέα επιπλοκή εµφανίζεται, γιατί µεταξύ της καταγραφής µιας
πληροφορίας και την καταγραφή µιας αξιολόγησης δεν υπάρχει απλή σχέση. Οι άνθρωποι είναι
ικανοί να έχουν πολιτική γνώµη για θέµατα ή ζητήµατα, για τα οποία στην πραγµατικότητα
γνωρίζουν ελάχιστα και τίποτα. Αξιολογήσεις οποιασδήποτε µορφής είναι κάτι που µαθαίνεται,
ενώ δεν υπάρχει κανένας κανόνας σχηµατισµού παραστάσεων που να υποστηρίζει ότι οι σχετικές
πληροφορίες επιβάλλεται να µαθαίνονται, κατά τη διάρκεια που γίνονται οι αξιολογήσεις ή
οποιαδήποτε άλλη στιγµή.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι η αλληλεπίδραση πληροφόρησης και αξιολόγησης, η οποία είναι
εξαιρετικά πολύπλοκη. Όταν µεταδοθεί µια πληροφορία το άτοµο είναι σε θέση να απορρίψει ένα
µέρος της ή και το σύνολο ολόκληρο της είδησης, αλλάζοντας ή διατηρώντας την αξιολογική του
κρίση. Η προσωπικότητα, οι δεσµοί σε µια κοινωνική οµάδα, η ηλικία, η θρησκεία, η
απασχόληση, η µόρφωση, ο τόπος διαµονής, η χρήση του ελεύθερου χρόνου, το φύλο, το
εισόδηµα, οι πολιτικές πεποιθήσεις, οι προσωπικές εµπειρίες και πολλοί άλλοι παράγοντες
µπορούν να συµβάλλουν στην τελική εξίσωση.

Η έννοια της παράστασης χρησιµεύει σαν σύντοµος τρόπος αναφοράς για όλων των ειδών τις
γνωστικές ιδιότητες, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν, κατά τη µελέτη της ατοµικής πολιτικής
ψυχολογίας, στο βαθµό που αυτή σχετίζεται µε τη λειτουργία του συστήµατος.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Οι προβληµατικές σχέσεις
δηµοσιογράφων, πολιτικών
και κοινής γνώµης
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ∆ΡΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
Ο θρίαµβος της επικοινωνίας, στις µέρες µας, έχει σαν αναπόφευκτο αποτέλεσµα την
αποσταθεροποίηση και αλλαγή µορφής του συσχετισµού δυνάµεων, µεταξύ των λογικών της
πληροφορίας, της κοινής γνώµης και της πράξης20. Σε αντίθεση µε το παρελθόν, όπου η λογική
της εξουσίας αντιστεκόταν ως αντίβαρο στις λογικές της πληροφορίας και του κοινού, σήµερα η
κυριαρχία της επικοινωνίας και της κοινής γνώµης αποσταθεροποιεί µία πολιτική λογική, η οποία
φαίνεται να είναι λιγότερο υπεροπτική. Στις σύγχρονες κοινωνίες, τρία στοιχεία κάνουν την
εµφάνισή τους και προκαλούν ανισορροπία στο σύστηµα
Σαν πρώτο στοιχείο παρουσιάζεται η ανατροπή της σχέσης µεταξύ πολιτικής και
επικοινωνίας. Παρ’ όλο που αυτές οι δύο έννοιες είναι αλληλένδετες, τα τελευταία χρόνια, η
επικοινωνία υπερέχει της πολιτικής, και µάλιστα σε βάρος των πολιτικών, οι οποίοι καθίστανται
έτσι περισσότερο ευάλωτοι. Σε πολλές χώρες, οι πολιτικοί εκλέγονται για µικρό χρονικό διάστηµα
και µε ιδιαίτερα περιορισµένο περιθώριο κινήσεων, ενώ παράλληλα υφίστανται την έντονη πίεση
των γεγονότων και των δηµοσιογράφων. Επίσης, η απόσταση µεταξύ της ταχύτητας της
πληροφορίας και της δυσκινησίας της πράξης από τους πολιτικούς, σε συνδιασµό πάντα µε το
βάρος του πλήθους των δηµοσκοπήσεων και της έκτασης που παίρνουν τα γεγονότα από τα µέσα
µαζικής επικοινωνίας, µπορούν να δηµιουργήσουν δυσφορία και αβεβαιότητα στον πολίτη. Η
σύνθλιψη του πολιτικού προσώπου από την επικοινωνία ολοκληρώνεται µε τον ενθουσιασµό των
πολιτικών από την αίγλη των Μέσων, η οποία όµως καταλήγει στην απογύµνωση αυτών που
εξέπεσαν σε ειδικούς του επικοινωνιακού θεάµατος και στην έλλειψη περαιτέρω εµπιστοσύνης
από το κοινό.
Το δεύτερο στοιχείο ανισορροπίας είναι η σηµαντική πίεση που ασκούν τα µέσα
επικοινωνίας – παρ’ όλο που οι δηµοσιογράφοι δεν παραδέχονται σε καµία περίπτωση αυτή την
αντιστροφή του συσχετισµού δυνάµεων προς όφελός τους, τις

κρυφές διασυνδέσεις και

συνεργασίες τους µε υψηλά πολιτικά πρόσωπα κ.τ.λ. Στο συσχετισµό δυνάµεων µε τους
πολιτικούς, οι δηµοσιογράφοι είναι αυτοί που έχουν το πλεονέκτηµα, καθώς δεν αντιµετωπίζουν
καµία κύρωση, σε περίπτωση που ξεπεράσουν τα όρια και η κριτική αντίληψη του κοινού
φαίνεται να είναι πολύ µακρινή. Αποτέλεσµα αυτής της διαρκώς αυξανόµενης δύναµης των
Μέσων είναι η αναγκαστική συµµόρφωση και καταπίεση των πολιτικών, οι οποίοι αγχώνονται και
Γι’ αυτό το κεφάλαιο, βλ. Wolton, D. (2005) Σκέψεις για την επικοινωνία (µετ. Βασιλική Νασούλη)
(επιµ. ∆ηµοσθένης Κούλουθρος), Αθήνα, εκδόσεις Σαββάλας, σελ. 163-179
20

42

πιέζονται από την επικοινωνία και από τον τρόπο που παρουσιάζονται τα γεγονότα στην κοινή
γνώµη.
Η αποδιαρθρωτική επιρροή των δηµοσκοπήσεων είναι το τελευταίο στοιχείο που
διαταράσσει την ανισορροπία. Αυτές, παρ’ όλο που θεωρούνται µετρήσεις της κοινής γνώµης, δεν
είναι τίποτα άλλο από έµµεσες απαντήσεις σε κατευθυνόµενες ερωτήσεις, µε µία λογική που δεν
συνεισφέρει στην πραγµατική πληροφόρηση. Μέσω της συνεχούς µετάδοσης και του σχολιασµού
τους, η προέλευση ξεχνιέται, άλλα στοιχεία προστίθενται και η αέναη επανάληψη των ίδιων
σύνθετων στοιχείων για αρκετές ηµέρες από ανταγωνιστικά κανάλια – που µοναδικό στόχο έχουν
την άνοδο των ποσοστών ακροαµατικότητας – προσδίδουν στην ίδια παραγγελία την
πολλαπλασιαστική αξία µίας σειράς διαφορετικών δηµοσκοπήσεων. Επιπλέον, τα ίδια µέσα
επικοινωνίας είναι µεγάλοι χρηµατοδότες και ενώνονται συχνά για να τις παραγγείλουν, µε µόνη
κατάληξη την συνεχή ενίσχυση της επιρροής της δηµοσκόπησης. Έτσι, θέλοντας κάθε µέσο
επικοινωνίας να αναδείξει το κύρος του, µέσω της συµµετοχής του στη χρηµατοδότηση της
δηµοσκόπησης, διασφαλίζει µία ευρύτερη διάδοση, αυξάνοντας αντίστοιχα την επίδραση των
ποσοστών.
Απέναντι σε αυτά τα µηνύµατα των δηµοσκοπήσεων, το κοινό κρατάει µία κριτική
απόσταση, η οποία όµως είναι δυνατόν να εξαφανιστεί, εξαιτίας της παραπληροφόρησης και της
σύγχυσης που δηµιουργείται. Απεναντίας, η ελίτ και οι πολιτικοί ευαισθητοποιούνται ιδιαίτερα
και υπόκεινται περισσότερο στην επιρροή των δηµοσκοπήσεων. Η αποσπασµατικότητα του
χρόνου που προκύπτει από τις αλλεπάλληλες σφυγµοµετρήσεις της κοινής γνώµης, µπορεί να
αποπροσανατολίζει τελείως τους πολιτικούς, οι οποίοι είναι κατεξοχήν οι αρµόδιοι να χειριστούν
τη σφαίρα της πράξης στην κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο, η καταστρεπτική επιρροή των µέσων
επικοινωνίας παρατείνει το βραχυπρόθεσµο και καθιστά ασαφή κάθε µεσοπρόθεσµη ή
µακροπρόθεσµη προοπτική, στην οποία σπεύδουν οι πολιτικοί.
Επιπλέον, παρ’ όλο που η σηµασία των δηµοσκοπήσεων είναι σηµαντική – εξαιτίας του ότι
προσεγγίζουν ικανοποιητικά την κοινή γνώµη και προκαλούν αµηχανία στους πολιτικούς µε την
ακαθόριστη, εύπλαστη φύση τους και το κύρος που διαθέτουν – δεν µπορούν να καταµετρήσουν
παρά µόνο το πρώτο από τα τρία επίπεδα της κοινής γνώµης, αυτό που συνδέεται µε την
επικαιρότητα και τα γεγονότα. Η δύναµη και τα όρια των δηµοσκοπήσεων σχηµατοποιούν αυτό το
επίπεδο, το οποίο ενεργοποιείται ευθέως από την επικαιρότητα και τις ειδήσεις, αφού συγχέεται –
αν και λανθασµένα – η παροντική απεικόνιση της συγκυρίας µε την πρόβλεψη για τη µελλοντική
της πορεία. Το δεύτερο επίπεδο αντιστοιχεί στις βαθύτερες ιδεολογικές επιλογές και
αναπαραστάσεις και µπορεί µόνο εν µέρει να κατανοηθεί, µέσω αυτού του τρόπου συγκρότησης
της πληροφόρησης. Η σχέση µεταξύ αυτών των δύο επιπέδων είναι σύνθετη και προκαλεί
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αναστατώσεις, περισσότερο σε διαδικασίες της συγκεκριµένης κοινωνικής πραγµατικότητας, παρά
στα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων. Τέλος, έχουµε το τρίτο επίπεδο που έχει να κάνει µε τις
πολιτιστικές, θρησκευτικές και κοινωνικές υποδοµές.
Απόρροια των παραπάνω στοιχείων της ανισορροπίας είναι ότι, ενώ η ενηµέρωση και οι
δηµοσκοπήσεις θα έπρεπε να διευκολύνουν τόσο τους πολιτικούς να κατανοήσουν την
πραγµατικότητα καλύτερα, όσο και τους πολίτες να µη θεωρούν τους λόγους των ηγετών τους
δεδοµένους, απεναντίας καταλήγουν στο αντίθετο αποτέλεσµα. Αυτό δεν µπορεί να είναι άλλο
από την σύγχυση των απόψεων µεταξύ τους και τη νοσηρή ενασχόληση µε το πρόσκαιρο, στοιχεία
που λειτουργούν αρνητικά και διαταράσσουν την ισορροπία σε κάθε κοινωνία.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Μεγάλη ανησυχία δηµιουργεί στην κοινωνία η κυριαρχία των προβληµατικών σχέσεων
µεταξύ κοινής γνώµης, δηµοσκοπήσεων, δηµόσιας σφαίρας και πολιτικής επικοινωνίας. Η
ανισορροπία που προκύπτει, εκτός από το ότι µεταφέρει απλώς µία µερική αναπαράσταση της
πραγµατικότητας, ενισχύει ταυτόχρονα και την πίεση, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο άλλες
σοβαρότερες συνέπειες.
Η πρώτη από αυτές τις συνέπειες είναι οι κοινωνικές κρίσεις που ακολουθούν, οι οποίες
πάντα παρουσιάζονται µε απρόσµενο και βίαιο τρόπο. Η ελίτ των µέσων επικοινωνίας – όπως
επίσης και η τεχνοκρατική ελίτ, µία άλλη υπεροπτική κοινωνική κατηγορία – παρ’ όλο που είναι
ανίκανη να προβλέψει το µέλλον, συνεχίζει να δείχνει πως έχει αντίληψη της πραγµατικότητας,
όµως έχει λάθος τακτική, καθώς την αντιµετωπίζει σαν ένα δίκτυο αριθµών, βαροµέτρων,
στατιστικών, πνευµατικών στερεοτύπων και κοσµοθεωριών, ξεχνώντας την ύπαρξη µίας άλλης
κοινωνικής πραγµατικότητας. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες, χωρίς να τρέφουν πολλές
αυταπάτες, έχουν ανάγκη να πιστέψουν πως οι ιθύνοντες γνωρίζουν καλά τι ακριβώς χρειάζεται η
κοινωνία και γι’ αυτό, καταθέτουν στα Μέσα όλη την εµπιστοσύνη τους. Έτσι, η διαστρέβλωση
των συστηµάτων ενηµέρωσης – τα οποία συνεχίζουν να έχουν την ψευδαίσθηση πως έχουν πλήρη
γνώση της πραγµατικότητας – δεν µπορεί παρά να οδηγήσει σε κοινωνικές αναταράξεις, απεργίες,
συγκρούσεις και στην αναπόφευκτη αποσύνθεση.
Εν συνεχεία, έχοντας ξεσπάσει η κοινωνική κρίση, ο ανταγωνισµός των Μέσων, η
ειδησεογραφική λογική και η συνεχής επανάληψη των δηµοσκοπήσεων έχουν την προτεραιότητα,
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µε άµεση συνέπεια την σκόπιµη δραµατοποίηση των πληροφοριών και των σχόλιων, τον πανικό,
την υπερβολική διαµεσολάβηση των εντάσεων και την αµφισβήτηση της εξουσίας. Σχεδόν µετά
από κάθε κρίσιµη φάση, τα µέσα επικοινωνίας καταλήγουν στο συµπέρασµα, ότι οι ιθύνοντες
είναι αποδυναµωµένοι, αποσταθεροποιηµένοι, ότι έχουν χάσει τη νοµιµοποίησή τους, χωρίς ποτέ
να διερωτούνται αν συνέβαλαν τα ίδια τα Μέσα µε τις πρακτικές τους σε αυτή την αποσύνθεση,
την οποία καλούνται αργότερα να αναλύσουν ως ειδικοί. Αν η κρίση διαρκέσει, το επόµενο βήµα
είναι η πτώση, η ήττα ή η φυγή, ενώ αυτή η µετέωρη και ανοργάνωτη κατάσταση συνήθως
παρατείνεται και µετά το πέρας της κρίσιµης περιόδου.
Σε τρίτο στάδιο, τα µέσα επικοινωνίας, έχοντας αναδειχθεί σε πόλο εξουσίας, προσπαθούν
να επιλύσουν την κρίση και να προωθήσουν το διάλογο, ανάγοντας την αποσταθεροποίηση σε
πρόβληµα ελλιπούς ή λανθασµένης πληροφόρησης, αντί της κακής διαχείρισης ενός συσχετισµού
των πολιτικών δυνάµεων. Όµως, παίζοντας διαµεσολαβητικό ρόλο και υποστηρίζοντας την
ενηµέρωση, την επικοινωνία και την αµεσότητα, τα Μέσα, πέρα από το ότι οδηγούν στην
πολυµέρεια, την ετερογένεια των απόψεων, την οχλαγωγία και την απόγνωση, δεν λαµβάνουν
υπόψιν τους κάτι πιο σηµαντικό: το γεγονός ότι η κοινωνική και πολιτική ζωή µεσολαβείται από
τελετουργίες, συγκυρίες, κώδικες και θεσµούς, ενώ παράλληλα η λογική της κοινωνίας δεν είναι η
λογική της αµεσότητας. Η ιστορία, η πολιτική, η κοινωνία και άλλοι τοµείς δεν υπάρχουν στον
ίδιο χώρο και χρόνο µε την πληροφορία αλλά το καθένα πρέπει να κατανοείται, µε βάση το δικό
του περιβάλλον, τις δικές του συγκυρίες και καταστάσεις. Οµοίως και οι κρίσεις θα πρέπει να
ανάγονται στο δικό τους σκηνικό, το οποίο είναι µόνο το πολιτικό.
Όλες οι συνέπειες της ανισορροπίας δεν µπορούν παρά να µην υπογραµµίζουν τα ήδη
στενά περιθώρια κινήσεων στις σχέσεις µεταξύ επικοινωνίας και πολιτικής. Μία λύση
παρουσιάζεται σωτήρια, ώστε η κοινωνία να µπορέσει να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, µέσα
στην οποία έχει εγκλωβιστεί.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ∆ΙΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι προτάσεις που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση της κατάστασης είναι
τρεις και έχουν να κάνουν µε διαφορετικά υπόβαθρα.
Μία πρώτη λύση αφορά την αλλαγή της στάσης των πολιτικών προσώπων απέναντι στον
ασφυκτικό κλοιό της επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, οι πολιτικοί θα πρέπει να
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επανεκτιµήσουν τη σηµασία του ρόλου τους, ο οποίος δεν είναι η διαχείριση της πολιτικής
επικοινωνίας αλλά η ενεργητική εφαρµογή της και να σταµατήσουν να επιζητούν την προσοχή
των Μέσων και των δηµοσκοπήσεων, ισχυριζόµενοι πως αυτοί είναι µόνο τα θύµατα της πίεσης
της µαζικής επικοινωνίας. Με µία τέτοια αποστασιοποίησή των πολιτικών από τη δηµοσιότητα,
χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα – ακόµα και τη δηµόσια καταγγελία για την άµετρη
διαµεσολάβηση και υπερβολική επέκταση των Μέσων, αν χρειαστεί – το κοινό θα εκτιµούσε
περισσότερο το ρόλο τους, θα εµπιστευόταν τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας και θα µπορούσε
να σιγουρευτεί πλέον για την ανυπαρξία µίας αναπότρεπτης συµπαιγνίας, µεταξύ του πολιτικού
κόσµου και της επικοινωνίας.
Κατά δεύτερο λόγο, µία επανεκτίµηση της σηµασίας του δίπολου πολιτικού-πολίτη και µία
ικανοποιητική προσέγγιση µεταξύ αυτών των δύο θα µπορούσε να επαναφέρει την ισορροπία
µεταξύ της πολιτικής και της επικοινωνίας, χωρίς να χρειαστεί η επίσπευση ακραίων κινήσεων,
όπως απόρριψη της επικοινωνίας και των Μέσων, των δηµοσκοπήσεων κ.α. Η κοινή γνώµη
οφείλει να επανεκτιµήσει το επάγγελµα των πολιτικών και το έργο που αυτοί επιτελούν, ενώ οι
πολιτικοί µε τη σειρά τους θα πρέπει να δείξουν περισσότερη εµπιστοσύνη στην κριτική
νοηµοσύνη του κοινού. Επίσης, οι πολιτικοί οφείλουν να δείξουν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
ότι το ουσιαστικό µέρος της δηµοκρατικής πολιτικής ζωής δεν παίζεται µόνο στην πρωτεύουσα,
ώστε να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην πηγή των προβληµάτων και η τοπική δράση να
αποκτήσει ξανά το νόηµά της.
Σαν τρίτη λύση παρουσιάζεται η διεύρυνση από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης του κύκλου
των ατόµων – πολιτικού, οικονοµικού, πολιτιστικού, διπλωµατικού και ακαδηµαϊκού κόσµου –
που συµµετέχουν στον διάλογο, αναζητώντας µε προσοχή περισσότερα άτοµα, ικανά να
παρέµβουν. Η αντίθετη κατάσταση – δηλαδή ο περιορισµένος κύκλος των ατόµων που
παρουσιάζονται δηµοσίως, κατάσταση που συνήθως συµβαίνει και προκαλεί ανισορροπία –
γίνεται για λόγους κύρους και αξίας των Μέσων, όµως έχει σαν συνέπεια τον κορεσµό από την
επανάληψη των ίδιων προσωπικοτήτων και των ίδιων φράσεων21, τη σύγχυση µεταξύ της
διασηµότητας, της διαµεσολάβησης και της αξίας, την έλλειψη ενδιαφέροντος του κοινού, την
δυσπιστία όσον αφορά την κοινωνική προσφορά των δηµοσιογράφων και τη δηµιουργία µίας
αµηχανίας, που κυµαίνεται µεταξύ του αισθήµατος αδυναµίας και αυτού της εξέγερσης.
Παρ’ όλες όµως αυτές τις λύσεις που προτείνονται για τη διέξοδο από την ανισορροπία,
τρεις δυσκολίες της σύγχρονης πολιτικής κάνουν την εµφάνισή τους.

Η λεγόµενη «ξύλινη γλώσσα» των µέσων µαζικής επικοινωνίας, µε τις σύντοµες, εκλεπτυσµένες,
ισορροπηµένες, και πεζές φράσεις.

21
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Η πρώτη αφορά τη δυστοκία δράσης του τρίτου νέου παράγοντα διεύρυνσης της πολιτικής
σφαίρας: της κοινής γνώµης, η οποία ενώ βλέπει όλη την αντιπαράθεση µεταξύ πολιτικού και
δηµοσιογράφου, παρ’ όλα αυτά δεν µπορεί να κάνει τίποτα.
Η δεύτερη έχει να κάνει µε την ανατροπή του συσχετισµού δυνάµεων προς όφελος των
µέσων µαζικής επικοινωνίας, εξαιτίας της µεγαλύτερης διαφάνειας της πολιτικής. Οι πολιτικοί, µη
έχοντας συνειδητοποιήσει ακόµα πλήρως το βαθµό µεταστροφής του πολιτικού ακροατηρίου
απέναντί της, θεωρούν όλο και περισσότερο αυτονόητες πραγµατικότητες τον κυνισµό και τη
διπλή γλώσσα. Σε αυτό, συµβάλλει η άνοδος του πολιτικού επιπέδου του κοινού και η κριτική
κουλτούρα που έφεραν τα ίδια µέσα επικοινωνίας.
Όµως, σε αυτό το σηµείο βρίσκουν αντιµέτωπη την τρίτη δυσκολία της πολιτικής,
σύµφωνα µε την οποία το κοινό, αν και δείχνει ανθεκτικό στην εικόνα που µεταφέρεται σε αυτούς
και παροµοιάζει τα Μέσα ως υπερασπιστές της αλήθειας, παρ’ όλα αυτά δεν µπορεί να
εξαπατηθεί. Από αυτή την άποψη, πρέπει να διερευνηθεί η συµπαιγνία µεταξύ ορισµένων
δηµοσιογράφων ή πολιτικών και δικαστικών λειτουργών, µέσα από την οποία προκύπτει ζήτηµα
απαξίωσης των φορέων της πολιτικής δράσης – που είναι εν τέλει υπόλογοι µόνο στους πολίτες –
και κατ’ επέκταση, αµφισβήτησης κάθε θεσµοποιηµένης εξουσίας. Εφόσον όµως οι δικαστές,
όπως και οι δηµοσιογράφοι, δεν βρίσκονται υπεράνω των νόµων και είναι δυνατόν να κριθούν
δίκαια για τα έργα τους, παρατηρείται µία σταδιακή κλίση προς δύο ιδέες: την κατάληψη της
τέταρτης θέσης των εξουσιών από τον Τύπο – µετά από την κάλυψη των πρώτων θέσεων από τη
νοµοθετική, τη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία – και παράλληλα, την υπαγωγή όλων των
εξουσιών στην δικαστική. Αυτές οι ιδέες, ενώ φαινοµενικά είναι ελκυστικές, είναι δυνατόν να
κρύβουν ένα βαθµό επικινδυνότητας.
Κατά συνέπεια, η ανισόρροπη κατάσταση που επικρατεί µεταξύ πολιτικής και επικοινωνίας
είναι εξαιρετικά δύσκολο να χειραγωγηθεί, κρύβει πολλούς κινδύνους και δηµιουργεί
ανασφάλειες.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο Τύπος
σαν τέταρτη εξουσία
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Ανάµεσα στα διάφορα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σηµαντικότατο ρόλο για τη διαµόρφωση
της κοινής γνώµης διαδραµατίζει ο Τύπος. Αυτό το σύνολο κάθε είδους εντύπων, που αποβλέπουν
στην ειδησεογραφία και την πληροφόρηση, αποτελεί το κύριο όργανο της δηµοσιογραφίας, καθώς
διαθέτει το πλεονέκτηµα της µονιµότητας.
Ο υγιής Τύπος, το πανίσχυρο όργανο της λαϊκής κυριαρχίας, της άσκησης της ελευθερίας
της σκέψης, είναι λειτουργία απαραίτητη στα σύγχρονα δηµοκρατικά πολιτεύµατα και προσφέρει
µεγάλες υπηρεσίες στην κοινωνία. Σύµφωνα µε αυτό, ο Τύπος ενηµερώνει την κοινή γνώµη για τα
διάφορα γεγονότα που διαδραµατίζονται σε καθηµερινή βάση, µορφώνει µε εκλαϊκευµένα άρθρα
πάνω σε διάφορα θέµατα, παιδαγωγεί µε την προβολή του καλού, προλαβαίνει και αποκαλύπτει
σφάλµατα, παραλείψεις, υπερβάσεις καθηκόντων, ανωµαλίες του δηµόσιου βίου, κρίνει και
ελέγχει τις πράξεις των δηµόσιων ανδρών και συντελεί στην κατοχύρωση του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος µε την προβολή και την υποστήριξη των αιτηµάτων τους.
Επίσης, ο σύγχρονος Τύπος προµαχεί για τα ευγενέστερα ανθρώπινα ιδανικά, διαµορφώνει
µια οικουµενική συνείδηση, πολιτικοποιεί και κοινωνικοποιεί, εκφράζει γνώµες, προτείνει λύσεις
στα προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία, φέρνει σε επαφή άτοµα και λαούς, προσπαθεί να
επηρεάσει ή τελεί υπό την επίδραση ορισµένων κατευθύνσεων. Τα αποτελέσµατα από τον υγιή
Τύπο είναι ιδιαίτερα ωφέλιµα, καθώς συµβάλλουν στην διαφήµιση, στην προσφορά εργασίας,
στην ανάπτυξη της οικονοµίας και στην κοινωνική, πολιτική, πνευµατική και ηθική πρόοδο των
πολιτών.
Πολλές φορές όµως, ο Τύπος εκτρέπεται από την αποστολή του, ξεφεύγει από τους κανόνες
της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και προδίνει την κοινωνική του αποστολή. Αν ο Τύπος
χρησιµοποιήσει τη µεγάλη δύναµή του για εξυπηρέτηση ιδιωτικών σκοπών και συµφερόντων είναι
δυνατόν να προκαλέσει µεγάλο κακό. Ο κίνδυνος εντείνεται από το γεγονός ότι ο αυτός συχνά
περιέρχεται στα χέρια πανίσχυρων συγκροτηµάτων, για τα οποία µοναδικό γόητρο
δραστηριότητας αποτελεί η πραγµατοποίηση όσο γίνεται µεγαλύτερων κερδών. Η επιδίωξη αυτή
παρασύρει τους επιχειρηµατίες στην αναζήτηση και δηµοσίευση πληροφοριών και απόψεων, που
είναι κατάλληλες να εντυπωσιάζουν την κοινή γνώµη, έστω και αν ελάχιστα ή καθόλου δεν
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Συχνά ακόµα, ο Τύπος καταφεύγει στη συκοφαντία προσώπων, στην διαστρέβλωση
γεγονότων, στη µεγιστοποίηση ασήµαντων γεγονότων, στη συντήρηση προλήψεων, στη
διασάλευση των ηθικών αξιών, στην προπαγάνδα και στον κλονισµό των δηµοκρατικών θεσµών.
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Η έλλειψη συναισθήµατος κοινωνικής ευθύνης σε αυτούς που διαθέτουν τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης δηµιουργούν οξύτατο πρόβληµα σε πολλές χώρες.
Ο πολίτης θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός έναντι των δηµοσιευµάτων του Τύπου, τα
οποία δεν αντιπροσωπεύουν πάντα τα πραγµατικά δεδοµένα. Σε αυτήν την περίπτωση, πολλές
φορές η πολιτεία περιορίζει την ελευθεροτυπία, όπως και κάθε άλλη µορφή ελευθερίας, για να µη
βλάπτει αυτήν, καθώς και τα νόµιµα συµφέροντα των άλλων πολιτών. Ορισµένες όµως φορές, οι
ιθύνοντες περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης, µε σκοπό την αποφυγή της κριτικής, για
σφάλµατα και καταχρήσεις τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο περιορισµός της ελευθερίας του
Τύπου αποβαίνει σε βάρος των συµφερόντων του κοινωνικού συνόλου.
Για να λειτουργήσει σωστά ο Τύπος, επιβάλλεται να γίνεται η διαχείριση της δύναµής του
µε περίσκεψη και καλή πίστη, ώστε να αποβλέπει πάντοτε στην εξυπηρέτηση των γενικότερων
συµφερόντων της κοινωνίας. Αυτό πραγµατοποιείται, όταν οι δηµοσιογράφοι επιτελούν το
λειτούργηµά τους µε αυξηµένη συναίσθηση ευθύνης.
Σύµφωνα µε αυτό, οι υποχρεώσεις του Τύπου είναι:
α) να είναι ασυµβίβαστος σε θέµατα ηθικής και πνευµατικών αξιών
β) να καλλιεργεί την ατοµική και κοινωνική ευθύνη
γ) να είναι πρόµαχος της ελευθερίας και της δηµοκρατίας, υπερασπίζοντας σε κάθε περίπτωση τα
ανθρώπινα δικαιώµατα
δ) να ενηµερώνει το κοινό υπεύθυνα και αντικειµενικά, µέσω της σωστής πληροφόρησης
ε) να κάνει εποικοδοµητική κριτική γεγονότων και προσώπων και να δέχεται κριτική ευχαρίστως
στ) να σέβεται τις παραδόσεις του έθνους
ζ) να γίνεται πανίσχυρο όργανο της λαϊκής κυριαρχίας
η) να καλλιεργεί τον διάλογο, ώστε να βοηθάει στην επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων και
να αµβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις
θ) να αποσκοπεί στην ανακάλυψη και διακήρυξη της αλήθειας και
ι) να υπηρετεί µε συνέπεια τις αρχές της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, εφαρµόζοντας πάντα το
«χρυσό κανόνα του µέτρου».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Η περίπτωση
της απεικόνισης του εξευρωπαϊσµού
της Τουρκίας
στον ελληνικό Τύπο
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ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Ελληνοτουρκικές διαφορές
και εξευρωπαϊσµός της Τουρκίας
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ΈΤΟΣ 1999
ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΡΙΝ ΤΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ
Μία γενική σύγχυση για την εξέλιξη της Τουρκίας επικρατεί σε διεθνή κλίµακα, το
διάστηµα πριν την διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελσίνκι. Στην
πραγµατικότητα, οι ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας δεν θέλουν την Τουρκία στην Ένωση, είτε για
λόγους θρησκευτικούς, είτε επειδή ανησυχούν ότι θα κατακλυστούν από κύµατα τούρκων
µεταναστών και κυρίως, δεν την θέλουν εκείνοι (όπως γερµανοί και γάλλοι) που δίνουν µε
περισσότερη άνεση τη συγκατάθεσή τους, για την αποδοχή της υποψηφιότητας της χώρας. Όσον
αφορά την Ελλάδα, αυτή θα δεχόταν την Τουρκία µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι
υποχρεωµένη να λέει όχι, να ασκεί βέτο, όσο η ίδια η Τουρκία δεν κάνει τα βήµατα που πρέπει και
αρνείται να δώσει τις διαβεβαιώσεις που χρειάζονται, για την καλή και έντιµη γειτονεία της.
Εξαιτίας αυτού, αναµένεται από όλα τα ευρωπαϊκά µέλη ότι η Ελλάδα θα θέσει όπως και στο
παρελθόν βέτο για την τουρκική υποψηφιότητα.
Παράλληλα, ισχυρά µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερµανία και η Γαλλία,
αρνούνται σταθερά την εισδοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως, για λόγους
τακτικής αλλά και πολιτικούς, δεν το λένε δηµοσίως και δηλώνουν ότι αποδέχονται την ονοµασία
της Τουρκίας ως υποψηφίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς στην πραγµατικότητα να
πιστεύουν την πιθανότητα εξέλιξής της. Οι ευρωπαίοι εταίροι, κατά γενική οµολογία, εκτιµούν ότι
η Τουρκία, χώρα κατά βάση ασιατική, δεν διαθέτει την κοινωνική, την οικονοµική και την
πολιτική σταθερότητα, που προαπαιτείται για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απειλή του
Ισλαµισµού και της δηµιουργίας πολιτικού χάους σε µια χώρα που αγγίζει την Ευρώπη, συνηγορεί
υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την ελπίδα ότι µε αυτόν τον τρόπο,
τιθασεύεται ένας κίνδυνος µελλοντικός. Αυτό είναι άλλωστε ένα από τα επιχειρήµατα που
χρησιµοποιούν ορισµένοι ∆υτικοί για να κάµψουν την αντίσταση της Ελλάδας.
Όσο για την Ελλάδα, αυτή δεν ανήκει στην οµάδα των ισχυρών που ουσιαστικά δεν θέλουν
την Τουρκία. Και αυτό, επειδή είναι προτιµότερο να έχεις για γείτονα έναν σύµµαχο – έστω και
αναγκαστικά – µε σταθερό κοινωνικό και πολιτικό βάθρο, παρά έναν αντίπαλο απελπισµένο.
Αλλά η άρνησή της να δεχθεί την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
θεωρείται πάντοτε δεδοµένη και αναπόφευκτη, εφόσον η γειτονική χώρα αρνείται επίµονα να
δώσει τις επίσηµες εγγυήσεις που προαπαιτούνται.
Στην ίδια την Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και ο Στρατός αποτελούν
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τα τρία κέντρα δυνάµεως στη χώρα και αρνούνται κάθε υποχώρηση. Απειλούν µε «αντίποινα»,
όπως για παράδειγµα, µε συνέχιση των προκλήσεων στο Αιγαίο, σε περίπτωση που ένα ελληνικό
βέτο παρεµποδίσει την υποψηφιότητα της Τουρκίας. Η θέση της ελληνικής κυβερνήσεως, µε
αυτές τις συνθήκες, είναι αυτονόητη και δηλώνει ότι αν δεν παρασχεθούν πλήρεις εγγυήσεις, το
βέτο είναι η µόνη λύση. Οι ελάχιστοι όροι για να αρθεί το ελληνικό βέτο παραµένουν στους εξής:
i) διασφάλιση της πορείας εντάξεως της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ii) διαβεβαίωση ότι η
προσφυγή στο ∆ικαστήριο της Χάγης θα αποτελεί τον µόνο τρόπο επιλύσεως των τυχόν διαφορών
ανάµεσα σε κράτη και iii) σαφής προσδιορισµός των όρων, υπό τους οποίους η Τουρκία θα
πορευθεί προς την Ένωση, στα Συµπεράσµατα της ∆ιασκέψεως Κορυφής του Ελσίνκι.
Καθώς όµως πλησιάζουν οι µέρες πραγµατοποίησης της ∆ιάσκεψης, οι πιθανότητες
αλλαγής της ελληνικής στάσης αρχίζουν να αυξάνονται. Η στρατηγική του βέτο απορρίπτεται µε
δύο καίρια επιχειρήµατα. Το πρώτο είναι διεθνές και επικεντρώνεται στο ότι η ανάδειξη του βέτο
σε αυτοσκοπό θα επιδείνωνε τη διεθνή θέση της Ελλάδας, καθώς δεν θα µπορούσε να εξηγήσει τη
στάση της ούτε στους ευρωπαίους εταίρους, αλλά ούτε και στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το δεύτερο
είναι εσωτερικό και υπογραµµίζει, ότι η κυβέρνηση, αν έπαιρνε την απόφαση για εκλογές τον
Φεβρουάριο, θα µετέβαλλε µαζί και την πολιτική βάση των εκλογών, ξεχνώντας όλη την πολιτική
-επικοινωνιακή προπαρασκευή που είχε κάνει ως τώρα.
Έτσι, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κ. Σηµίτης αρχίζει να εµπλέκεται πλήρως στην
προσπάθεια αλλαγής της ελληνικής στάσης, σχεδιάζοντας να πραγµατοποιήσει γύρο τηλεφωνικών
επικοινωνιών µε ορισµένους οµολόγους του, ιδιαίτερα εκείνους, µε των οποίων τις χώρες
σηµειώνονται προβλήµατα. Αλλάζοντας τακτική, ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σηµίτης, στις
συναντήσεις του µε τον αµερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, τους ευρωπαίους οµολόγους του,
καθώς και τον κ. Μπουλέντ Ετζεβίτ, έδωσε το προσωπικό του στίγµα, για ταχεία βελτίωση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων, µείωση της έντασης και οµαλοποίηση.
Στην εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων, καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι Ηνωµένες Πολιτείες. Ο
έλληνας υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία µε την αµερικανίδα οµόλογό του
Μάντλιν Ολµπραϊτ ζήτησε την επικουρία των ΗΠΑ, στην προσπάθεια να βρεθεί µια λύση. Οι
αµερικανοί ανταποκρίθηκαν αµέσως και ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών κ. Μαρκ Γκρόσµαν
κάλεσε τους πρεσβευτές των µεγάλων χωρών της Ένωσης για να τους γνωστοποιήσει το έντονο
ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον και να τους παροτρύνει στην έκδοση µιας δήλωσης για την Κύπρο,
που να παρέχει ικανοποίηση στα βασικά ελληνικά αιτήµατα.
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Οι Ευρωπαίοι, σύµφωνα µε ενδείξεις, αντιδρούν θετικά στην αµερικανική κίνηση22, η
οποία φαίνεται να ευνοεί την Τουρκία, υποστηρίζοντας πως η ευρωπαϊκή της ένταξη θα διευρύνει
την αποτελεσµατικότητα των υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρατιωτικών
επιχειρήσεων και θα συνεισφέρει άµεσα στην αποτελεσµατικότητα και στη ζωτικότητα του
ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Το νέο αυτό δεδοµένο της αµερικάνικης παρέµβασης αναµένεται
να έχει σαν αποτέλεσµα την διευκόλυνση των εξελισσόµενων διπλωµατικών διεργασιών.
Το Κυπριακό ήταν και παραµένει το δυσκολότερο πρόβληµα. Τρεις χώρες, η Γαλλία, η
Γερµανία και η Ολλανδία, απέρριπταν µέχρι τότε επίµονα την ιδέα της ακώλυτης πορείας της
Κύπρου προς την Ένωση. Αντιθέτως, µε τις δεδοµένες συνθήκες, επιδιώκουν να δηµιουργήσουν
τη νοµική βάση που θα καθιστά, έστω και µε χαλαρότερους όρους, τη λύση του πολιτικού
προβλήµατος ως προαπαιτούµενο για την ένταξη της νήσου. Από την άλλη πλευρά, η βρετανική
φόρµουλα, που καλύπτει πλήρως τις ελληνικές απαιτήσεις, δεν έχει γίνει αποδεκτή από τις άλλες
µεγάλες χώρες. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος, η ελληνική διπλωµατία να µην επιδείξει τη δέουσα
ευελιξία, καθώς οι διατυπώσεις που έχει καταθέσει το Λονδίνο είναι εξαιρετικά ελκυστικές.
Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης γίνεται από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αποδεκτό, ως το
προτιµητέο µέσο για την αντιµετώπιση των ελληνοτουρκικών προβληµάτων. Σε αυτό το σηµείο,
υπάρχει η εκκρεµότητα για την Αθήνα να ζητήσει να τεθεί κάποιο ρεαλιστικό χρονικό όριο, µέσα
στο οποίο θα πρέπει η Τουρκία να δεχθεί τη δικαιοδοσία του. Εν τούτοις, η υφιστάµενη νοµική
θεσµική βάση επιτρέπει στην Άγκυρα να παρατείνει το διάστηµα αυτό, έως τότε που θα αρχίσουν
οι διαπραγµατεύσεις για την ένταξή της στην Ένωση, δηλαδή για χρονικό διάστηµα που µπορεί να
επεκταθεί σε δεκαετίες. Η ελληνική πλευρά κατέθεσε ορισµένες ιδέες, οι οποίες συνοψίζονται
στην επανάληψη των διατυπώσεων της «Ατζέντας 2000», που αφορούν την αποδοχή της
δικαιοδοσίας του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης, συνδεδεµένες όµως µε µια ηµεροµηνία, την
ηµεροµηνία ένταξης στην Ένωση του πρώτου κύµατος υποψηφίων χωρών.
Το τρίτο πρόβληµα, που αφορά τον «χάρτη διαδροµής», έχει σε µεγάλο βαθµό
αντιµετωπιστεί. Γίνεται αποδεκτή η πρόβλεψη για ενσωµάτωση των κανόνων της Κοπεγχάγης, οι
οποίοι συµφωνούν µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τους δηµοκρατικούς θεσµούς, ενώ
εµπλουτίζονται, επιπλέον, µε τις αρχές σεβασµού των συνόρων, καλής γειτονίας και ειρηνικής
επίλυσης των διαφορών, στην «εταιρική σχέση για προσχώρηση», την οποία θα επεξεργαστεί η
Επιτροπή, µετά την ανακήρυξη της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας. Η εταιρική σχέση θα

Συγκεκριµένα, οι ΗΠΑ προσπάθησαν, µε όλα τα µέσα, να επηρεάσουν τις αµφιταλαντευόµενες χώρες
(Αγγλία, Γερµανία, ∆ανία, Σουηδία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία) προς την
κατεύθυνση αποδοχής του εξευρωπαϊσµού της Τουρκίας, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν βρήκε και τη
σθεναρή αντίσταση από κάποιες άλλες (Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Φινλανδία, Ισπανία).
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περιλαµβάνει, τόσο ένα εθνικό πρόγραµµα της Τουρκίας όσο και ένα πρόγραµµα προσαρµογής
της στο «κοινοτικό κεκτηµένο», ώστε να διασφαλίζεται µία αδιατάρακτη ειρήνη, συνεργασία,
ασφάλεια και ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.
Το πλαίσιο των τριών αυτών όρων για άρση του βέτο αναµένεται τελικά να υιοθετηθεί, σε
µια πρώτη εκδοχή του, κατά το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και στις 11 και 12 ∆εκεµβρίου, ο
πρωθυπουργός κ. Σηµίτης και οι 14 ευρωπαίοι οµόλογοί του θα διαπραγµατευθούν και θα
αντιµετωπίσουν όσα θέµατα έχουν εναποµείνει σε εκκρεµότητα. Οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονται
σε εξέλιξη, αλλά τόσο η συνάντηση µε τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας κ. Λιπόνεν, όσο και οι
επικοινωνίες του υπουργού Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου µε τους οµολόγους του, δηµιουργούν
ένα σχετικά ευνοϊκό κλίµα, παρά την επιφυλακτικότητα που επιδεικνύει δηµοσίως η κυβέρνηση.
Το βέβαιο είναι ότι, µε τις δεδοµένες εξελίξεις, η κυβέρνηση θα ήθελε µε κάθε τρόπο να
αποφύγει το βέτο, διότι πιστεύει ότι είναι προς το συµφέρον της Ελλάδας η ευρωπαϊκή προοπτική
της Τουρκίας. Με τον τρόπο αυτόν, η Τουρκία θα δεσµευθεί βαθµιαία ως προς τους
δηµοκρατικούς κανόνες που διέπουν όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής οικογένειας και θα πάψει να
συµπεριφέρεται ως τριτοκοσµική µιλιταριστική δύναµη, που απειλεί τους γείτονές της προς κάθε
κατεύθυνση, στηριζόµενη στη στρατιωτική της ισχύ. Αν όµως δεν επιτευχθούν οι ελάχιστοι αυτοί
όροι, ο κ. Σηµίτης θα υποχρεωθεί να προβάλει βέτο, έστω και παρά τη θέλησή του, καθώς
γνωρίζει καλά, ότι την εποµένη θα έχει να αντιµετωπίσει µια νέα έξαρση της τουρκικής
επιθετικότητας, διαλύοντας οριστικά το κλίµα ύφεσης, που µε τόσο κόπο καλλιεργούσε το
τελευταίο διάστηµα, ενώ παράλληλα θα ψυχραθούν και πάλι οι σχέσεις της Ελλάδας µε την
Ουάσιγκτον και κυρίως µε τους ευρωπαίους εταίρους της. Αυτό, επίσης, σηµαίνει ότι θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν και πολιτικά εµπόδια στην τελική φάση της ελληνικής πορείας προς την ΟΝΕ.
Κατά συνέπεια, προς το συµφέρον της ελληνικής διπλωµατίας δεν είναι η αναζήτηση
τρόπων δικαιολόγησης ενός βέτο αλλά αντιθέτως, οι πρακτικές µέθοδοι επίλυσης των υπαρχόντων
προβληµάτων, ώστε στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι να προκύψει µια συναινετική απόφαση.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ακολουθώντας αυτήν την τακτική, η Ελλάδα προχώρησε στην άρση του βέτο, κατά τη
διάρκεια της διάσκεψης κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελσίνκι, κάνοντας έτσι ένα βήµα
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καλής θέλησης για οµαλοποίηση των σχέσεών της µε την Τουρκία23 και δίνοντας της το δικαίωµα
να συµπεριληφθεί στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Η κίνηση, επίσης, αυτή ανταµείφθηκε µε
την εκτίµηση του ΟΗΕ και των Ηνωµένων Πολιτειών, οι οποίοι µάλιστα έσπευσαν να συγχαρούν
την Ελλάδα, για την απόφασή της να εγκαινιάσει µια νέα εποχή στις προσπάθειες ειρηνικής
επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών, γεγονός που πρόκειται να επηρεάσει θετικά τη
µεσολάβηση για το Κυπριακό, η επίλυση του οποίου, αποδεσµεύει πλέον την ενταξιακή
προοπτική της Κύπρου24.
Παράλληλα,

η

Ουάσιγκτον

έπαιξε

παρασκηνιακό

ρόλο

στη

διαπραγµάτευση,

επικεντρώνοντας τα µηνύµατα που έδωσε στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε τρία σηµεία: i) την
ανάγκη να µην υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για την ελληνική κυβέρνηση, εν όψει της κρίσιµης
εκλογικής αναµέτρησης, ii) την εκτίµηση ότι το Ελσίνκι αποτελεί µια σπάνια ευκαιρία, λόγω της
αναθέρµανσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και iii) την άσκηση πίεσης µε τη συνεργασία της
Βρετανίας, προκειµένου να γίνει δεκτή η αποσύνδεση της επίλυσης του Κυπριακού από την
είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την άλλη πλευρά όµως, ο Ραούφ Ντενκτάς παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αρνητικός πριν
από τη συνάντησή του µε τον αντιπρόσωπο του γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών
Αλβάρο ντε Σότο, επικρίνοντας ουσιαστικά µε έµµεσο τρόπο και την τουρκική κυβέρνηση που
αποδέχθηκε την απόφαση του, κάνοντας εµφανή το διχασµό µε την κυβέρνηση Ετζεβίτ και τη
δυσαρέσκειά του. Επιπλέον, άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να συµµετάσχει ξανά
σε συνοµιλίες, προβάλλοντας την απαίτηση για αναγνώριση του ψευδοκράτους του.
Κάνοντας λάθος αρχή, σε συνδιασµό µε τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου,
που έγιναν από τουρκικά µαχητικά αεροσκάφη λίγες µόλις µέρες µετά τη Σύνοδο Κορυφής25, η
τουρκική πλευρά δεν έδειξε να κατάλαβε ότι η συµπεριφορά, την οποία έθεσε η Ευρωπαϊκή
Ένωση ως όρο για να αποδεχθεί την τουρκική υποψηφιότητα, απέχει κατά πολύ από αυτή τη
στάση και η παρούσα κατάσταση δεν αποτελεί παρά την πρώτη µόνο φάση µιας διαδροµής
µακρόχρονης. Η απρόσκοπτη είσοδος της ελληνικής Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος
Ήδη, σε σχέση µε το 1998, το 1999 διαπιστώθηκε συνολικά µείωση κατά 44% του αριθµού των
τουρκικών αεροσκαφών που εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας (αλλά και αύξηση όµως
των παραβιάσεων που έγιναν στα 10 ναυτικά µίλια κατά 8%). Συνολικά ωστόσο, το 1999 παρατηρείται
και µείωση των παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας κατά 60%.
24
Σε αντίθεση µε το παρελθόν, όπου η ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου παρέµενε όµηρος των
τουρκικών διαθέσεων, γεγονός που, λόγω του Ενιαίου του Ελληνισµού, δυσαρεστούσε την ελληνική
κυβέρνηση.
25
Ο υπουργός Άµυνας απέδωσε αυτή την κίνηση στην «ανταγωνιστική σχέση» που υπάρχει µεταξύ των
δύο χωρών – ανεξαρτήτως θετικού κλίµατος – η οποία προέρχεται από την προσπάθεια των
κυβερνήσεων των δύο χωρών να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στα πλαίσια της νέας τάξης του ΝΑΤΟ και
των αµερικανών.
23
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της Χάγης και ο σεβασµός των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µπορεί να έγιναν αποδεκτά – αν και µε
καθυστέρηση από την Άγκυρα – αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι η ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή
οικογένεια είναι προσεχής. Πολλές ανταλλαγές επισκέψεων ανάµεσα στους ηγέτες των δύο
γειτονικών χωρών και πολλών ειδών συνεργασίες πρόκειται να ακολουθήσουν, µε σκοπό την
οµαλή εξέλιξη του εξευρωπαϊσµού, στις οποίες η Τουρκία οφείλει να δείξει καλή θέληση για
ειρηνικά και δηµοκρατικά αποτελέσµατα.
Με βάση αυτή τη συµπεριφορά, µια περίοδος ύφεσης διανοίγεται, η οποία θα επηρεάσει τις
εξωτερικές σχέσεις, αλλά και τις εσωτερικές εξελίξεις της Ελλάδας και Τουρκίας και θα µειώσει
µακροπρόθεσµα τις στρατιωτικές δαπάνες26, ενώ τα όποια προβλήµατα στο Αιγαίο θα είναι
δυνατόν πλέον να επιλυθούν µε ειρηνικές διαδικασίες και προσφυγή, αν χρειασθεί, στο ∆ιεθνές
∆ικαστήριο της Χάγης.
Επίσης, η δραστηριότητα της τουρκικής πολεµικής αεροπορίας στο Αιγαίο και οι
συνακόλουθες παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, όπως και του FIR
Αθηνών, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από κοινές ελληνοτουρκικές ασκήσεις, καθώς µε τη
νέα δοµή του ΝΑΤΟ που µπήκε σε εφαρµογή το 1999, προβλέπεται η λειτουργία στη Νότια
Πτέρυγα του τεσσάρων υποστρατηγείων – της Λάρισας στην Ελλάδα, της Σµύρνης στην Τουρκία,
της Βερόνας στην Ιταλία και της Μαδρίτης στην Ισπανία – τα οποία δεν θα έχουν όρια
επιχειρησιακής ευθύνης, αλλά όλη η περιοχή της Νότιας Πτέρυγας θα αποτελεί για το ΝΑΤΟ
ενιαίο αµυντικό χώρο, που θα ελέγχεται από το στρατηγείο της Νάπολης στην Ιταλία27.
Όσο για την Ελλάδα, αυτή θα µπορεί να επωφεληθεί διπλά από τα αποτελέσµατα της
πολιτικής της επένδυσης να αρθεί το βέτο µε πλήρη εξασφάλιση των ελληνικών θέσεων, καθώς
πέρα από την περιφερειακή και οικονοµική ευηµερία που θα κερδίσει, θα µπορεί να ισχυροποιήσει
τον ρόλο της σε διεθνές επίπεδο.

Η επιθυµία, όµως, της Ελλάδας να πρωταγωνιστήσει στην βαλκανική περιοχή, να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ (π.χ. στη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής ∆ύναµης Ταχείας Επέµβασης για την
διαχείριση κρίσεων), στην Ευρωπαϊκή και ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει υπολογίσιµη δύναµη σε
περιφερειακή και διεθνή κλίµακα, έρχεται αντιµέτωπη µε την ανάγκη µείωσης του οπλισµού, καθώς οι
δεδοµένοι στόχοι θα απαιτήσουν τον εκσυγχρονισµό των εξοπλισµών και των στρατιωτικών υποδοµών
της χώρας.
27
Αυτό, όµως, δείχνει ότι υπάρχει το ενδεχόµενο, αν το κρίνει ο νατοϊκός διοικητής, να εκχωρήσει τον
έλεγχο σε όποιο στρατηγείο επιθυµεί. Επίσης, µέσω αυτής της κατάστασης, πραγµατοποιείται ο
αποχρωµατισµός του Αιγαίου, η κατάργηση των εθνικών ορίων επιχειρησιακής ευθύνης και το
σταδιακό πέρασµα σε ένα καθεστώς ελληνοτουρκικής συγκυριαρχίας, υπό την αµερικάνικη
επικυριαρχία. Αποτέλεσµα αυτών είναι µην υπάρχει πλέον κανένα νόηµα στα Μέτρα Οικοδόµησης
Εµπιστοσύνης (ΜΟΕ) µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που προωθούσαν µέσω του ΝΑΤΟ οι αµερικάνοι
στο Αιγαίο.
26
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μετά την απόφαση για την ευρωπαϊκή υποψηφιότητα της Τουρκίας και τους όρους που
τέθηκαν στο κείµενο των Συµπερασµάτων, µια ισχυρή πολιτική βάση για την επίτευξη ταχείας
προόδου διαµορφώθηκε. Η σταθερότητα της θετικής πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων
κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση και ευνοείται από τη διαρκή δράση ορισµένων κρίσιµων
παραγόντων, µε πρώτο τη χάραξη από τον πρωθυπουργό µιας σαφούς στρατηγικής κατεύθυνσης,
η οποία θα χαρακτηρίζει την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πυρήνας της ορίζεται η
βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η πρόσδεση της Τουρκίας στην Ευρώπη και η παροχή
µιας ευρωπαϊκής «οµπρέλας» για την προώθηση της λύσης του Κυπριακού.
Η επιβολή σειράς ελέγχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία είναι ο δεύτερος
κρίσιµος παράγοντας. Από αυτό το σηµείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίες της θα έχουν
άµεση πρόσβαση σε όλες τις οικονοµικές και πολιτικές διαδικασίες και θα ασκούν την επιρροή
τους, στην κατεύθυνση της υιοθέτησης και εφαρµογής των ευρωπαϊκών κανόνων, έχοντας τη
δικαιοδοσία να επισηµάνουν στην Άγκυρα παραλείψεις, εκτροπές από συµφωνηµένα, υπερβάσεις
διεθνών κανόνων κτλ28. Οι αλλαγές που πρόκειται να ακολουθήσουν στο εσωτερικό της χώρας,
µέσω των ευρωπαϊκών επεµβάσεων, θα δηµιουργήσουν νέα νοοτροπία στην τουρκική διοίκηση,
θα ενισχύσουν τον ρόλο και τη σηµασία του ιδιωτικού τοµέα και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη
οµάδων συµφερόντων, οι οποίες θα έχουν όφελος από τον εξορθολογισµό του πολιτικού
συστήµατος.
Ο τρίτος παράγοντας είναι η διαρκής πολιτική και διπλωµατική παρουσία των Ηνωµένων
Πολιτειών και η άσκηση εκ µέρους τους επιρροής στην Αθήνα και την Άγκυρα, αποσκοπώντας
στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, µέσω
του εξευρωπαϊσµού της Τουρκίας.
Ο τέταρτος παράγοντας είναι η δηµιουργία λειτουργικών δεσµών ανάµεσα στις
επιχειρηµατικές κοινότητες των δύο χωρών. Τα υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδας και της
Τουρκίας έχουν ήδη επεξεργαστεί πλειάδα συµφωνιών για σειρά θεµάτων – θέµατα «χαµηλής
πολιτικής» – που σε συνδιασµό µε συναντήσεις και επισκέψεις πολιτικών προσώπων, µπορούν να
οδηγήσουν ταχύτατα στην αύξηση του όγκου των διµερών οικονοµικών συναλλαγών.

Πλέον, οι ελληνοτουρκικές διαφορές θα αποτελούν αντικείµενο των «επιδιαιτητικών» υπηρεσιών, όχι
µόνο των Ηνωµένων Πολιτειών, αλλά και των µεγάλων δυνάµεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προσθέτοντας και τον αναµεταξύ τους ανταγωνισµό.
28
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Είναι λογική η εκδήλωση αισιοδοξίας, ότι το προσεχή διάστηµα θα καταστεί δυνατή η
πλήρης οµαλοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η αποστρατοποίηση του µηχανισµού
επίλυσης των διµερών διαφορών και η αποκατάσταση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Μέχρι τη
δεδοµένη χρονική στιγµή, η Αθήνα και η Άγκυρα έχουν πετύχει την πρόοδο των σχέσεών τους,
παρακολουθώντας τις πρωτοβουλίες των Ηνωµένων Πολιτειών και των µεγάλων ευρωπαϊκών
χωρών.
Το πρώτο βήµα, µάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση παρατηρήθηκε στα πλαίσια του
ΝΑΤΟ. Στην έντονη νατοϊκή συζήτηση που διαµορφώθηκε, η Ελλάδα, παρά τις αρχικές της
αντιρρήσεις και επιφυλάξεις, στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας – µαζί βέβαια µε τις ΗΠΑ –
έχοντας σαν πρόθεση να συµβάλει, τόσο στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στρατηγικών
δυνατοτήτων όσο και στην κατά το δυνατόν µεγαλύτερη εµπλοκή της Τουρκίας στους
στρατιωτικούς σχεδιασµούς για την αντιµετώπιση κρίσεων – παρά τη µη συµµετοχή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση, την οποία τείνει να ενσωµατώσει στην πολιτική του ο πρωθυπουργός
Κ. Σηµίτης, είναι ότι η µεγιστοποίηση της συµµετοχής της Τουρκίας στο θεσµικό πλέγµα που
διαµορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα οδηγεί και στη βελτίωση των γενικών όρων ασφαλείας
στην περιοχή. Έτσι, όπως η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει, «η Τουρκία, ως µέλος του ΝΑΤΟ,
έχει το δικαίωµα της διαβούλευσης για το θέµα των επιχειρήσεων του ευρωστρατού και θα
συνυπολογιστούν από την Ελλάδα τα συµφέροντά της, όµως η απόφαση θα µπορεί να ληφθεί
µόνον από τους "15"».
Με βάση τις θετικές εξελίξεις που διαµορφώνονται, οι δύο χώρες θα µπορούν να έχουν,
από δω και πέρα, τη δυνατότητα να συγκροτήσουν έναν διµερή µηχανισµό διαβουλεύσεων και
επίλυσης των διαφορών τους, που θα τις βοηθήσει να ξεφύγουν οριστικά από τις καταστάσεις που
δηµιουργούν ένταση και καχυποψία.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙΟ ∆ΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
1. Η αναφορά της ηµεροµηνίας 2004, στην παράγραφο 4 των Συµπερασµάτων, η οποία
αναφέρεται στο χρονικό όριο για τη διαδικασία της διεύρυνσης και τις υποχρεώσεις που
αναλαµβάνουν οι υποψήφιες για ένταξη χώρες.

60

2. Η τοποθέτηση στο τέλος της ίδιας παραγράφου και όχι στην αρχή της πρότασης, που αναφέρει
πως «το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η τήρηση των πολιτικών κριτηρίων που όρισε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγµατεύσεων
προσχώρησης και ότι η τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης αποτελεί τη βάση για την
προσχώρηση στην Ένωση». Η Τουρκία άσκησε µεγάλη πίεση για να αλλάξει η τελευταία φράση
της παραγράφου 4.

3. Οι δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 9β, οι οποίες αναφέρουν τα εξής: «Αν ως την
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης της Κύπρου δεν έχει επιτευχθεί λύση, η
απόφαση του Συµβουλίου όσον αφορά την ένταξη θα ληφθεί χωρίς το ανωτέρω να αποτελεί
προϋπόθεση. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο θα λάβει υπόψη όλες τις σχετικές παραµέτρους29».

4.Οι παραποµπές στις παραγράφους 4 και 9α της παραγράφου 12, οι οποίες αναφέρονται στο
πλαίσιο της υποψηφιότητας της Τουρκίας και περιέχουν την εξής πρόταση: «Η ευρωπαϊκή
στρατηγική για την Τουρκία θα περιλαµβάνει ενισχυµένο πολιτικό διάλογο, µε έµφαση στην
πρόοδο για την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων προσχώρησης, ιδίως όσον αφορά το θέµα
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και στα θέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 για την
ειρηνική διευθέτηση κάθε εκκρεµούς συνοριακής διαφοράς και στην παράγραφο 9, σηµείο α, που
αναφέρεται στην υποστήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προς τον γενικό γραµµατέα
του ΟΗΕ για τις προσπάθειες διευθέτησης του κυπριακού προβλήµατος».

ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Η αποδοχή των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης στο Ελσίνκι έτεινε να διαµορφώσει
ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο εσωτερικό της Ελλάδας, όπου η αντιπολίτευση εµφανίζεται
Αυτός είναι και ο λόγος που η Άγκυρα, τη δεδοµένη περίοδο, εξωθεί τα πράγµατα σε ακραίο σηµείο
έντασης: να ανοίγει όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήµατα, για να διασφαλίσει λύσεις που βρίσκονται
πιο κοντά στα δικά της συµφέροντα, ώστε να φοβίσει τους Eυρωπαίους ότι θα εµπλακούν σε περιπέτειες
και κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εµποδίσει την ένταξη της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Eνωση. Ο Ραούφ
Ντενκτάς, επίσης, ισχυρίζεται πως το αίτηµα των ελληνοκυπρίων για ένταξη στην Eυρωπαϊκή Eνωση
δεν είναι παρά µια ακόµη προσπάθεια να ενισχύσουν τους δεσµούς της νήσου µε την Eλλάδα.

29
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αµήχανη και διχασµένη, ενώ στον χώρο του ΠΑΣΟΚ παρατηρείται εντυπωσιακή συσπείρωση και
διαµόρφωση κλίµατος ενθουσιασµού, εν όψει των εκλογών.
Η Νέα ∆ηµοκρατία φαίνεται να ταλαντεύτηκε αρκετά, προτού ο εκπρόσωπός της κ. Άρης
Σπηλιωτόπουλος κοινοποιήσει την αρχική συγκρατηµένη αντίδρασή του, κατά την οποία η
απόφαση του Ελσίνκι κρίνεται µεν θετική, αλλά εν συνεχεία, διατυπώνονται επιφυλάξεις για επί
µέρους πλευρές της και κυρίως, αυτή που αφορά το ∆ικαστήριο της Χάγης. Κατά τον εκπρόσωπο
της Νέας ∆ηµοκρατίας, «η κυβέρνηση εµφανίζεται να χάνει µία ακόµη ευκαιρία, ώστε να πιεστεί
η Τουρκία να εγκαταλείψει τις εδαφικές διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδας» και κατηγορεί
τον κ. Σηµίτη ότι «πρώτα αποδέχθηκε την υποψηφιότητα της Τουρκίας και εκ των υστέρων
αναζήτησε ανταλλάγµατα».
Σύµφωνα µάλιστα µε τον πρώην υπουργό κ. Αν. Πεπονή, που ανήκει στα στελέχη της
εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης, µε σκληρή δήλωσή του επέκρινε τη συµφωνία του Ελσίνκι,
λέγοντας: «δεν αναγνωρίζουµε υπάρχουσες συνοριακές διαφορές, αλλά µόνο το νοµικό ζήτηµα
οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Εξάλλου η παρότρυνση επίλυσης αυτών των
"διαφορών"30 σηµαίνει απευθείας συνοµιλίες, που και αυτές είναι από χρόνια επιδίωξη της
Άγκυρας».
Στην κριτική του προς το Ελσίνκι, ο κ. Κ. Καραµανλής αναγνωρίζει την απόφαση για την
Κύπρο ως το µόνο «θετικό στοιχείο», επισηµαίνοντας ωστόσο, ότι «θα µπορούσε να ήταν πιο
σαφής». Όσον αφορά τα Ελληνοτουρκικά, όµως, εκτιµά ότι οι σχετικές αποφάσεις είναι «ιδιαίτερα
επωφελείς» για την Τουρκία και «δυσµενείς» για την Ελλάδα, ότι συνιστούν «αναγνώριση των
µονοµερών τουρκικών διεκδικήσεων και µετακίνηση από τις πάγιες θέσεις της ελληνικής
πολιτικής» – εφόσον δίνεται το δικαίωµα αµφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας
– τις οποίες αποδίδει στον «ερασιτεχνισµό» της κυβέρνησης. Το «άγχος» για το πολιτικό
αποτέλεσµα του Ελσίνκι στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι ήταν εµφανές και στα ΜΜΕ που
υποστηρίζουν το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

Με τις δεδοµένες εξελίξεις, η Τουρκία, πέρα από το θέµα της υφαλοκρηπίδας, θα επιχειρήσει και
περαιτέρω συνοµιλίες για το Αιγαίο, για ζητήµατα που άπτονται ελληνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων,
καθώς αµφισβητεί ολόκληρο το σηµερινό καθεστώς στην περιοχή (χωρικά ύδατα, εναέριος χώρος, FIR –
δηλαδή χώρος ελέγχου και συντονισµού των πτήσεων – αφοπλισµός των νησιών, γκρίζες ζώνες, Ίµια,
Λήµνος κτλ.). Με την παραποµπή αυτού του «πακέτου» στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, πάντα
ελλοχεύει ο κίνδυνος να µην ευνοηθούν όλα τα θέµατα της Ελλάδας, γι’ αυτό τον λόγο, το πλαίσιο για
την Ελλάδα θα πρέπει να είναι δεδοµένο και να συνίσταται στον σεβασµό των αρχών του ∆ιεθνούς
∆ικαίου, των διεθνών και διµερών συνθηκών, στο σεβασµό της αρχής της εδαφικής ακεραιότητος, των
κυριαρχικών δικαιωµάτων και του απαραβιάστου των συνόρων, στον σεβασµό της αρχής της µη
χρήσεως ή µη απειλής ασκήσεως βίας, σύµφωνα µε τον κατασταστικό χάρτη του OHE, καθώς επίσης
και στον σεβασµό του ευρωπαϊκού κεκτηµένου και των Συµπερασµάτων του Eυρωπαϊκού Συµβουλίου
του Eλσίνκι, µε ιδιαίτερη αναφορά στην παράγραφο 4.
30
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Σε αντίθεση µε το γενικότερο ρεύµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο Στ. Μάνος έδωσε
συγχαρητήρια για την διαχείριση της υπόθεσης και την εκµαίευση επιθυµητών αποτελεσµάτων,
ενώ παράλληλα, ο Κ. Μητσοτάκης θεώρησε θετική την απόφαση της Συνόδου Κορυφής, γιατί
µέσω αυτής, εκπληρώθηκε η µοναδική ουσιαστικά προϋπόθεση που ο ίδιος έβαζε, δηλαδή την
αποσύνδεση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την επίλυση του Κυπριακού.
Από την άλλη, ο Συνασπισµός µε δήλωση του προέδρου του κ. Ν. Κωνσταντόπουλου
ετάχθη σαφώς υπέρ της απόφασης και περιορίστηκε να αποδοκιµάσει τις «θριαµβολογίες», ενώ ο
κ. ∆. Τσοβόλας την επέκρινε ως «δήθεν επιτυχία» και τόνισε στη δήλωσή του, ότι η κυβέρνηση
απεµπόλησε και το τελευταίο ουσιαστικό όπλο που της είχε αποµείνει έναντι στην τουρκική
αδιαλλαξία και προκλητικότητα, δηλαδή το βέτο. Η γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κυρία Αλέκα Παπαρήγα είχε προαναγγείλει ότι η οποιαδήποτε απόφαση θα συνιστούσε
«παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας, όπως και της Κύπρου» και ότι όσο
περισσότερο η ελληνική κυβέρνηση συµµορφώνεται µε τη νέα τάξη της βαρβαρότητας, τόσο
περισσότερο θα γίνεται αυταρχική και αντιλαϊκή31 στο εσωτερικό της χώρας.
Ωστόσο, µε βάση την κοµµουνιστική εφηµερίδα «Ριζοσπάστης», η προτροπή για
παραποµπή όλων των διαφορών – συνοριακών ή µη – στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης ανοίγει
το δρόµο για µια «βιοµηχανία διεκδικήσεων» εκ µέρους της Τουρκίας, εκτός του µοναδικού
υπαρκτού προβλήµατος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και ο ελληνικός λαός υποχρεώνεται
σε αυξηµένη επαγρύπνηση, ετοιµότητα και παλλαϊκή δράση. Πέραν των όποιων αντιρρήσεων που
εγείρονται, εξαιτίας του χαρακτήρα αυτού του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου και λόγω της προϊστορίας
του, η κυβέρνηση συνοµολόγησε στο Ελσίνκι τη δυνατότητα της Τουρκίας να αµφισβητεί
κυριαρχικά δικαιώµατα, δίνοντας ακόµη µεγαλύτερη ισχύ στην, ούτως ή άλλως, απαράδεκτη
Συµφωνία της Μαδρίτης. Συνεπώς, οι ΗΠΑ και στη συνέχεια οι ιθύνουσες δυνάµεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι µοναδικοί κερδισµένοι από την απόφαση του Ελσίνκι – καθώς
συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν τις δύο χώρες σαν ένα ιδιότυπο γεωπολιτικό πακέτο – ενώ η
Ελλάδα και η Τουρκία αποτελούν µόνο τα µέσα, για να φθάσει η Αµερική στο στόχο της, µε
αποτέλεσµα η Νέα Τάξη πραγµάτων να στραφεί ενάντια στις δύο χώρες, τις οποίες πρόκειται να
Παράδειγµα ευρωστρατού (Ε∆ΤΕ, στρατιωτικό σώµα 50.000-60.000 ατόµων για την αντιµετώπιση
διεθνών κρίσεων και τη διεκπεραίωση αποστολών στην Ευρώπη), µε τον οποίο – βάσει της
κοµµουνιστικής ιδεολογίας – η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης,
επεµβάσεις στην περιοχή και ευρύτερα µέσω αυτόνοµων πρωτοβουλιών, ένταση των αντιλαϊκών
οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών, ανοιχτές τις ελληνοτουρκικές διαφορές κ.α., στο όνοµα της
ευρωπαϊκής ασφάλειας και ειρήνης. Η δύναµη αυτή θα έχει περιορισµένη ικανότητα στρατιωτικής
επέµβασης, στο πλαίσιο της διακήρυξης των αποστολών της συµφωνίας του Πέτερσµπεργκ του 1992 –
δηλαδή θα ασκεί περίπου αστυνοµικά καθήκοντα – σε περιφερειακές κρίσεις εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εκεί όπου δεν θέλουν να αναµειχθούν οι αµερικανοί µέσω του ΝΑΤΟ. Στην περίπτωση που οι
αµερικανοί θέλουν να αναµειχθούν, τότε ο ευρωστρατός δεν θα χρησιµοποιείται.
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ζηµιώσει.
Αντιθέτως στο ΠΑΣΟΚ, ακόµη και τα στελέχη που είχαν επιφυλάξεις πριν από τη Σύνοδο
Κορυφής, εκδήλωσαν την ικανοποίησή τους. Ο υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Α. Τσοχατζόπουλος,
µε τον οποίο ο πρωθυπουργός έχει στενή συνεργασία στο Ελσίνκι κατά τη διάρκεια των
διαβουλεύσεων, δεν άφηνε καµία αµφιβολία για τον ευνοϊκό χαρακτήρα της απόφασης, ενώ
ιδιαίτερα θετικές ήταν οι παρατηρήσεις του πρώην υπουργού Εξωτερικών κ. Θ. Πάγκαλου. Το
κλίµα αυτό µεταφέρθηκε και στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον υπουργό Επικρατείας κ. Κ.
Γείτονα.
Επιπλέον, ο γραµµατέας του Κόµµατος Εργασίας κ. Κ. Σκανδαλίδης τόνισε ότι «η
απόφαση πιστοποιεί πως ο ευρωπαϊκός δρόµος της Τουρκίας περνάει οριστικά από την Ελλάδα»,
η οποία «έχει ισχυρή φωνή και δύναµη», και προσθέτει ότι «αν αυτό ολοκληρωθεί µε τον επόµενο
σταθµό, που είναι η ένταξη στην ΟΝΕ, για την Ελλάδα, ο νέος αιώνας ανοίγει µε ένα µεγάλο άλµα
προς τα εµπρός». Ο κ. Σκανδαλίδης κατηγορεί τα κόµµατα της αντιπολίτευσης «για µεµψιµοιρία
και αµηχανία», ενώ ειδικά για τη Νέα ∆ηµοκρατία αναφέρει ότι «έρχεται σε αντίθεση µε τους
στόχους που έθετε η ίδια πριν λίγο καιρό» και ότι η τακτική της κριτικής «στα σηµεία» που
επέλεξε η ηγεσία της, βασίζεται στην προσπάθειά της να αποκρύψει την αµηχανία της και τη
σύµπλευση µε την κυβέρνηση.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ
Για την επίτευξη του στόχου οµαλοποίησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι δύο πλευρές
ήταν

απαραίτητο

να

εξασφαλίσουν

ένα

καθεστώς

εµπιστοσύνης,

συνεργασίας,

αλληλοϋποστήριξης, αλληλοσυµπλήρωσης, µεταφοράς γνώσεων και ασφάλειας. Έτσι, µέσω της
ενίσχυσης και ενδυνάµωσης των διαφόρων συµφωνιών «χαµηλής πολιτικής» ή «χαµηλής
αντιπαλότητας», οι δύο χώρες έσπευσαν στη «συστηµατική αξιοποίηση» των αποφάσεων του
Ελσίνκι και στην υιοθέτηση πολιτικών, οι οποίες θα ενισχύουν και θα εδραιώνουν την εµπλοκή
της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση.
Η πρώτη από τις συµφωνίες «χαµηλής πολιτικής» που κρίθηκαν αναγκαίες σε πρώτη φάση,
είναι η συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Τα
αµέσως πραγµατοποιούµενα συµφωνηθέντα έχουν ως εξής:
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i) οι δύο χώρες να παίρνουν αποτελεσµατικά µέτρα, ώστε να προλαµβάνουν τροµοκρατικές
ενέργειες και εγκλήµατα, που στρέφονται εναντίον της ασφάλειάς τους
ii) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία για άτοµα ή οµάδες που είναι αναµεµειγµένα σε
τροµοκρατικές πράξεις ή τροµοκρατικές δραστηριότητες και τεχνικές
iii) να εκτιµούν από κοινού τις άµεσα εµφανιζόµενες τροµοκρατικές απειλές και
iv) να ανταλλάσσουν κατά περιόδους πείρα και τεχνολογική γνώση που έχει σχέση µε την
ασφάλεια των µεταφορών, ώστε να αναβαθµίσουν τα επίπεδα ασφάλειας που υπάρχουν σε
αεροδρόµια, λιµένες και σιδηροδροµικούς σταθµούς.

Μία αδυναµία της συµφωνίας είναι η έλλειψη πλήρους αποσαφήνισης για το µέλλον των
κούρδων πολιτικών προσφύγων που διαµένουν στην Ελλάδα και θεωρούνται από την κυβέρνηση
της Άγκυρας «τροµοκράτες», κάτι που είχε προκαλέσει στο παρελθόν σοβαρές παρενέργειες στις
σχέσεις των δύο χωρών. Προβλέπει, ωστόσο, τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής, που θα είναι
αρµόδια για την τήρηση των όρων της συµφωνίας και της οποίας θα προεδρεύουν ο υπουργός
∆ηµόσιας Τάξης της Ελλάδας και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ενώ προβλέπεται ακόµη
και η συµµετοχή σε αυτήν ειδικών. Εκτός αυτού, προκειµένου να διασφαλιστεί η άµεση
επικοινωνία κατά τη διάρκεια εφαρµογής της συµφωνίας, οι δύο πλευρές δεσµεύονται να
ανταλλάσσουν «πίνακες των εξουσιοδοτηµένων υπηρεσιών τους».
Επιτυχία, πάντως, για την ελληνική πλευρά θεωρείται το γεγονός ότι η Άγκυρα
υπαναχώρησε και προχώρησε στην άρση των αντιρρήσεών της, συµφωνώντας στην επανεισαγωγή
των (λαθρο)µεταναστών που εισέρχονται παράνοµα στο ελληνικό έδαφος, προερχόµενοι από την
Τουρκία, έστω και αν δεν είναι τούρκοι υπήκοοι. Και αυτό, διότι µέχρι τη δεδοµένη στιγµή, η
Τουρκία αποδεχόταν µόνο την επαναπροώθηση (λαθρο)µεταναστών που ήταν τούρκοι υπήκοοι
για ευνόητους λόγους. Αν και άφηνε ανεξέλεγκτους τους σύγχρονους δουλεµπόρους, πίεζε την
ελληνική πλευρά να επαναπροωθήσει στην Τουρκία τους κούρδους, που εισέρχονταν παράνοµα
στην Ελλάδα..
Η συµφωνία καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Έτσι, εκτός από την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας, οι δύο πλευρές συµφωνούν να συνεργαστούν και στην καταπολέµηση:

i) της παράνοµης καλλιέργειας, παραγωγής, εµπορίας, µεταφοράς και κατάχρησης των
ναρκωτικών, των ψυχοτρόπων ουσιών και των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στην
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παρασκευή τους
ii) των άλλων οργανωµένων εγκληµάτων (παράνοµη διακίνηση προσώπων κτλ.)
iii) της παράνοµης διακίνησης όπλων, περιλαµβανοµένων των βιολογικών, χηµικών και
ραδιενεργών υλικών, πολεµοφοδίων, εκρηκτικών υλών, πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών
καθώς και δηλητηριωδών ουσιών
iv) της παραποίησης διαβατηρίων, θεωρήσεων (βίζας) και άλλων επισήµων εγγράφων
v) των διασυνοριακών εγκληµάτων
vi) της παράνοµης µετανάστευσης.
vii) της παράνοµης διακίνησης πολιτιστικών και ιστορικών έργων τέχνης και
viii) του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος

Σαν δεύτερο βήµα στο επίπεδο συνεργασιών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΗΕΑ
προέβηκε σε συναντήσεις µε αντιπροσωπεία της «Ένωσης Προοδευτικών ∆ηµοσιογράφων
Τουρκίας», η οποία εκπροσωπεί επαγγελµατίες δηµοσιογράφους της χώρας αυτής. Το Συµβούλιο
της ΕΣΗΕΑ µε τα µέλη της αντιπροσωπείας της Ένωσης των τούρκων δηµοσιογράφων είχαν
συζητήσεις για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δηµοσιογράφοι στην Ελλάδα και στην
Τουρκία – όπως και στην κατεχόµενη Κύπρο – αλλά και για ζητήµατα που αφορούν την ελεύθερη
έκφραση των δηµοσιογράφων. Στα πλαίσια της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας, η «Ένωση
Προοδευτικών ∆ηµοσιογράφων της Άγκυρας», όπως και η ΕΣΗΕΑ – δύο εθνικές επαγγελµατικές
οργανώσεις, µέλη της ∆Ο∆ – συµφώνησαν στην παραπέρα σύσφιγξη των σχέσεών τους για το
καλό των δηµοσιογράφων και της ελευθεροτυπίας στις δύο χώρες.
Αυτές ήταν οι πρώτες από τις συνεργασίες µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που
ακολούθησαν για θέµατα «χαµηλής πολιτικής», µετά την απόφαση της Συνόδου Κορυφής στο
Ελσίνκι. Αναµένεται να επιτευχθούν και άλλες σε διάφορους τοµείς, εν όψει του θετικού
κλίµατος, της καλής θέλησης και της επίσπευσης για την ευρωπαϊκή πρόοδο µεταξύ των δύο
χωρών.
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ΈΤΟΣ 2002

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Ο διάλογος για τα δευτερεύουσας σηµασίας θέµατα εξάντλησε τη δυναµική του, κατά τη
διάρκεια των επόµενων τριών χρόνων, προσφέροντας µια περίοδο σχετικής ηρεµίας στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, γεγονός που δεν στερείται σηµασίας, σε σύγκριση µε το κλίµα που
επικρατούσε το τελευταίο διάστηµα.
Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι η Άγκυρα αναίρεσε τις µονοµερείς της διεκδικήσεις στο
Αιγαίο. Παρά την επιτυχηµένη έκβαση των διµερών συνεργασιών σε ζητήµατα «χαµηλής
πολιτικής», η Άγκυρα συνεχίζει την πάγια τακτική της να χρησιµοποιεί ως «εργαλείο εξωτερικής
πολιτικής» την πανίσχυρη πολεµική της αεροπορία, κάθε φορά που θέλει να ασκήσει πίεση προς
την Ελλάδα ή ακόµη και προς την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ – από τις οποίες η Ελλάδα κρατάει ίσες
αποστάσεις για να εξυπηρετεί πλήρως τα συµφέροντά της – για ελληνοτουρκικά ζητήµατα. Τις
παραµονές της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη στην Ουάσιγκτον και της ενδοκυπριακής
Συνάντησης Κορυφής, η Τουρκία τριπλασίασε τις παραβιάσεις στο FIR Αθηνών32,
διαµαρτυρήθηκε για δήθεν παρενόχληση τουρκικών αεροσκαφών από ελληνικά µαχητικά και, το
σηµαντικότερο, έσπευσε και πάλι να δεσµεύσει πολλές περιοχές στο Αιγαίο για µελλοντικές
αεροναυτικές ασκήσεις.
Η τεχνητή αυτή όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων – σε συνδιασµό µε την µεταφορά
οπλικών συστηµάτων στα κατεχόµενα (η οποία εντάχθηκε στην απόφαση του Συµβουλίου
Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, για ενίσχυση και συντήρηση του κλίµατος, έντασης και
εκφοβισµού), την περιφορά του τουρκικού «ερευνητικού» πλοίου «Πίρι-Ρέις» (Σισµίκ) κοντά στις
ακτές των κατεχοµένων (µε ανοιχτό το ενδεχόµενο οποιασδήποτε πρόκλησης) και την πρόσφατη
παράνοµη επέκταση των τουρκοκυπριακών χωρικών υδάτων από τα 3 ναυτικά µίλια στα 12 (µετά
από παρόµοια κίνηση των ελληνοκυπρίων, που έγινε το 1964) – οφείλεται κυρίως στην επιµονή
των τούρκων στρατιωτικών να παραµείνουν µέσα στο πολιτικό παιχνίδι, κατά τη διάρκεια της
ευρωπαϊκής πορείας της χώρας τους, χωρίς να µειωθεί ούτε το κύρος, αλλά ούτε ο ρόλος τους στη
διαµόρφωση της τουρκικής πολιτικής, να αποπροσανατολίσει από τα κύρια ζητήµατα, που είναι η
επίλυση του Κυπριακού και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηµιουργώντας
δευτερεύοντα µέτωπα, µετατρέποντας τη διαφορά της διεθνούς κοινότητας µε την Τουρκία σε
Σύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το πρώτο τρίµηνο του 2002, οι παραβάσεις στο FIR
Aθηνών έχουν αυξηθεί, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2001, κατά 555% (710
έναντι 128 σε απόλυτους αριθµούς) και οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου κατά 426% (759
έναντι 178).

32
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ελληνο-τουρκική διαφορά.
Αυτή η τακτική προβληµατίζει µεν την Αθήνα, χωρίς όµως να την ανησυχεί. Ο υπουργός
Άµυνας κ. Ι. Παπαντωνίου θεωρεί ότι για τα επόµενα δύο χρόνια θα αυξηθεί η ένταση στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, λόγω της λεπτής φάσης που διέρχεται το Κυπριακό. Κατά τον υπουργό,
είναι πολύ πιθανόν και µε διάφορους τρόπους η Τουρκία να επιδιώξει βελτίωση της
διαπραγµατευτικής της θέσης, εντείνοντας τις πιέσεις προς την Ελλάδα ή αντιθέτως, είναι πιθανόν
να εµφανιστεί προς την Ευρώπη και προς τις ΗΠΑ ως «αδιαπραγµάτευτη» – όπως συνηθίζει – µε
στόχο να κερδίσει περισσότερα, αποφεύγοντας παράλληλα και διάφορες διεθνείς πιέσεις.
Tην κλιµάκωση της τουρκικής προκλητικότητας επισήµανε και ο υφυπουργός Άµυνας κ.
Λαζ. Λωτίδης, προβαίνοντας στην εκτίµηση ότι δεν πρόκειται απλώς για µια νέα προσπάθεια
εκτόνωσης της εσωτερικής πολιτικής κρίσης της Tουρκίας, αλλά οι προκλήσεις κινούνται σταθερά
και µε βάση το µακροχρόνιο σχεδιασµό τους. O τουρκικός σχεδιασµός, όπως είπε, έχει δύο σκέλη:
i) τις άµεσες πολιτικές και διπλωµατικές επιδιώξεις της Άγκυρας στο µέτωπο του ευρωστρατού
και του Kυπριακού και ii) την παγίωση αλλά και την εξειδίκευση των διεκδικήσεων της Tουρκίας
στο Aιγαίο και ειδικά την κατοχύρωση σταθερών περιοχών πτήσεων στην περιοχή. Τέλος, ο
πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Κ. Καραµανλής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση
της απέναντι στην Άγκυρα, επισηµαίνοντας ότι η πολιτική της ασκείται πολύ συχνά µε όρους που
δεν πείθουν ότι έχουν την απαραίτητη υπευθυνότητα, τη γνώση της Iστορίας και το βάθος του
στρατηγικού χρόνου.
Με βάση αυτά, είναι λοιπόν αναγκαίο να δοθεί ένα τέλος στην δεδοµένη κατάσταση, µέσω
της αναβάθµισης του ελληνοτουρκικού διαλόγου, όπου όλα αυτά τα προβλήµατα θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν συνολικά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να διστάσει η Αθήνα να θέσει
και το θέµα της επέκτασης στα 12 ναυτικά µίλια των ελληνικών χωρικών υδάτων, ένα δικαίωµα
που της δίνει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Με την επέκταση στα 12 µίλια θα λυθεί άλλωστε αυτοµάτως και
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το γνωστό πρόβληµα της διαφοράς33, που υπάρχει µεταξύ των 6 µιλίων των χωρικών υδάτων και
των 10 µιλίων του εθνικού εναερίου χώρου34, ένα πρόβληµα που θα µπορούσε να δηµιουργήσει
προσκόµµατα, κατά την προσφυγή στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας35.
Ευνόητο είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν µπορεί να προχωρήσει µε τις προϋποθέσεις
που θέτει µέχρι τώρα ο κ. Ετζεβίτ, επαναλαµβάνοντας τις γνωστές από το παρελθόν θέσεις του.
Αµφισβητεί τη δικαιοδοσία της Χάγης και καλεί την Ελλάδα «να µοιραστεί τα δικαιώµατά της στο
Αιγαίο µαζί µε την Τουρκία στη βάση της αρχής της ευθυδικίας», όµως το πρόβληµα του Αιγαίου
δεν είναι πολιτικό – όπως εκείνος ισχυρίζεται – αλλά καθαρά νοµικό και µπορεί να λυθεί µόνο
µέσα σε ένα αυστηρά νοµικό πλαίσιο, µε βάση τους κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και όχι µε
πολιτικές διαπραγµατεύσεις. Εποµένως, απαραίτητη είναι η υιοθέτηση ενός αµοιβαία αποδεκτού
πλαισίου αρχών, ως σηµείο εκκίνησης του ελληνοτουρκικού διαλόγου στα ζητήµατα «υψηλής
αντιπαλότητας»36, το οποίο θα περιλαµβάνει τον σεβασµό της εδαφικής ακεραιότητας των δύο
χωρών, των Συνθηκών που έχουν υπογραφεί ανάµεσα στις δύο χώρες και του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.
Όσον αφορά τη στάση των ΗΠΑ, στην πραγµατικότητα τηρούν µια εφεκτική στάση στις
τουρκικές διεκδικήσεις, µε την έννοια ότι έχουν σταδιακά αποδεχθεί πως το Αιγαίο είναι µια
προβληµατική θάλασσα µε «αµφισβητούµενες περιοχές» και γι’ αυτό, θα πρέπει να ισχύσουν
ειδικές ρυθµίσεις, κατά παρέκκλιση το ∆ιεθνούς ∆ικαίου και να επιβληθεί «ειδικό διεθνές
καθεστώς, στη βάση πολυµερούς συνθήκης». Σε αυτήν ακριβώς την άποψη οφείλεται και η
απουσία της θαλάσσιας συνοριακής γραµµής µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον ψηφιακό
33

Σε επίπεδο ∆ιεθνούς ∆ικαίου, η τουρκική αµφισβήτηση του πλάτους 10 ναυτικών µιλίων ελληνικού
εναέριου χώρου, επικαλείται τη απόκλιση µεταξύ πλάτους ελληνικών χωρικών υδάτων που είναι 6
ναυτικά µίλια και ελληνικού εναέριου χώρου που έχει οριστεί στα 10 ναυτικά µίλια, µε βάση ελληνικό
νόµο του 1931. Ειδικά η τουρκική πλευρά αναφέρεται στη διάταξη που ορίζει ως εναέριο χώρο το χώρο
που είναι πάνω από τα χωρικά ύδατα. Από την ελληνική πλευρά, προβάλλεται το επιχείρηµα ότι, εφόσον
πλέον µε βάση το νέο ∆ίκαιο της Θάλασσας, τα χωρικά ύδατα µπορούν να φθάσουν µέχρι και τα 12
ναυτικά µίλια, το τουρκικό επιχείρηµα πέφτει στο κενό. ∆ηλαδή, η δυνατότητα άσκησης ενός
δικαιώµατος στο σύνολό του (12 ναυτικά µίλια σε θάλασσα και αέρα) δεν απαγορεύει στον ίδιο την
περιορισµένη άσκηση του αυτού δικαιώµατος (10 ναυτικά µίλια µόνο στον αέρα). Να σηµειωθεί ότι τα
10 ναυτικά µίλια ελληνικού εναέριου χώρου, δεν τα δέχονται ούτε οι αµερικανοί και οι άλλοι νατοϊκοί
«σύµµαχοι» σε ασκήσεις που διεξάγονται στο Αιγαίο, µε στόχο την νατοϊκή επικυριαρχία. Εξάλλου, και
στο Π∆ 6/18 Σεπτέµβρη 1931 περί «καθορισµού πλάτους χωρικών υδάτων, όσον αφορά τα ζητήµατα της
Αεροπορίας και Αστυνοµίας αυτής», γίνεται λόγος για «χωρικά ύδατα» µε περιορισµό του δικαιώµατος
στα
«ζητήµατα αεροπορίας».
34
Προσπάθειες, προκειµένου να κατοχυρώσει εθνικό εναέριο χώρο, κατέβαλε και το τουρκοκυπριακό
ψευδοκράτος.
Υπάρχει όµως η απειλή του τουρκικού «casus belli» και για τον λόγο αυτό, η επέκταση θα µπορούσε
να γίνει στα 8 ή στα 10 µίλια και ενδεχοµένως, όχι σε όλες τις περιοχές του Αιγαίου, ώστε να µην
αποκλεισθεί η διεθνής ναυσιπλοΐα. Παροµοίως και η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας δεν θα ξεκινούσε
µε βάση τα έξι µίλια που υπάρχουν σήµερα, αλλά από µια πιο διευρυµένη βάση, η οποία δεν θα µπορεί
να υπάρξει αργότερα, αν η οριοθέτηση γίνει τώρα µε βάση τα έξι µίλια.
36
Τέτοια ζητήµατα είναι οι «ανιχνευτικές επαφές» και συνεργασίες µεταξύ των δύο χωρών, σε επίπεδο
πολιτικών διευθυντών των υπουργείων Εξωτερικών, µε σκοπό την εξεύρεση βιώσιµης λύσης για κρίσιµα
θέµατα.
35
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χάρτη37, που ετοίµασε η αρµόδια αµερικανική υπηρεσία για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
Επίσης, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, η έκδοση τουρκικής ΝΟΤΑΜ απαιτεί την υποβολή
σχεδίων πτήσης στις τουρκικές αρχές της Κωνσταντινούπολης από κάθε αεροσκάφος που κινείται
προς Ρόδο και Λευκωσία, επικαλούµενη λόγους ασφαλείας και συνοδεύεται µε την προειδοποίηση
ότι όσα αεροσκάφη δε συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποδείξεις, θα αναχαιτίζονται από τα
µαχητικά της αεροσκάφη. Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας άσκησε κριτική στην αµερικανική
πολιτική έναντι της Ελλάδας, τονίζοντας ότι «δεν είναι φιλική η στάση αυτή», ενώ η πικρία των
ελλήνων για αµφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωµάτων δηµιούργησε ένα σηµαντικό
ποσοστό αντιαµερικανισµού στην κοινή γνώµη.
Προβλήµατα µε τους τούρκους παρουσιάζονται και στο πλαίσιο των νέων δοµών του
ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Παρά το γεγονός ότι µια άτυπη στρατιωτική συνεργασία άρχισε σταδιακά να
αναπτύσσεται µε αθόρυβο τρόπο ανάµεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, µε στόχο την
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που τους παρέχει η νέα δοµή του ΝΑΤΟ38, η ελληνική πλευρά
δηλώνει ότι όσο οι τουρκικές αρχές παραµένουν προκλητικές, µη καταθέτοντας τα γνωστά πέντε
σηµεία39 των πτήσεών τους στη «νατοποιηµένη» περιοχή, τα µαχητικά τους θα συνεχίσουν να
θεωρούνται άγνωστα και όχι φίλια στοιχεία, µε αποτέλεσµα να ακολουθούνται όλες οι
προβλεπόµενες διαδικασίες για την αναγνώριση και αναχαίτισή τους. H κατάσταση αυτή προκαλεί
την αντίδραση, όχι µόνο των τούρκων αλλά και των επιτελών του νατοϊκού Στρατηγείου στη
Nάπολη, που τη θεωρούν «ανωµαλία» για τα δεδοµένα της Συµµαχίας, όµως παρ’ όλα αυτά, η
Nάπολη πείθει την Tουρκία να την ενηµερώνει σε ηµερήσια βάση, για τις εξόδους των µαχητικών
της αεροσκαφών στην περιοχή, ώστε να διασφαλίζεται η αρµονική συνεργασία των επιτελείων και
η ασφάλεια στο Αιγαίο.
Επιπλέον, οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται έντονα για την απόδειξη της νοµιµοφροσύνης των δύο
χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας – όπως και Κύπρου – στον αγώνα για την πάταξη της εγχωρίου και

Όπως µάλιστα λέγεται, οι ΗΠΑ συνεννοήθηκαν για αυτή την «απάλειψη» και µε τις ελληνικές
υπηρεσίες. Ο υπουργός Τύπου Χρ. Πρωτόπαππας από τη µια προσπάθησε να υποβαθµίσει το όλο θέµα
και από την άλλη επαναλάµβανε µε κάθε ευκαιρία ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σταθερά και
αµετάβλητα και κανείς δεν µπορεί να τα αµφισβητήσει, πόσο µάλλον οι χαρτογραφήσεις, οι οποίες εν
τέλει δεν αφορούν, δεν περιγράφουν και δεν αναφέρονται στα σύνορα καµίας χώρας. Τέλος,
συµπλήρωσε ότι το κλίµα αβεβαιότητας το δηµιουργεί µόνος του ο ελληνικός λαός, όντας συνήθως
καχύποπτος κι επιφυλακτικός.
38
Ο υπαρκτός κίνδυνος για την κατάργηση των νατοϊκών αεροπορικών στρατηγείων στη νότια Ευρώπη
κατάφερε να δηµιουργήσει, για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες, µια «απρόσµενη συµµαχία» µεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία ωστόσο εξαντλήθηκε σε διαβουλεύσεις µέσω ΝΑΤΟ.
39
Αυτά είναι: το σηµείο και ο χρόνος της εισόδου και εξόδου των αεροσκαφών από το FIR Aθηνών, ο
κωδικός IFF, ο χρόνος που θα παραµείνουν στο FIR, τα χαρακτηριστικά της πτήσης τους και τέλος, ο
αριθµός και ο τύπος τους.
37
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διεθνούς τροµοκρατίας. Ευχαριστηµένες ιδιαίτερα40 από την Τουρκία41, οι Ηνωµένες Πολιτείες
υπογράµµισαν τον ρόλο-κλειδί της ως «στρατηγικού συµµάχου», τόσο στον πόλεµο εναντίον της
τροµοκρατίας42, όσο και στο πλαίσιο του NATO, καθώς επίσης προέβαλαν το τουρκικό κράτος ως
µοντέλο για το Aφγανιστάν και τις άλλες µουσουλµανικές χώρες. Με αυτό τον τρόπο,
επιβεβαίωσαν για άλλη µία φορά τη στρατηγική σηµασία της τουρκικής χώρας για τα συµφέροντα
των HΠA.
Στην ίδια γραµµή µε την Ουάσιγκτον είναι και η Ισπανία, η οποία, µην κρύβοντας την
δυσφορία της, πιέζει την Ελλάδα να άρει τις αντιρρήσεις της για τη συγκρότηση του ευρωστρατού
και επιφυλάσσει, ως προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευνοϊκή µεταχείριση για την Τουρκία στο
ζήτηµα των ευρωτουρκικών σχέσεων, όντας πεπεισµένη για τη γεωστρατηγική θέση της χώρας
και τη σηµασία της στο πλαίσιο των δυτικών συµµαχιών.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ως προς την πλειοψηφία τους, οι ηγετικοί παράγοντες που διαµορφώνουν την τουρκική
κοινή γνώµη, επιθυµούν καλύτερες σχέσεις µε την Ελλάδα και είναι αισιόδοξοι ότι η πορεία που
έχει ήδη ξεκινήσει, θα συνεχιστεί µε επωφελή αποτελέσµατα. Επικρατεί, ωστόσο, η άποψη ότι το
Κυπριακό µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στη γενικότερη

Σε αντίθεση, οι επιφυλάξεις της Αµερικής σε αυτό το ζήτηµα απέναντι στην Ελλάδα ήταν δεδοµένες,
ιδιαίτερα µετά τις σχετικές εξελίξεις µε την τροµοκρατική οργάνωση «17 Νοέµβρη», όπως και για την
υπόθεση Οτσαλάν, που ήταν εξίσου σηµαντική και δηµιούργησε διεθνή σάλο και οργή για τη στάση της
ελληνικής κυβέρνησης και για τους χειρισµούς της, παρ’ όλο που αργότερα η ίδια συνέστησε παράδοση
του Οτσαλάν στα χέρια των τούρκων πρακτόρων.
41
Οι κινήσεις µάλιστα του Ετζεβίτ παραπέµπουν απευθείας σε αµερικανικές τακτικές, καθώς ζητεί να
µπουν στον τροµοκατάλογο οι «αποσχιστικές οργανώσεις» ΡΚΚ (Εργατικό Κόµµα Κουρδιστάν) που
αργότερα µετονοµάστηκε σε ΚΑDΕΚ – όπως και οποιοσδήποτε σχετίζεται µε κούρδους αγωνιστές ή
ακόµα προτίθεται να συµπαρασταθεί στον αγώνα του κουρδικού λαού – και ERNK (Εθνικό Μέτωπο
Απελευθέρωσης του Κουρδιστάν), οι «ισλαµιστικές οργανώσεις», το IBDA-C (Μέτωπο Μαχητών
Ισλαµιστικής Μεγάλης Ανατολής) Χεζµπολάχ, IFAD (Οµόσπονδο Ισλαµιστικό Κράτος της Ανατολίας),
IHO (Οργάνωση Ισλαµιστικού Κινήµατος) και Οµάδα «Selam» (Tevhid) και οι «εξτρεµιστικές
αριστερές οργανώσεις», DHKP-C (Επαναστατικό Μέτωπο Λαϊκής Απελευθέρωσης), TKP/ML
(Τουρκικό Κοµµουνιστικό Κόµµα / Μαρξιστικό-Λενινιστικό) και TIKKO.
42
Σύµφωνα µε την ηγεσία του Πενταγώνου, η Άγκυρα είναι ιδιαίτερα αγαπητή, γιατί «προτού η
Αµερική, ζητήσει κάτι οι τούρκοι το έχουν ήδη προσφέρει µόνοι τους», σε αντίθεση µε την Ελλάδα, η
οποία «αποτελεί την µόνη ευρωπαϊκή δύναµη που αποκλείει την παροχή βοήθειας προκαταβολικά, χωρίς
καν να της έχει ζητηθεί». Ο κ. Kαραµανλής έσπευσε τότε να δηλώσει προς τον υπουργό Eξωτερικών των
HΠA κ. Κόλιν Πάουελ, ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τον διεθνή αγώνα κατά της τροµοκρατίας και πως η
Nέα ∆ηµοκρατία έχει πολλές φορές πληγεί και θρηνήσει θύµατα από την τροµοκρατική δράση.
40
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διαδικασία αλλαγών στην Τουρκία, σύµφωνα µε τα ευρήµατα µιας ad hoc έρευνας43, βάσει ενός
δηµοφιλούς ενηµερωτικού δελτίου44 της ελληνικής πρεσβείας.
Σηµαντικό ρόλο στην δηµιουργία αυτού του θετικού κλίµατος έπαιξαν οι συναντήσεις του
κ. Γ. Παπανδρέου µε τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Ισµαήλ Τζεµ, οι οποίες έχουν ανεβάσει στα
ύψη το ποσοστό αποδοχής του έλληνα υπουργού από την τουρκική κοινή γνώµη. Επίσης, η
εντυπωσιακή αποδοχή των ελληνικών µηνυµάτων αποκαλύπτει µε σαφήνεια, ότι οι ηγέτες της
τουρκικής κοινής γνώµης είναι ανοιχτοί στα νέα µηνύµατα που έρχονται από την Ελλάδα,
αξιοποιούν και εκτιµούν τις πληροφορίες γύρω από αυτήν, ενώ το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί
ότι µε την ανάγνωση του ενηµερωτικού δελτίου, καταλαβαίνει καλύτερα την Ελλάδα ή ότι είναι
χρήσιµο να ξέρει και την ελληνική άποψη.
Οι διαπιστώσεις υπογραµµίζουν τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στην τουρκική
κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες. Η κοινωνία, που ως πρόσφατα περίµενε από τις στρατιωτικές
και διπλωµατικές γραφειοκρατίες να διαµορφώσουν την «εθνική» θέση στην εξωτερική πολιτική,
πλέον χειραφετείται, θέλει να διαµορφώσει τη δική της άποψη και αντιµετωπίζει κριτικά απόψεις,
που ως πρόσφατα δεχόταν ως θέσφατα. Η εικόνα αυτή, που προκύπτει και από πολλές άλλες
εκδηλώσεις της τουρκικής κοινωνίας, επιβεβαιώνεται περαιτέρω και από τη δυσκολία µε την
οποία εξελίσσονται αναχρονιστικές απόπειρες να προβληθούν στερεότυπες και εχθρικές εικόνες
της Ελλάδας.
Μη έχοντας σκοπό την ολική ανατροπή των καταστάσεων, µια συστηµατική προσπάθεια
των εθνικιστικών κύκλων – που στηρίζονται από φορείς κρατικής εξουσίας – εξελίσσεται το
τελευταίο διάστηµα, για να παρουσιάσουν την Ελλάδα ως χώρα που στηρίζει την τροµοκρατία, ως
εστία όλων των συνωµοσιών εναντίον της Τουρκίας. Οι θεωρίες για τα στρατόπεδα όπου
εκπαιδεύονται κούρδοι τροµοκράτες, οι θεωρίες για τη στήριξη της «17 Νοέµβρη» από το
ελληνικό κράτος, ακόµη και η θεωρία ότι η Ελλάδα ενισχύει αυτονοµιστικά κινήµατα στον Πόντο,
προωθούνται συστηµατικά προς την κοινή γνώµη, χωρίς ωστόσο ουσιαστικά αποτελέσµατα. Αυτή
η τακτική, το µόνο αποτέλεσµα που έχει είναι να δηµιουργεί διλήµµατα στην τουρκική κοινωνία,
τα οποία απειλούν τις κατεστηµένες εξουσίες, που µε τη σειρά τους είναι φυσικό να αντιδράσουν

Η έρευνα έγινε τον ∆εκέµβριο του 2001 και το δείγµα των αναγνωστών του ενηµερωτικού δελτίου,
στο οποίο έγινε η έρευνα, περιλαµβάνει αξιωµατούχους της κρατικής ιεραρχίας, στελέχη του εθνικού και
του τοπικού Τύπου, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελµατικές οργανώσεις και επιµελητήρια
σε όλη την Τουρκία, ένα µεγάλο δείγµα στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, στελέχη της
τουρκικής βιοµηχανίας, µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, στελέχη πολιτικών κοµµάτων και στελέχη
µη κυβερνητικών οργανώσεων.
44
Μόνο το 1,7% των αποδεκτών του ενηµερωτικού δελτίου αντιδρά αρνητικά στην ύπαρξη και στην
κυκλοφορία του, ενώ το 98,3% δηλώνει ευχαριστηµένο από την αποστολή του. Ελάχιστο επίσης (4%)
είναι το ποσοστό, που µένει καχύποπτο απέναντι στο περιεχόµενο του µηνύµατος της ελληνικής
πρεσβείας και που το χαρακτηρίζει «προπαγανδιστικό και υποκειµενικό».
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µε κάθε τρόπο.
Η συντηρητική αντεπίθεση είναι ιδιαίτερα αισθητή µέσα από τις εκδηλώσεις του Κόµµατος
Εθνικιστικής ∆ράσης, που γίνεται ένα είδος θεµατοφύλακα των κατεστηµένων «εθνικόφρονων»
συµφερόντων, µέσα σε µια κυβέρνηση που έχει εκ των πραγµάτων εξελιχθεί σε ατµοµηχανή της
αλλαγής. Οι δυνάµεις που σπρώχνουν την αλλαγή, είναι ο δυναµισµός της τουρκικής κοινωνίας, η
οποία έχει ξεπεράσει τις πολιτικές ηγεσίες που έµειναν αµετακίνητες στις θέσεις τους, και η
αδυσώπητη ανάγκη εκσυγχρονισµού της οικονοµίας, που έχει φτάσει πολλές φορές στο χείλος της
καταστροφής.
Στη συγκυρία αυτή, το Κυπριακό µπορεί να αποδειχθεί το κρίσιµο ζήτηµα για όλη την
αναµέτρηση. Ο Ιλτέρ Τουκµέν, πρώην υπουργός Εξωτερικών, δεν κρύβει την ανησυχία του γιατί
βλέπει ότι στο Κυπριακό, η ανασταλτική δράση του Κόµµατος Εθνικιστικής ∆ράσης θα ενισχυθεί
και από αντανακλαστικά του κόµµατος του Μπουλέντ Ετζεβίτ, καθώς οι δύο αυτές δυνάµεις δεν
έχουν εξοικειωθεί µε την ιδέα της λύσης του Κυπριακού, αφού η «µεταστροφή» του κ. Ντενκτάς
δεν είναι πειστική. Στην κρίσιµη αυτή αναµέτρηση, το συντηρητικό µπλοκ στην Τουρκία έχει να
αντιµετωπίσει την αξιοπιστία του έλληνα υπουργού Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος
φαίνεται ότι µπορεί να «µεταδίδει µε επιτυχία µηνύµατα», αν όχι ευθέως στην τουρκική κοινή
γνώµη, τουλάχιστον στις ηγεσίες, στους διαµορφωτές της κοινής γνώµης. Σύµφωνα µάλιστα µε το
83% των ερωτηθέντων στην έρευνα του δελτίου της ελληνικής πρεσβείας, ο κ. Παπανδρέου
θεωρείται ένας «ειλικρινής πολιτικός, ο οποίος έχει εγκαινιάσει φιλικές σχέσεις µε την Τουρκία».
Παράλληλα, µία άλλη έρευνα45 που έγινε στην Τουρκία, είχε µικρή διαφοροποίηση των
απόψεων από τα παραπάνω. Στη µεγάλη µελέτη του Πανεπιστηµίου του Βοσπόρου για τη θέση
της εξωτερικής πολιτικής στη γενικότερη δηµόσια ζωή στην τουρκική χώρα, σηµαντικές
µετατοπίσεις στην τουρκική κοινή γνώµη και στην τουρκική κοινωνία αναδεικνύονται σε σχέση
µε το παρελθόν. Η µελέτη χαιρετίστηκε ως «τοµή» για την τουρκική εξωτερική πολιτική, γιατί
εισάγει τη γνώση και την επιστηµονική τεκµηρίωση στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής.
Σύµφωνα µε τον πρέσβη Οζντέµ Σανµπέρκ, ο οποίος διευθύνει το Ίδρυµα Μελετών TESEV, «η
µελέτη έρχεται να συµπληρώσει ένα µεγάλο κενό και να αποτελέσει σηµαντικό βοήθηµα για τους
διπλωµάτες και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών».
Η κοινή γνώµη αξιολογεί ως µεγαλύτερη απειλή για την Τουρκία τις εσωτερικές απειλές
και ειδικότερα τη διαφθορά και αποµακρύνεται από το κλασικό ξενοφοβικό στερεότυπο που ίσχυε
ως σήµερα, λένε οι καθηγητές Αλί Τσάρκογλου και Κεµάλ Κιρισάλ. Στο ερώτηµα «ποια κατά τη
γνώµη σας είναι η µεγαλύτερη απειλή για την Τουρκία», η δηµοφιλέστερη απάντηση ήταν «η
Αυτή η έρευνα έγινε τον Νοέµβριο του 2001 – στην ίδια περίοδο µε την προηγούµενη έρευνα – σε 20
νοµούς της Τουρκίας, σε δείγµα 3.086 ατόµων.
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διαφθορά», ενώ για το τι πρέπει να γίνει για να βοηθηθεί η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η συντριπτική πλειονότητα (82%) ανέφερε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι δηµοκρατικές
µεταρρυθµίσεις και να λυθεί το Κυπριακό. Η µετακίνηση της κοινής γνώµης από την ξενοφοβική
προκατάληψή της δεν γίνεται χωρίς προβλήµατα, λένε οι συγγραφείς της έρευνας και
επισηµαίνουν πολλαπλές αντιφάσεις. Ενώ το 78% των ερωτηθέντων λένε απερίφραστα ότι θέλουν
την ένταξη στην Ευρώπη, µόνο το 8% κατατάσσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στους φίλους της
Τουρκίας ενώ το 7% περιγράφει την Ένωση ως «εχθρό».
Ο καθηγητής Εµρέ Γκιονένσαϊ, πρώην υπουργός Εξωτερικών, θεωρεί κεφαλαιώδους
σηµασίας το εύρηµα αυτό της έρευνας. «Η σύγκρουση ανάµεσα στην ξενοφοβία και στην κοινή
λογική, ανάµεσα στον λαϊκισµό και στην κοινή λογική που καταγράφεται από την έρευνα, δείχνει
ότι πολλά έχουν συντελεσθεί στην εξέλιξη της τουρκικής κοινωνίας και πολλά µένουν ακόµη να
γίνουν», είπε σε οµάδα διπλωµάτων, ακαδηµαϊκών και δηµοσιογράφων, που συµµετείχαν σε µια
εις βάθος συζήτηση της έρευνας στο Πανεπιστήµιο του Βοσπόρου. Ο κ. Γκιονένσαϊ εκτιµά ότι οι
αντιφάσεις που αποκαλύπτει η έρευνα, οφείλονται στις µεγάλες αλλαγές που συντελούνται και
υπενθυµίζει ότι η ξενοφοβία, εγγενές χαρακτηριστικό της πρώτης εθνικιστικής φάσης της
τουρκικής δηµοκρατίας, ενισχύθηκε και από την «αντι-ιµπεριαλιστική» ιδεολογία των
διανοουµένων τις δεκαετίες του '60 και του '70». Η «αντι-ιµπεριαλιστική» ανάλυση της Αριστεράς
εκείνης της εποχής εισήχθη στην Τουρκία και ενίσχυσε τα αντανακλαστικά, που δηµιούργησε το
εθνικιστικό κίνηµα. Κάπως έτσι δηµιουργήθηκε στη δηµόσια ζωή ένα ισχυρό σύµπλεγµα, το
«σύνδροµο των Σεβρών», όπου κάθε κίνηση της διεθνούς σκηνής αντιµετωπίζεται ως συνωµοσία
για τη «διάλυση της Τουρκίας», στη λογική που περιέγραφε η οµώνυµη συνθήκη.
Παρά τις αντιφάσεις της, η τουρκική κοινή γνώµη φαίνεται ξεκαθαρισµένη, όσον αφορά
τους βασικούς προσανατολισµούς της, συµφωνούν όλοι οι σχολιαστές της έρευνας. «Στο δίληµµα
"Ανατολή ή ∆ύση" και στο ερώτηµα "πού πάµε" η κοινή γνώµη είναι σαφής» λέει ο κ. Κεµάλ.
Ανάλογες µελέτες τη δεκαετία του '70 – χωρίς τότε τη βοήθεια των δηµοσκοπήσεων που δεν είχαν
ακόµη αναπτυχθεί στην Τουρκία – διέγραφαν ανάλογες κινήσεις, λέει η καθηγήτρια Ντογού Σεζέρ
και σηµειώνει, ότι το εντυπωσιακό νέο στοιχείο είναι οι διαφορές που καταγράφονται στις
απόψεις των ηγετικών µορφωµένων και οικονοµικά ισχυρών τάξεων και του τµήµατος της κοινής
γνώµης που έχει χαµηλά εισοδήµατα και χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.
Τη δεκαετία του '70 οι διανοούµενοι κυρίως της Αριστεράς συνέβαλαν στη δηµιουργία
πόλωσης και µετρήσεων, που έδειχναν την κοινή γνώµη διχασµένη σε µεγάλα ζητήµατα, ενώ τη
δεδοµένη περίοδο, είναι σαφές ότι οι διανοούµενοι και οι διαµορφωτές της κοινής γνώµης
αποµακρύνονται από την ξενοφοβία. ∆ιαµορφώνεται έτσι µια «πραγµατιστική» συναίνεση γύρω
από τα σηµαντικότερα θέµατα.
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Ένα χαρακτηριστικό που η κυρία Σεζέρ είχε εντοπίσει ήδη από τη δεκαετία του '70 και το
οποίο επιβεβαιώνεται από την έρευνα είναι η σταδιακή υποκατάσταση της «σοβιετικής απειλής»
του Ψυχρού Πολέµου από την «ελληνική απειλή». Στο ερώτηµα «ποιος είναι ο σηµαντικότερος
εχθρός της Τουρκίας», το 34% απάντησε «η Ελλάδα», ενώ µε µεγάλη απόσταση ακολουθούν η
Συρία, η Ρωσία, το Ιράν και το Ιράκ (µε ποσοστά από 5% ως 2%). «∆εν είναι σηµαντικό, δεν είναι
επικίνδυνο, είναι συγκυριακό», συµφωνούν όλοι όσοι θεωρούν την απάντηση αυτή υπόλειµµα της
προηγούµενης περιόδου, ενισχυµένο από στοιχεία που εµφανίστηκαν την περίοδο που γινόταν η
έρευνα. Στα µέσα ενηµέρωσης, ακούγονταν «αιτιάσεις για συνεργασία µε το Κοµµουνιστικό
Κόµµα της Τουρκίας (ΡΚΚ)» και για παρεµπόδιση της ενσωµάτωσης της Τουρκίας στους
µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Άµυνας και Ασφαλείας.
Όπως λέει ο πρέσβης κ. Σανµπέρκ, «οι αντιλήψεις για την εµπιστοσύνη και τη φιλία, όπως
και για την απειλή, µεταβάλλονται πολύ εύκολα». Η ανάλυση των σχετικών απαντήσεων δείχνει
ότι η Ελλάδα ελλείψει άλλου συµβολικού εχθρού συγκεντρώνει, ως αλεξικέραυνο, την ορµή
όλης της ξενοφοβικής παράταξης, αναφέρει ο καθηγητής Γκιονένσάι. Το προφίλ όσων θεωρούν
την Ελλάδα εχθρό, είναι άλλωστε ταυτόσηµο µε το προφίλ των ξενόφοβων, δηλαδή είναι χαµηλού
µορφωτικού

επιπέδου,

µικρής οικονοµικής επιφανείας και κάτοικοι µικρών πόλεων,

προσκολληµένοι στις θρησκευτικές παραδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ερώτηµα «ποιο
κράτος είναι το πιο φιλικά προσκείµενο στην Τουρκία», το ίδιο 34% απάντησε µε το εθνικιστικό
κλισέ «η Τουρκία δεν έχει φίλους».
Όσο για τα «ελληνικά» ευρήµατα των ερευνών, το 53% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι
διπλωµατικές συνοµιλίες είναι η καλύτερη µέθοδος για τη λύση των ελληνοτουρκικών διαφορών
και µόνο το 20% ότι εµπιστεύεται τις ένοπλες δυνάµεις. Το 51% πιστεύει ότι το σηµαντικότερο
πρόβληµα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι το Κυπριακό και το 53% δηλώνει ότι το Κυπριακό
είναι το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί κατά προτεραιότητα. Το µόνο ενδιαφέρον
συµπέρασµα που προκύπτει από τη µελέτη αυτών των στοιχείων, είναι ότι «ο κόσµος εµπιστεύεται
ακόµη το κράτος περισσότερο από τις µη κυβερνητικές οργανώσεις», λέει σε σχέση µε τα
«ελληνικά ευρήµατα» της έρευνας ο Οζντέµ Σανµπέρκ.
Σε διεθνή πλαίσια όµως, τα αποτελέσµατα ερευνών δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Σύµφωνα
µε το Eυρωβαρόµετρο, οι πλέον ένθερµοι οπαδοί της διεύρυνσης της Eυρωπαϊκής Ένωσης είναι οι
έλληνες – και µάλιστα διεύρυνση το ταχύτερο δυνατόν, για µάλλον ευνόητους λόγους,. Oπως είναι
απόλυτα φυσικό, είναι και οι ευρωπαίοι που επιδεικνύουν τον µεγαλύτερο ενθουσιασµό για την
ένταξη της Kύπρου, αλλά και τις µεγαλύτερες αντιρρήσεις στην ένταξη της Tουρκίας.
Συγκεκριµένα, οι τρεις στους τέσσερις έλληνες (74%) τάσσονται υπέρ της διεύρυνσης της Ένωσης
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γενικά, αίσθηµα που στην Eυρώπη των 15 απηχείται από το 51% του πληθυσµού, ποσοστό
µάλλον µικρό σε σχέση µε το µέγεθος του εγχειρήµατος.
Eιδικά για την Kύπρο, είναι σηµαντικό ότι κατατάσσεται τέταρτη κατά σειράν µεταξύ των
υποψηφίων κρατών στις προτιµήσεις των ευρωπαίων, µε το 46% να εκφράζεται θετικά για την
ένταξή της και το 33% αρνητικά, κάτι που αποτελεί ένα από τα χαµηλότερα αρνητικά ποσοστά.
Aντιθέτως, η Tουρκία είναι απορριπτέα, καταλαµβάνοντας την τελευταία µεταξύ των 13
υποψηφίων θέση στις προτιµήσεις των ευρωπαίων. Συγκεκριµένα σε µία σχεδόν πλήρη
αντιστροφή των στοιχείων της Kύπρου, το 46% των ευρωπαίων δεν επιθυµεί την ένταξη της
Tουρκίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση, έναντι ενός 34% που δεν εκφράζει αντιρρήσεις. Eιδικά οι
έλληνες απορρίπτουν σε ποσοστό 68% την τουρκική υποψηφιότητα.
Eνα άλλο αξιοσηµείωτο, δεδοµένων των πρόσφατων εξελίξεων, στοιχείο είναι και η άποψη
των γάλλων για τη διεύρυνση, οι οποίοι αποτελούν τον µόνο ευρωπαϊκό λαό, που την απορρίπτει
ολοσχερώς και για όλα τα υποψήφια κράτη, προφανώς µη επιθυµώντας να δουν κανέναν
απολύτως «ξένο» – ιδίως τούρκο46 – να εισέρχεται στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Όσον αφορά την έκβαση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, σκοπός της ελληνικής πλευράς
παραµένει η ανίχνευση των προθέσεων, µέσω µιας ελεύθερης συζήτησης χωρίς ατζέντα και χωρίς

Η µεγάλη ένταση στις γαλλοτουρκικές σχέσεις ενισχύεται τις χρονιές 2001 και 2002. Σύµφωνα µε
αυτά: το 2001, οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν σοβαρά πληγεί, όταν η γαλλική Eθνοσυνέλευση είχε
ψηφίσει νόµο, µε τον οποίο αναγνώριζε τη γενοκτονία σε βάρος των αρµενίων το 1915. Οι επόµενες
κινήσεις για την Άγκυρα ήταν να ανακαλέσει τον πρέσβη της στο Παρίσι και να παγώσει τις επίσηµες
επισκέψεις στη χώρα, καθώς και τα αµυντικά συµβόλαια µε τις γαλλικές εταιρείες. Έκτοτε, όµως, οι
σχέσεις Άγκυρας-Παρισιού είχαν βελτιωθεί σηµαντικά, µία γεφύρωση που δοκιµάστηκε εκ νέου, µε
αφορµή µία αφίσα που κυκλοφόρησε το 2002, σχετική µε την αναγνώριση της γενοκτονίας των
αρµενίων. Η αφίσα αναρτήθηκε στο µετρό της γαλλικής πρωτεύουσας και εµφανίζει τον τούρκο αρχηγό
των ενόπλων δυνάµεων, Xουσεΐν Kιβρίκογλου, στο πλευρό του ιρακινού ηγέτη, Σαντάµ Xουσεΐν, ως
έναν από τους εχθρούς της ελευθερίας έκφρασης. Συνέπεια αυτού, ήταν η απειλή προς τη Γαλλία που
απηύθυνε το τουρκικό υπουργείο Άµυνας, ότι πρόκειται να παγώσει όλες τις στρατιωτικές συµφωνίες µε
το Παρίσι.
46
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καταγραφή, όπως και µέσω των πληθώρων συνεργασιών47 που αναπτύσσονται ανάµεσα στην
Ελλάδα και την Τουρκία, για τα προβλήµατα που χωρίζουν τις δύο χώρες, µε απώτερο στόχο την
αναζήτηση «κοινού εδάφους» στα ζητήµατα «υψηλής αντιπαλότητας» – για παράδειγµα στο θέµα
της υφαλοκρηπίδας και των αναγκαίως συνεχοµένων προς αυτήν θεµάτων. Πετυχαίνοντας αυτό,
είναι δυνατόν, σε µια επόµενη φάση, να καταστεί δυνατή η σύνταξη συνυποσχετικού για την
παραποµπή των κρίσιµων αυτών θεµάτων στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης.
Επιπλέον, η διευθέτηση των σοβαρότερων θεµάτων για τα Μέτρα Οικοδόµησης
Εµπιστοσύνης48 είναι δυνατόν να επιφέρει την ουσιαστική µείωση της έντασης στο Αιγαίο. Έτσι,
παρά την συνεχή αναβολή της, η Αθήνα φαίνεται να έχει εναποθέσει όλες τις ελπίδες της για
επίλυσή τους στην ενταξιακή ευρωπαϊκή πορεία της Άγκυρας.49
Παράλληλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ κ. Mίλερ χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό, ότι το κλίµα στις
σχέσεις των δύο χωρών έχει βελτιωθεί αισθητά και πλέον, «δεν χρειάζονται “τρίτους” ως
µεσάζοντες», ρόλο που στο παρελθόν είχε διαδραµατίσει η Αµερική. Επίσης, αναφερόµενος στο
πρόβληµα της τροµοκρατίας, ο κ. Mίλερ άφησε να εννοηθεί ότι είναι ικανοποιηµένος από το
επίπεδο συνεργασίας που έχει επιτευχθεί µεταξύ της Aθήνας και της Oυάσιγκτον και επιθυµεί
αυτό να παραµείνει στο ίδιο επίπεδο και στο µέλλον.
Μάλιστα, αντιπροσωπευτικό δείγµα του επιπέδου συνεργασίας στο οποίο οι δύο χώρες
έχουν φθάσει, είναι η επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου και του Iσµαήλ Tζεµ στο αρχηγείο του
ισραηλινού Γιασέρ Aραφάτ, στη Pαµάλα, µία επίσκεψη µε ισχυρό πολιτικό συµβολισµό, που

Ανάµεσα στις ελληνοτουρκικές συµφωνίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2002,
συγκαταλέγονται αυτές που αφορούν: την αµοιβαία αποµάκρυνση ναρκών κατά προσωπικού από τα
ελληνοτουρκικά σύνορα και την εγκατάσταση απευθείας τηλεφωνικής γραµµής (ένα είδος κόκκινου
τηλεφώνου) ανάµεσα στους υπουργούς Άµυνας των δύο χωρών, τη λαθροµετανάστευση, την προστασία
του περιβάλλοντος, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας των πλοίων που πλέουν στο Aιγαίο, τη διακίνηση διά
θαλάσσης τουριστών, τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας (κατασκευή του αγωγού του φυσικού αερίου
στην Kοµοτηνή), την ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων και των συγκοινωνιακών αξόνων, την κοινή
συµµετοχή των δύο χωρών σε πολυεθνικές ειρηνευτικές δυνάµεις (π.χ. στη Bοσνία, Kόσοβο, πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Mακεδονίας, Aφγανιστάν), τον βιοµηχανικό κλάδο, την προώθηση της
ένταξης της Bουλγαρίας και της Pουµανίας στο NATO στη Σύνοδο Κορυφής της Συµµαχίας τον
Nοέµβριο του 2002, τη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις επιχειρηµατικές
αποστολές του ΕΒΕΘ από διάφορα ελληνοτουρκικά Επιµελητήρια, κ.α.
48
Παραδείγµατα Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης που πάρθηκαν είναι: η συνεργασία των νατοϊκών
στρατηγείων της Λάρισας και του Εσκί Σεχίρ, των Ενόπλων ∆υνάµεων, των αρχηγών του Λιµενικού, οι
κοινές ασκήσεις για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, οι πτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών
στο Αιγαίο, η δηµιουργία δεύτερης γέφυρας στον Έβρο και η σύσταση οµάδας ειδικών για λήψη µέτρων
προκειµένου να ελεγχθούν οι πληµµύρες, η ύπαρξη µορατόριουµ στο Αιγαίο, ο περιορισµός των
ασκήσεων, το FIR, κ.α.
49
Η στρατηγική όµως αυτή στην πράξη δεν φαίνεται να φέρει ως τώρα αποτελέσµατα, τη στιγµή που η
Άγκυρα έχει διπλασιάσει τις προκλήσεις της στο FIR Αθηνών και εµφανίζεται ανυποχώρητη (µε τη
στήριξη των βρετανών και των αµερικανών) στο θέµα του ευρωστρατού.
47
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λειτουργεί κατευναστικά στο παλαιστινιακό50, καθώς µεταφέρουν το µήνυµα ότι δύο χώρες,
Ελλάδα-Τουρκία, που βρίσκονταν σε παραδοσιακή διένεξη, όχι µόνο βρήκαν τον τρόπο να
συνοµιλούν, αλλά και αναλαµβάνουν κοινές πρωτοβουλίες. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο υπουργοί
ζήτησαν από τον Γιασέρ Aραφάτ να προβεί σε κάποια κίνηση για να διευκολύνει και τον εαυτό
του και τον παλαιστινιακό λαό51, ενώ επίσης, συνέβαλαν στην προσπάθεια να δοθεί τέλος στην
πολιορκία του Ιερού Ναού της Γεννήσεως στη Βηθλεέµ. Παράλληλα, κέρδισαν και την εύνοια των
ΗΠΑ – παρά τις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Aθηνών και τις
παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από µέρους των τούρκων που συνέβαιναν την
ίδια περίοδο.
Παρ’όλα αυτά, σύµφωνα µε την ελληνική πλευρά, κάποια ζητήµατα µε τους αµερικάνους
εκκρεµούν. Ο υπουργός Εθνικής Αµύνης κ. Παπαντωνίου, στις συναντήσεις που έχει µε τον
οµόλογό του Ντόναλντ Ράµσφελντ, µε τη Σύµβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου
Κοντολίζα Ράις, µε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αµυντικών Υποθέσεων της Γερουσίας κ. Λέβιν
και µε τον γερουσιαστή Πολ Σαρµπάνη επιµένει ότι η Ελλάδα, η µοναδική χώρα που είναι µέλος
του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, αποτελεί παράγοντα οικονοµικής,
πολιτικής και στρατιωτικής σταθερότητας, µε αποτέλεσµα να θεωρείται από τους γείτονές της
χώρα µε ξεχωριστή γεωπολιτική σηµασία. Πέραν όµως αυτού, θα απαιτήσει από τους
αµερικανούς να ακολουθούν πολιτική «ίσων αποστάσεων» µε όλες τις χώρες της περιοχής. Αυτό
ίσως να αποτελεί και το µοναδικό ελληνικό αίτηµα, αφού θα είναι από τις σπάνιες φορές που
έλληνας υπουργός Άµυνας επισκέπτεται επίσηµα την Ουάσιγκτον, χωρίς να ζητεί ούτε
στρατιωτική βοήθεια, ούτε παραγραφή οικονοµικών χρεών, ούτε προνοµιακή µεταχείριση στην
προµήθεια οπλικών συστηµάτων.
Απαλλαγµένος ο υπουργός από τα συνήθη αυτά αιτήµατα και µε δεδοµένο ότι οι
Την ίδια περίοδο, πολιτικές κατευθύνσεις από την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο
συµπαραστέκονται στον παλαιστινιακό λαό και καταδικάζουν τις αυξανόµενες επιθετικές ενέργειες του
Ισραήλ, καθώς και την ισραηλινή κατοχή και τακτική επίθεσης. Οι πολιτικές κατευθύνσεις που
συµµετείχαν σε συνδιάσκεψη του Κόµµατος Ελευθερίας και Αλληλεγγύης της Τουρκίας στην
Κωνσταντινούπολη για το Κυπριακό έβγαλαν κοινό ψήφισµα, το οποίο υπογράφεται από τους: Ουφούκ
Ουράς-Κόµµα Ελευθερίας και Αλληλεγγύης (Τουρκία), Ανδρο Κυπριανού-ΑΚΕΛ (Κύπρος), Φεργκί
Οµέρ-Τουρκικό Ρεπουµπλικανικό Κόµµα (Κύπρος), Ντουρντουράν ΑλπάΙ-Μέτωπο Πατριωτικής
Ενότητας (Κύπρος), Αλίκη Παπαδοµιχελάκη-Συνασπισµός (Ελλάδα), Ηλία Λέγγερης-ΚΚΕ (Ελλάδα).
51
Eίναι αξιοσηµείωτο, όµως, ότι σε αντίθεση µε τον Γιώργο Παπανδρέου, που τόνισε τον πολιτικό
συµβολισµό της επίσκεψης και την ανάγκη να κτισθεί ένα νέο περιβάλλον επικοινωνίας και διαλόγου, ο
τούρκος υπουργός ήταν πιο συγκεκριµένος και πιο ωµός, αφού έδωσε έµφαση στο θέµα της
τροµοκρατίας, για την οποία είπε ότι δεν νοµιµοποιείται κατά κανέναν τρόπο. Συνέδεσε µάλιστα τη
συζητούµενη αποστολή διεθνών παρατηρητών και µε την παρακολούθηση του τροµοκρατικού δικτύου
και επανέλαβε την πρόταση για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης. ∆εδοµένου ότι οι ισραηλινοί είναι
αρνητικοί στην αποστολή διεθνών παρατηρητών, θα πρέπει να ειπωθεί ότι µε τις δηλώσεις του, ο Iσµαήλ
Tζεµ διαφοροποίησε την εντύπωση που είχε καλλιεργήσει ο Γιώργος Παπανδρέου για την κοινή τους
πρωτοβουλία. Γι’ αυτό και η δήλωσή του, ότι η ελληνική και η τουρκική αντιπροσωπεία εργάσθηκαν
σαν µια οµάδα, φάνηκε κενή περιεχοµένου.
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αµερικανοί θεωρούν την Ελλάδα έναν από τους καλύτερους πελάτες τους στα οπλικά συστήµατα,
ο κ. Παπαντωνίου είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις ελληνικές θέσεις στα εθνικά θέµατα και
κυρίως στο Κυπριακό, να επισηµάνει τον διπλασιασµό των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο
και να συζητήσει το ζήτηµα του ευρωστρατού. Επίσης, ο υπουργός δεν άφησε την ευκαιρία να
πάει χαµένη, υπενθυµίζοντας στους αµερικανούς τη συµµετοχή της Ελλάδας στη διεθνή
αντιτροµοκρατική προσπάθεια52. Τέλος, αναφέρθηκε στην ελληνική βοήθεια µετά την
ενεργοποίηση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, όπου η Ελλάδα πρόσφερε αεροδιαδρόµους, λιµάνια,
αεροδρόµια και την υποδοµή τους, όπως και ό,τι άλλο της ζητήθηκε.
Παράλληλα, ο υπουργός Άµυνας βρέθηκε στην Ουάσιγκτον και µε την πρόσθετη ιδιότητα
του επόµενου προεδρεύοντος του Συµβουλίου Υπουργών Άµυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
µάλιστα για δύο συνεχή εξάµηνα – αφού η ελληνική χώρα αναλαµβάνει την προεδρία το πρώτο
εξάµηνο του 2003, πρόκειται να την ασκεί όµως και το δεύτερο εξάµηνο αυτής της χρονιάς,
καθώς η ∆ανία δεν συµµετέχει στη στρατιωτική πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ.
Παπαντωνίου παρουσίασε στους αµερικανούς το σχέδιο πώς θα κινηθεί η ελληνική προεδρία, το
οποίο περιλαµβάνει:
- Τη δηµιουργία ενός εντελώς νέου ευρωπαϊκού οργανισµού εξοπλισµών, ο οποίος θα είναι
συµβατός και θα συνεργάζεται εφόσον παραστεί ανάγκη µε το αντίστοιχο του ΝΑΤΟ.
- Τη δηµιουργία µιας πολυεθνικής σχολής για τα στελέχη των ενόπλων δυνάµεων των «15», στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την προώθηση της κοινής εκπαίδευσης.
- Την εκπόνηση ενός πλαισίου διαστηµικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Τη διεξαγωγή για πρώτη φορά κοινής άσκησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, µε την
επωνυµία CME-CMX-03 και αντικείµενο τη διαχείριση κρίσεων, εξαιρετικής σηµασίας στην
παρούσα διεθνή συγκυρία.
- Την τροποποίηση της συµφωνίας ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ µε τη ρύθµιση ενός
µόνιµου πλαισίου για τη συνεργασία των δύο οργανισµών στον αµυντικό σχεδιασµό.
Όσον αφορά το θέµα του ευρωστρατού, ο κ. Παπαντωνίου είχε να αντιµετωπίσει την
αµερικάνικη ακαµψία, καθώς, σύµφωνα µε τα λεγόµενα της κυρίας Ράις, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες
που µετέχουν στο ΝΑΤΟ – εννοώντας την Τουρκία – επιθυµούν να γνωρίζουν πλήρως όπου και
όταν εµπλέκονται στρατιωτικά. Επίσης, η κυρία Ράις δήλωσε ότι δύσκολα οι Ευρωπαίοι, αλλά και
Σε αυτήν, η Ελλάδα έλαβε µέρος µέσω 1.700 οπλιτών και αξιωµατικών σε ειρηνευτικές αποστολές
στα Βαλκάνια, όπως επίσης και µέσω της παρουσίας της στο Αφγανιστάν, όπου η ελληνική συνεισφορά
περιλαµβάνει 134 στρατιώτες, δύο αεροσκάφη C-130 και µία φρεγάτα µε 250 ναύτες και 40
αξιωµατικούς της Πολεµικής Αεροπορίας.
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οι ΗΠΑ, «θα επαναδιαπραγµατευθούν το χαρτί της Άγκυρας, γιατί ήδη έχουν καταλήξει σε αυτό».
Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική
και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Χαβιέρ Σολάνα, ο οποίος δεν έµεινε
ευχαριστηµένος από τα αποτελέσµατα των συνοµιλιών που είχε στην Αθήνα γύρω από το θέµα
του λεγόµενου «ευρωστρατού». Επιµένει στη δήλωσή του ότι το θέµα των σχέσεων ΝΑΤΟΕυρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διευθετηθεί «το ταχύτερο δυνατόν», ενώ αναφερόµενος στο
ενδεχόµενο αντικατάστασης των νατοϊκών δυνάµεων από ευρωπαϊκές στη FYROM, προειδοποιεί
ότι «εκείνοι που δεν θα επιτρέψουν να καταλήξουµε σε µια µόνιµη συµφωνία θα αναλάβουν και
την ευθύνη για την αδυναµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υλοποιήσει αυτή την αποστολή».
Η αργοπορηµένη άσκηση του νατοϊκού βέτο εκ µέρος της Ελλάδας είναι ο λόγος για τον
οποίο ασκούνται αφόρητες πιέσεις προς την ελληνική χώρα να αποδεχθεί την υπάρχουσα
συµφωνία, καθώς µάλιστα η θεσµοθέτηση των σχέσεων του ΝΑΤΟ µε τον ευρωστρατό επείγει,
αφού επίκειται η αποχώρηση των αµερικανών από την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας και η αντικατάστασή τους µε αµιγώς ευρωπαϊκές δυνάµεις. Επίσης οι ευρωπαίοι
εταίροι της Ελλάδας εκδηλώνουν τον φόβο, ότι αν το πρόβληµα δεν έχει λυθεί ως την 1η Ιουλίου
2002, που η Ελλάδα αναλαµβάνει την προεδρία της κοινής αµυντικής και εξωτερικής πολιτικής
για έναν ολόκληρο χρόνο, τότε κινδυνεύει να µη λυθεί ποτέ, γεγονός που θα έχει τις ανάλογες
συνέπειες.
Στον εσωτερικό χώρο της Ελλάδας, έντονες αντιδράσεις σηµειώθηκαν για το θέµα αυτό
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Η γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του KKE,
Aλέκα Παπαρήγα, εξέφρασε τη διαφωνία της µε τις στρατηγικές επιλογές της εξωτερικής
πολιτικής, που ακολουθεί η κυβέρνηση και ζήτησε να διεξαχθεί σχετική συζήτηση στη Bουλή.
Σύµφωνα µε τα λεγόµενά της, «η καπιταλιστική Ενωµένη Ευρώπη µε τη λειτουργία ενιαίου
συντάγµατος και γενικότερα θεσµικού πλαισίου, κατασταλτικών µηχανισµών και ευρωστρατού
επιτίθεται στα λαϊκά δικαιώµατα και στα κυριαρχικά δικαιώµατα των κρατών-µελών, ιδιαίτερα
εκείνων που βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση. Η ευρωπαϊκή οµοσπονδία θα παραµείνει µια
διακρατική συνεργασία αντιµαχόµενων κρατών, που θα αποτυπώνει τη δύναµη των πιο ισχυρών».
Επίσης, αναφερόµενη συγκεκριµένα στην Ελλάδα, η κ. Παπαρήγα σηµείωσε, ότι το κόµµα
της είναι αντίθετο εξαρχής µε τη δηµιουργία του ευρωστρατού, επειδή εκτιµά ότι «νοµιµοποιεί τις
διεκδικήσεις της Tουρκίας σε βάρος της Eλλάδας». Παρ’ όλ’ αυτά εκτίµησε ότι «υπάρχουν οι
δυνατότητες να ακυρώσει η κυβέρνηση τις αρνητικές εξελίξεις» και ως προς τα µέσα αναφέρθηκε:
i) στην αντίσταση της ελληνικής κυβέρνησης
ii) στο "βέτο" για παρεµπόδιση αυτών των διαδικασιών
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iii) στην ενηµέρωση της Βουλής και την ανοιχτότερη συζήτηση στα πλαίσια της
iv) σε άλλους τρόπους ανταλλαγής απόψεων, είτε µε τον υπουργό Εξωτερικών στην Επιτροπή των
∆ιεθνών Υποθέσεων της Βουλής
v) στην αποκάλυψη της αλήθειας στο λαό, έτσι ώστε να πάρει κι αυτός υπεύθυνη θέση για τις
συγκεκριµένες διαδικασίες και
vi) στην αποδέσµευση της Eλλάδας από συµφωνίες όπως αυτή της Mαδρίτης, που έµµεσα, αλλά
µε σαφήνεια, οδηγούν στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο όλες τις απαιτήσεις της Τουρκίας, το
αδιαπραγµάτευτο για το λαό ζήτηµα των συνόρων και κυριαρχικών δικαιωµάτων στο Αιγαίο.
Ζητάει να δηλωθεί ότι η µόνη διαφορά που γνωρίζει η χώρα µας και µπορεί να πάει στο ∆ιεθνές
∆ικαστήριο είναι εκείνη της υφαλοκρηπίδας της Χάγης. Επίσης, επισηµαίνει και τη δυνατότητα
καταδίκης του κειµένου της Άγκυρας, που πρέπει να είναι τελεσίδικη και ευκρινής.
Τέλος, η κ. Παπαρήγα πρόσθεσε ότι ανάλογες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει η κυβέρνηση
και στο ζήτηµα του Κυπριακού, ως πρόβληµα διεθνές, που καλύπτεται από σωστές αποφάσεις του
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Συνασπισµού κ. N. Kωνσταντόπουλος κάλεσε την
κυβέρνηση να µην προβεί σε καµία υποχώρηση στο θέµα του ευρωστρατού και υπογράµµισε, ότι
«η Eλλάδα, µε την απόρριψη του κειµένου της Άγκυρας, υπερασπίζεται την προοπτική της
πολιτικής ένωσης της Eυρώπης και το συγκεκριµένο θέµα δεν είναι ελληνικό πρόβληµα, αλλά
ευρωπαϊκή υπόθεση». Άσκησε, τέλος, κριτική για παραλείψεις και αστοχία στην άσκηση της
εξωτερικής πολιτικής και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι άφησε περιθώρια για να ασκούνται
πιέσεις στη χώρα µας.
Eνδεικτική προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν και η δήλωση του γραµµατέα Πολιτικού
Σχεδιασµού του Συνασπισµού, Γ. Σουφλιά, ο οποίος ανέφερε ότι «µε ολιγωρία και ευθύνη της
κυβέρνησης», η Ελλάδα έφτασε στο κείµενο της Άγκυρας, το οποίο η Nέα ∆ηµοκρατία από την
αρχή το απέρριπτε, ενώ τώρα «η κυβέρνηση έχει έρθει στις θέσεις της». Επίσης, τόνισε ότι
υπάρχει διχογνωµία για την εξωτερική πολιτική µεταξύ των αρµοδίων υπουργών Eθνικής Aµύνης
και Eξωτερικών, γεγονός που είναι αδιανόητο και πρέπει να αρθεί, γιατί ζηµιώνει τα συµφέροντα
της χώρας. Eιδικότερα για τη διάσταση απόψεων µεταξύ των κ. Παπαντωνίου και Γ. Παπανδρέου,
αναφέρθηκε

ότι

οφείλεται

στην

έλλειψη

συγκεκριµένης

γραµµής

και

εκφράστηκε

προβληµατισµός, κατά πόσον σχετίζεται και µε την εσωκοµµατική αντιπαράθεση στο ΠAΣOK για
τη «µετα-Σηµίτη» εποχή. Παράλληλα, στο θέµα του ευρωστρατού, ο πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας πρόσθεσε ότι εκείνο που πρέπει να κάνει η Ελλάδα τη συγκεκριµένη περίοδο, είναι
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να µείνει σταθερή στο να επιτύχει το καλύτερο δυνατόν, υπονοώντας ότι η κυβέρνηση δεν θα
πρέπει να υποχωρήσει στις πιέσεις των εταίρων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ∆ιασκέψεως των Προέδρων των Κοινοβουλίων της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο πρόεδρος της Bουλής κ. Kακλαµάνης. εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά
της Βρετανίας και των ΗΠΑ, επισηµαίνοντας ότι οι ευρωπαίοι πολίτες δυσφορούν όχι µόνον για
το δηµοκρατικό έλλειµµα, αλλά και για τη νηπιακή µορφή, στην οποία βρίσκεται η ευρωπαϊκή
εξωτερική και αµυντική πολιτική, ώστε να µην αρθρώνεται πειστικός λόγος σε θέµατα άµεσου
ενδιαφέροντος και συµφερόντων της. Χαρακτηριστικά ανέφερε, ως υπονόµευση του κύρους και
της αυτονοµίας της Ένωσης, το περίφηµο έγγραφο της Άγκυρας, αναφορικά µε την απόφαση της
Νίκαιας και της Κολωνίας για τη δηµιουργία του ευρωστρατού, ενώ επιτέθηκε και κατά των
υπερατλαντικών συµµάχων και της στάσης τους έναντι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Έτσι, έχοντας πάρει τέτοιες διαστάσεις, το θέµα του ευρωστρατού ήταν το επίκεντρο της
συζήτησης για την επιτροπή διπλωµατών και στρατιωτικών, η οποία συνεδρίασε στο Πεντάγωνο,
µε κύριο αντικείµενο τις εξελίξεις στα εθνικά θέµατα. Σαν πρώτη εισήγηση, η επιτροπή κατέληξε
στην αλλαγή πλεύσης στο ζήτηµα ευρωστρατού. Στην επιτροπή αυτή, οι εισηγήσεις της οποίας
ήταν συµβουλευτικές προς τα υπουργεία Άµυνας και Εξωτερικών, µετείχαν ανώτατοι
αξιωµατικοί, υπό την προεδρία του Αρχηγού Ενόπλων ∆υνάµεων στρατηγού Γ. Αντωνακόπουλου
και έµπειροι διπλωµάτες, όπως ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Εξωτερικών πρέσβης κ. Γ.
Σαββαΐδης, ο οποίος αναλάµβανε πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον.
Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψιν την καθολική αντίδραση που συναντά η ελληνική χώρα
από χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τις ΗΠΑ για την τροποποίηση του
κειµένου της Άγκυρας και προκειµένου να αποφύγει η Ελλάδα να καταφύγει στο δικαίωµα της
αρνησικυρίας, εισηγήθηκε να ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Σεβίλλη πίστωση χρόνου,
ώστε να δηµιουργηθεί µια περίοδος αποφόρτισης του κλίµατος, µε κύρια επιδίωξη να ωριµάσουν
οι συνθήκες για εξεύρεση λύσης, που να ικανοποιεί Αθήνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ.
Κατά την εκτίµηση της Επιτροπής, δόθηκε υπερβολική σηµασία, η οποία επέδρασε
ψυχολογικά αµέσως, τόσο στην εγχώρια κοινή γνώµη όσο και στη διεθνή, των στρατηγικών
δυνατοτήτων του ευρωστρατού και της απευθείας σύνδεσης αυτών των δυνατοτήτων µε τα εθνικά
θέµατα της Ελλάδας53, µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί αδιέξοδο, να φορτιστεί αναµφισβήτητα η

Όπως ο εκπρόσωπος Tύπου της N.∆. κ. Θ. Pουσόπουλος σηµειώνει πάνω στο θέµα του ευρωστρατού,
«ο κ. Σηµίτης ψεύδεται και ανακαλύπτει την ανάγκη της εθνικής οµοψυχίας και συνεννόησης τώρα που
αντιλαµβάνεται πού οδηγούν οι λάθος κυβερνητικοί χειρισµοί στα εθνικά θέµατα».
53
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κατάσταση και να περιορίσει τη διπλωµατική ευελιξία που θα µπορούσε να έχει η Αθήνα54.
∆ιπλωµάτες και στρατιωτικοί εισηγήθηκαν στην ουσία «πάγωµα» του ζητήµατος του
ευρωστρατού για µια µεγάλη χρονική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας θα αντιµετωπίζονται ad
hoc και κατά περίπτωση όλα τα προβλήµατα που είναι πιθανόν να ανακύπτουν στις σχέσεις της
Ελλάδας µε τον ευρωστρατό. Και επειδή, επείγει η απόφαση για την ανάληψη αρχηγίας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση των στρατευµάτων που εδρεύουν στο κρατίδιο αυτό, µπορεί η Αθήνα να
συµφωνήσει ad hoc, ώστε η αρχηγία να µεταβιβασθεί απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς
να περάσει από τους µηχανισµούς του ευρωστρατού.
Το δεύτερο θέµα που απασχόλησε την Επιτροπή Στρατιωτικών-∆ιπλωµατών αφορά τις
αυξανόµενες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τούρκοι εντείνουν
τις προκλήσεις τους κατά περίπτωση, όποτε δηλαδή επιθυµούν να ασκήσουν πίεση στην Αθήνα ή
ακόµη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα µέλη της Επιτροπής, οι προκλήσεις αυτές όχι µόνο
θα συνεχιστούν και στο άµεσο µέλλον, αλλά θα ενταθούν όσο πλησιάζει η περίοδος της ένταξης
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσο η Ένωση δεν παίρνει απόφαση για τον καθορισµό
συγκεκριµένης ηµεροµηνίας έναρξης των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία. Η
εισήγησή της προς την πολιτική ηγεσία ήταν, πρώτον, η διατήρηση, πάση θυσία, της ισορροπίας
δυνάµεων στο Αιγαίο και κυρίως ένταση των διεθνών πρωτοβουλιών, µε το επιχείρηµα ότι η
δραστηριότητα της Άγκυρας στο Αιγαίο υποσκάπτει τις προσπάθειες Αθήνας-Άγκυρας για
προσέγγιση.

ΤΑ «ΠΕΡΙ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ∆ΑΣ»
Oι βασικές θέσεις της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς στο θέµα της οριοθέτησης της
υφαλοκρηπίδας έχουν διατυπωθεί ήδη, κατά τις συνοµιλίες που διεξήχθησαν στη διάρκεια της
δεκαετίας '70. Σύµφωνα µε την ελληνική ηγεσία, οι θέσεις για την υπόθεση της υφαλοκρηπίδας
καταγράφονταν ως εξής:

Παράδειγµα διπλωµατικης ακαµψίας που το θέµα ευρωστρατού δηµιούργησε στην Ελλάδα είναι η
κάθετη απόρριψη του ισπανικού σχεδίου εκ µέρους της ελληνικής πλευράς, µένοντας σταθερή στο
αίτηµά της για αλλαγή του κειµένου της Άγκυρας. Το ισπανικό σχέδιο αποτελούσε στην ουσία ένα
σύντοµο πολιτικό κείµενο, το οποίο θα διασφάλιζε κατά κάποιον τρόπο την εδαφική ακεραιότητα των 15
κρατών-µελών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το σεβασµό του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. H ισπανική Προεδρία,
µάλιστα, πρότεινε στην Aθήνα, το εν λόγω κείµενο να ενταχθεί στα συµπεράσµατα της προσεχούς
Συνόδου Kορυφής της Σεβίλλης, προκειµένου να «ισοσκελίσει» τις «ενοχλητικές» για την Aθήνα
διατάξεις της Συµφωνίας της Άγκυρας.
54
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- Tα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα.
- Tο όριο της υφαλοκρηπίδας βρίσκεται ανατολικά των νησιών του ανατολικού Aιγαίου.
- Yπάρχει συνέχεια και ενότητα µεταξύ του ηπειρωτικού και του νησιωτικού εδάφους της χώρας
(άρα είναι απαράδεκτος ο εγκλωβισµός ελληνικών νησιών από την τουρκική υφαλοκρηπίδα).
Στην πράξη οι αρχές αυτές σηµαίνουν ότι οριοθετική γραµµή θα ήταν η µέση γραµµή ανάµεσα
στα ελληνικά νησιά του ανατολικού Aιγαίου και στις απέναντι τουρκικές ακτές. Ως προς το µικρό
τµήµα της υφαλοκρηπίδας που βρίσκεται µεταξύ Σαµοθράκης-Eβρου, ως οριοθετική γραµµή
λαµβάνεται η γραµµή ίσης απόστασης. Mε αυτή την τοποθέτηση, η Tουρκία λαµβάνει το 8% της
αιγαιακής υφαλοκρηπίδας.
H τουρκική πλευρά, από την άλλη, υποστηρίζει ότι:
- H υφαλοκρηπίδα του Aιγαίου έως την «τάφρο της Aνατολίας» είναι η φυσική προέκταση του
ηπειρωτικού τουρκικού εδάφους, µέσα και κάτω από τη θάλασσα.
- Tα ελληνικά νησιά δεν έχουν ίδια υφαλοκρηπίδα, αλλά επικάθονται στην τουρκική αυτή
προέκταση.
- H οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας είναι δυνατή, µόνο σύµφωνα µε γεολογικά κριτήρια, ουσιώδες
δε στοιχείο της αποτελούν οι ζώνες ασυνεχείας του βυθού του Aιγαίου (η τάφρος της Aνατολίας
διέρχεται περίπου από το µέσο του βυθού του Aιγαίου.).
- Eνδεχόµενη επέκταση του εύρους των ελληνικών χωρικών υδάτων ή οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας
δυτικά των νήσων του Aιγαίου θα ισοδυναµούσε µε ανατροπή της ισορροπίας στο Aιγαίο, όπως
αυτή διαµορφώθηκε από τη Συνθήκη της Λωζάννης, πράγµα απαράδεκτο για την τουρκική
πλευρά.
- Προϋπόθεση υποβολής της διαφοράς στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Xάγης αποτελεί η συµφωνία
για µη επέκταση των χωρικών υδάτων στο Aιγαίο πέρα από τα 6 ναυτικά µίλια.
Με βάση τις τούρκικες διεκδικήσεις, η χάραξη οριοθετικής γραµµής στη βάση των
τουρκικών θέσεων αναπόφευκτα θα ισοδυναµούσε µε παραχώρηση του 50% της υφαλοκρηπίδας
του Aιγαίου. Eτσι, το «νοµικό» θέµα του ζητήµατος της υφαλοκρηπίδας υποχρεωτικά περνάει
πρώτα από το πολιτικό επίπεδο και συνδέεται κατ' ανάγκη, κατά άµεσο τρόπο και µε το θέµα του
εύρους των χωρικών υδάτων.
Επιπλέον, η συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα, την οποία αποδέχεται η Αθήνα, προϋποθέτει
διευθετήσεις σε µια σειρά από ζητήµατα, όπως είναι η έκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, το
εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου, καθώς και η διευκρίνιση του καθεστώτος βράχων και
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νησίδων του Αιγαίου, που κατά την άποψη της Άγκυρας δεν είναι «καθαρό» από πλευράς διεθνών
συνθηκών. Συνεπώς, τα περί «Xάγης» γενικώς λεγόµενα δεν είναι πλέον µια απλή υπόθεση,
καθώς πρέπει να σηµειωθούν κάποιες σοβαρές µετακινήσεις των δύο µερών από «πάγιες» θέσεις,
για να µπορεί προσεχώς να γίνει λόγος για «πρόοδο» σε ένα διάλογο για την υφαλοκρηπίδα. Για
τις µετακινήσεις αυτές θα χρειαστούν πολιτικές αποφάσεις και µάλιστα ιδιαίτερα «τολµηρές», οι
οποίες, όµως, θα ανταµειφθούν µε την πολυπόθητη επίλυση του θέµατος και κατ’ επέκταση, µε το
άνοιγµα πολλών δυνατοτήτων συνεργασίας, όπως διεξαγωγή κοινών γεωτρήσεων πετρελαίου,
κοινά προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος και κοινές σεισµολογικές έρευνες.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Η

σύγκληση

του

41ου

Συµβουλίου

Σύνδεσης

Ευρωπαϊκής

Ένωσης-Τουρκίας,

προγραµµατιζόµενη από την ισπανική προεδρία για τον Απρίλιο του 2002, θεωρείται
καθοριστικής σηµασίας, όχι µόνο για την πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων, αλλά και για τις
εξελίξεις στο εσωτερικό της τουρκικής χώρας, κυρίως λόγω των επιπτώσεων που αναπόφευκτα
έχει στη συνεχιζόµενη σκληρή αντιπαράθεση ανάµεσα στους υπέρµαχους και στους πολέµιους της
ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Τα συµπεράσµατα που διεξάγονται από τις συζητήσεις του
τούρκου υπουργού Εξωτερικών κ. Ισµαήλ Τζεµ µε τους οµολόγους του των κρατών-µελών της
Ένωσης αποτελούν πρόκριµα για το περιεχόµενο της «Έκθεσης Προόδου», που υποβάλλεται τον
Οκτώβριο του 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο µόλις µήνες πριν από το κρίσιµο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης. Εκεί, στην πρωτεύουσα της ∆ανίας, η Τουρκία επιθυµεί
διακαώς να της χορηγηθεί ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµατεύσεων.
Η ικανοποίηση του αιτήµατος αυτού – την οποία οι τούρκοι ευρωπαϊστές θεωρούν όρο sine
qua non για να συνεχίσει να είναι η χώρα τους προσδεδεµένη στο «ευρωπαϊκό άρµα» – δεν είναι
καθόλου αυτονόητη. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις και
κανένας – ούτε καν οι ίδιοι οι τούρκοι αξιωµατούχοι – δεν είναι σε θέση να προδιαγράψει τον
τρόπο, µε τον οποίο θα υποδεχθεί η Άγκυρα την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
της Κύπρου και την τελική ένταξή της στην Ένωση, στην περίπτωση που δεν έχει διευθετηθεί ως
τότε το πολιτικό πρόβληµα. Στις άτυπες διερευνητικές συζητήσεις που έχουν γίνει µέχρι στιγµής,
η Άγκυρα εµφανίζεται αρνητική στη διασύνδεση της δικής της προενταξιακής πορείας µε την
πρόοδο στο Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αλλά η προσέγγιση αυτή δεν γίνεται
85

αποδεκτή από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες θεωρούν το Κυπριακό και τα
ελληνοτουρκικά αναπόσπαστο κοµµάτι της προενταξιακής στρατηγικής της Τουρκίας. Η θέση
αυτή επιβεβαιώνεται πλήρως και από το σχέδιο «Κοινής Θέσης των "15"», το οποίο εκπονεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν όψει του Συµβουλίου Σύνδεσης και λαµβάνει στη συνεδρίαση της
Οµάδας Εργασίας την τελική του µορφή.
Το κείµενο αυτό αναφέρει ρητά στο εισαγωγικό του κεφάλαιο – που αφορά τις σχέσεις
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας – ότι «το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι αποφάσισε πως η
Τουρκία, όπως και οι άλλες υποψήφιες χώρες, θα έχει µια προενταξιακή στρατηγική, η οποία
συµπεριλαµβάνει τον ενισχυµένο πολιτικό διάλογο, µε έµφαση στην πρόοδο σε ό,τι αφορά την
εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων ένταξης, µε ειδική µνεία στα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως
επίσης και στα ζητήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 4 (διευθέτηση των διασυνοριακών
διαφορών) και 9α (Κυπριακό)».
Στο τρίτο κεφάλαιο, που φέρει τον τίτλο «Εφαρµογή της Εταιρικής Σχέσης», το σχέδιο
Κοινής Θέσης επαναλαµβάνει ότι η εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης
αποτελεί προαπαιτούµενο, για την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων» και στη συνέχεια,
αφού υπενθυµίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την ταχεία υιοθέτηση των πρώτων
συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων», εκφράζει «την απογοήτευση της Ένωσης» για τη «µικρή
πρόοδο» που έχει σηµειωθεί σε ορισµένους καίριας σηµασίας τοµείς, όπως η «ελευθερία
έκφρασης και σκέψης», η «διασφάλιση των πολιτιστικών δικαιωµάτων όλων των τούρκων,
ανεξαρτήτως της εθνικής τους προέλευσης», αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, «η γενική
κατάσταση των οποίων εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία».
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, το κείµενο χαιρετίζει τις «απευθείας συνοµιλίες ανάµεσα στους
ηγέτες των δύο κοινοτήτων» και επαναλαµβάνει τη σηµασία που έχει η επίτευξη συµφωνίας, στη
βάση των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «ως τον Ιούνιο του 2002». Επίσης,
υπενθυµίζει ότι η Ένωση «δεν προτίθεται να εµπλακεί στην εν εξελίξει διαδικασία», αλλά
«παραµένει διαθέσιµη να παράσχει συµβουλές για το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, εφόσον της ζητηθεί»,
υπογραµµίζοντας ότι «το κεκτηµένο δεν αποτελεί πρόβληµα στην εξεύρεση λύσης στο
Κυπριακό».
Ιδιαίτερης σηµασίας, ωστόσο, είναι η αναφορά που ακολουθεί, σύµφωνα µε την οποία, «ως
κράτος-µέλος της Ένωσης, η Κύπρος είναι προφανές ότι θα πρέπει να µετέχει στα ευρωπαϊκά
όργανα "µε µία φωνή"». Σηµειώνεται, ότι η Γερµανία έχει ήδη υποβάλει στην προεδρία
τροπολογία, µε την οποία ενισχύεται περαιτέρω η θέση αυτή, µε την προσθήκη της φράσης «...
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική εφαρµογή του κεκτηµένου και των αποφάσεων που
λαµβάνονται από το Συµβούλιο». Στο κείµενο, επαναλαµβάνεται ότι η Ένωση επιδιώκει να
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επεκταθεί η κατανόηση των κοινοτικών θεµάτων «σε όλη την κυπριακή επικράτεια», υπάρχει η
διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουν να εκπονούνται προγράµµατα, «τα οποία θα αφορούν και τις δύο
κοινότητες» και καλείται για άλλη µια φορά η Τουρκία να συµβάλει, «ώστε η παρούσα διαδικασία
να καταλήξει σε ένα εποικοδοµητικό αποτέλεσµα».
Σε ό,τι αφορά, την «ειρηνική διευθέτηση των διασυνοριακών διαφορών», το σχέδιο Κοινής
Θέσης αναφέρεται στις «διάφορες διµερείς συµφωνίες» και στα «Μέτρα Οικοδόµησης
Εµπιστοσύνης» που έχουν υιοθετηθεί τον τελευταίο καιρό και «έχουν διαµορφώσει ένα θετικό
κλίµα», το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει το έδαφος «για περαιτέρω πρόοδο».
Εν συνεχεία, µετά από τροπολογία της Ελληνικής Μόνιµης Αντιπροσωπείας, η οποία έγινε
αποδεκτή, το κείµενο αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση τις
πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Τουρκίας για την έναρξη διερευνητικών επαφών»,
υποκαθιστώντας το αρχικό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει «την πρωτοβουλία Ελλάδας και
Τουρκίας να ξεκινήσουν έναν διάλογο για τα ζητήµατα του Αιγαίου». Άλλωστε, αµέσως µετά, το
κείµενο υπενθυµίζει ότι «τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι
προσδιορίζουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος αυτού».
Έτσι, κατά τη διάρκεια του Απριλίου και σύµφωνα µε διπλωµατικές πηγές στις Bρυξέλλες,
η Kοινή Θέση, η οποία καταγράφει τη θέση της Eυρώπης έναντι της Tουρκίας, δεν κρύβει την
παραµικρή δυσάρεστη έκπληξη για την Aθήνα. Tο σηµαντικότερο ίσως στοιχείο του κειµένου των
«15» είναι ότι για µία ακόµα φορά µένει χωρίς απάντηση το επίµονο τουρκικό αίτηµα για
καθορισµό ηµεροµηνίας έναρξης των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, κάτι που η Eυρώπη παγίως
αρνείται να πράξει. Σε κάθε περίπτωση, το αίτηµα αναµένεται να θέσει εκ νέου στους «15» ο
τούρκος υπουργός Eξωτερικών Iσµαήλ Tζεµ, χωρίς ωστόσο να µπορεί να προσδοκά σε κάτι το
ουσιαστικό. Τα πολιτικά κριτήρια που τέθηκαν για την Τουρκία, είχαν ως εξής:

- Οι «15» θα επισηµάνουν στην Tουρκία ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την
εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων του Eλσίνκι περί εκδηµοκρατισµού της Τουρκίας πρέπει
να συνεχισθούν και να ενταθούν.
-

Το κείµενο της Kοινής Θέσης της Ένωσης, στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η ευρωπαϊκή
θέση έναντι της Tουρκίας, πρόκειται να υπενθυµίσει την σειρά ζητηµάτων από την προστασία
των µειονοτήτων και της κουρδικής γλώσσας, µέχρι την κατάργηση των βασανιστηρίων, των
απαγορεύσεων κοµµάτων και της θανατικής ποινής.

-

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Kοινή Θέση χαιρετίζει, όπως πάντοτε, τις
προόδους που έχουν συντελεσθεί στην προσέγγιση των δύο πλευρών, καθώς και τη δέσµευση
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για επίλυση των διµερών εκκρεµοτήτων µε διάλογο ή, σε αντίθετη περίπτωση, στο ∆ιεθνές
∆ικαστήριο της Xάγης
-

Για την Kύπρο, τέλος, γίνεται ρητή αναφορά στην ανάγκη επίλυσης του προβλήµατος, µε
βάση τις αποφάσεις και τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Aσφαλείας των Hνωµένων Eθνών.
Υπάρχει αναφορά στις διακοινοτικές συνοµιλίες, όµως δεν επαναλαµβάνεται η σαφής
επίρριψη ευθύνης για το αδιέξοδο, στο οποίο έχουν περιέλθει, στην τουρκοκυπριακή πλευρά.
Επίσης, τονίζεται ότι η Eυρωπαϊκή Ένωση παραµένει αµετακίνητη στις αποφάσεις του
Eλσίνκι περί αποδέσµευσης της ένταξης της Kύπρου από την επίλυση του πολιτικού
προβλήµατος και ότι µετά την ένταξή της, η Kύπρος θα πρέπει να έχει µία ενιαία διεθνή
παρουσία και να οµιλεί «µε µια φωνή» εντός της Eυρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που αποκλείει την
εξαιρετικά χαλαρή συνοµοσπονδία που «οραµατίζεται» ο Pαούφ Nτενκτάς. H Tουρκία
καλείται για πολλοστή φορά να συµβάλει στην επίτευξη λύσης, ενώ επισηµαίνεται ότι θα ήταν
θετικό οι υπό εξέλιξη διακοινοτικές συνοµιλίες να ολοκληρωθούν τον Iούνιο, σύµφωνα µε την
αρχική δήλωση του Pαούφ Nτενκτάς.
Σχετικά µε τη στάση που κρατάει η Ελλάδα αυτήν την περίοδο, είναι εµφανές ότι οι

επιτελείς του υπουργείου Eξωτερικών προχωρούν – προφανώς εκούσια – σε µια διολίσθηση των
ελληνικών αιτηµάτων προς την Tουρκία, προκειµένου όταν έρθει η κρίσιµη στιγµή, να
επικαλεστούν τη γενικότερη στάση τους, σειρά κινήσεων καλής θελήσεως – σε θέµατα όπως: η
κατάσταση της ελληνικής µειονότητας στην Kωνσταντινούπολη, η δυστοκία που διαπιστώνεται
στις εκ του σύνεγγυς συνοµιλίες Kληρίδη-Nτενκτάς, το άνοιγµα της Θεολογικής Σχολής της
Xάλκης, τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και Κύπρου, η µετονοµασία
των ∆αρδανελίων, του Βοσπόρου και της Θάλασσας του Μαρµαρά από «στενά» σε «τουρκικά
στενά» – στις οποίες κάθε άλλο παρά ανταποκρίθηκε η Άγκυρα.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Η πρώτη αλλαγή που έγινε κατά τον κρίσιµο µήνα του Ιουνίου, αφορούσε το φλέγον
ζήτηµα του ευρωστρατού, βάση διαπραγµάτευσης για την οριστική διευθέτηση των σχέσεων
Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας.
Σύµφωνα µε όσα συµφωνήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής της Σεβίλλης και µε την έντονη συµβολή των ισπανικών
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προτάσεων, το «Κείµενο της Άγκυρας» µετονοµάστηκε σε «Κείµενο των Βρυξελλών»,
αποτελούσε επίσηµο έγγραφο55 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε στόχο να βρεθεί µια κοινά
αποδεκτή λύση επί του περιεχοµένου της άτυπης αµερικανοβρετανικής φόρµουλας.
Τη σηµαντική αλλαγή που έγινε στο ζήτηµα του ευρωστρατού αποτέλεσε η προσθήκη µιας
φράσης στην επίµαχη παράγραφο 2.56 Με την προσθήκη αυτή, θα δεσµεύεται το ΝΑΤΟ αλλά και
κάθε κράτος-µέλος του, ότι «δεν θα στρέφεται εναντίον της Ένωσης ή κράτους-µέλους»,
εξισορροπώντας την πρόσφατη διατύπωση, σύµφωνα µε την οποία «σε καµία περίπτωση,
περιλαµβανοµένης κάποιας κρίσης, δεν θα στρέφεται το ESDP (ΚΕΠΑΑ) εναντίον ενός νατοϊκού
εταίρου». Οι ισπανικές προτάσεις χαρακτηρίστηκαν από την Ελλάδα ιδιαίτερα εποικοδοµητικές.
Με τον τρόπο αυτό, εγκαθιδρύθηκε ένας µηχανισµός µη επίθεσης και µη χρήσης βίας στο θεσµικό
επίπεδο των σχέσεων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
Πέραν του κειµένου αυτού, η ελληνική οπτική, αναφορικά µε τον ρόλο και τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ESDP), θα αποτυπώνεται και στο κείµενο της
συνοδευτικής επιστολής του Υπάτου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, κ. Σολάνα, όπως και σε µια «∆ιακήρυξη Αρχών»,
που αναµένεται να υιοθετηθεί για το θέµα αυτό από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της
Ένωσης, στην Σύνοδο Κορυφής της Σεβίλλης. Το τελευταίο, µάλιστα, αφορά τη συµµετοχή των
µη κοινοτικών ευρωπαίων Συµµάχων στην ΕΠΑΑ και επιβεβαιώνει την προσήλωση της Ένωσης
σε ορισµένες βασικές αρχές, όπως ο σεβασµός της εδαφικής ακεραιότητας, του απαραβίαστου των
συνόρων, της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών και της µη χρήσης ή απειλής χρήσης βίας.
Την έντονη δυσφορία της για την τροπή που πήρε η υπόθεση του λεγόµενου
«ευρωστρατού», µετά τη συµφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στην
Ελλάδα και στην ισπανική προεδρία, κατέστησε σαφή η Τουρκία στη Σεβίλλη, τόσο σε πολιτικό
όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Με βάση τα συµφωνηθέντα, αφενός, αναιρούνται τα
«κεκτηµένα» της Άγκυρας στο πλαίσιο της Συµµαχίας και αφετέρου, χάνει την ισχύ και την αξία
του το περιώνυµο casus belli. Όπως υποστηρίζουν κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι
αντιρρήσεις που εκφράζει η Τουρκία για τις ελληνικές προσθήκες στο κείµενο της Άγκυρας έχουν
να κάνουν µε τη συνολικότερη διαπραγµατευτική τακτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ηµεροµηνία ένταξης και όχι µε ουσιαστικές
Το «κοινοτικό» αυτό κείµενο έλαβε τη µορφή επιστολής του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας Χαβιέρ Σολάνα προς τον γενικό
γραµµατέα του ΝΑΤΟ λόρδο Τζορτζ Ρόµπερτσον, µε θέµα τις εξειδικευµένες ρυθµίσεις, µέσω των
οποίων θα υλοποιείται η συµµετοχή των Συµµάχων – που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση – στην
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας.
56
Η παράγραφος αυτή αφορούσε την αρχή της αµοιβαιότητας ανάµεσα στους δύο Οργανισµούς,
αποκαθιστώντας την ισορροπία και την ισοτιµία στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ.
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διαφωνίες. Με βάση αυτά, αποδέχονται µόνο το Κείµενο της Άγκυρας, όπως είχε αρχικά και δεν
δέχονται κανένα συµβιβασµό επί του θέµατος.
Παρά την άρνηση57, όµως, της τουρκικής πλευράς να αποδεχθεί τη συµφωνία σε επίπεδο
«15», η ελληνική αντιπροσωπεία, αφού έπαψε πλέον να ασκεί βέτο, κατάφερε να διασφαλίσει
έναν ακόµη στόχο: την ενσωµάτωση διατύπωσης στο κείµενο των Συµπερασµάτων της προεδρίας
– στο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «ESDP» – η οποία θα αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
συνεχίζει τις προσπάθειες για να υπάρξει µια οριστική διευθέτηση των σχέσεων της Ένωσης µε τις
χώρες µη µέλη της Ένωσης που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, µε βάση όσα έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των
«15» σχετικά µε την εφαρµογή της Συνθήκης της Νίκαιας.
Η ελληνική αντιπροσωπεία θεωρεί απολύτως ικανοποιητικό το πλέγµα των ρυθµίσεων που
συµφωνήθηκε σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, για τους εξής
λόγους:
- ∆ιασφαλίζει την ισοτιµία και την αµοιβαιότητα µεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Εγγυάται την αυτονοµία των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη µη διακριτική
µεταχείριση σε βάρος κράτους-µέλους.
- Προκρίνει την εθνική ασφάλεια και τα κυριαρχικά δικαιώµατα των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τρίτων, κατά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή επιχειρήσεων και
ασκήσεων της Ευρωπαϊκής ∆ύναµης Ταχείας Επέµβασης.
- Επαναβεβαιώνει την προσήλωση στην αρχή της µη επίκλησης απειλής ή της προσφυγής στη
χρήση βίας.
- Επιβεβαιώνει τις αποφάσεις του Ελσίνκι για την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και την
παραποµπή «της όποιας εκκρεµούσης διασυνοριακής διαφοράς» στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της
Χάγης.

Ικανοποιηµένη είναι και η Nέα ∆ηµοκρατία από την κυβερνητική υποχώρηση και την άρση
του βέτο, αφού αποκόµισε ήδη πολιτικά οφέλη επί µήνες, κατηγορώντας την κυβέρνηση του
ΠAΣOK για τον χειρισµό του θέµατος, αλλά φυσικά δεν θα ήθελε να το κληρονοµήσει ανοικτό.
Άλλωστε και ο αµερικανός πρεσβευτής Tοµ Mίλερ ήταν ιδιαίτερα πιεστικός προς τον K.
Kαραµανλή σε συνάντησή τους, σε ό,τι αφορά τη συµβολή της Nέας ∆ηµοκρατίας στην άµεση
επίλυση του θέµατος του ευρωστρατού. Iδιαίτερα βοηθητική για την κυβέρνηση ήταν και η στάση
της Nτ. Mπακογιάννη, µε τις δηλώσεις που έκανε µετά τη συνάντησή της µε τον υπουργό
57

Γεγονός που υποδεικνύει την επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων.
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Eξωτερικών Γ. Παπανδρέου για τα γεγονότα της Σεβίλλης.
Σύµφωνα, όµως, µε την κοµµουνιστική ιδεολογία και µέσω της ιστορικής αναδροµής,
δηµιουργείται και στην παρούσα φάση του ευρωστρατού µία επιφυλακτικότητα, όσον αφορά την
εγγύηση που δίνουν οι Σύµµαχοι για προστασία της εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας της
χώρας, βάσει της Συνόδου Κορυφής της Σεβίλλης. Η κοµµουνιστική πλευρά θεωρεί την προσθήκη
αυτονόητη, κατά την άποψή της το κείµενο της Άγκυρας στην πραγµατικότητα παραµένει ως έχει
και γι’ αυτό, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε κινηθεί διαφορετικά. Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΝ Ν.
Κωνσταντόπουλος, αναφερόµενος γενικότερα στον ευρωστρατό, υπεραµύνθηκε της αµυντικής
αυτονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και επικέντρωσε την
κριτική του στο ότι «το µοντέλο, το οποίο υιοθέτησαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η ελληνική
κυβέρνηση, διαπνέεται από τη φιλοσοφία που υποτάσσει τον τοµέα της αµυντικής πολιτικής της
Ευρώπης στις στρατηγικές προτεραιότητες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ».
Η ελληνική αντιπροσωπεία, όµως, δεν µπορεί παρά να διακρίνει και κάποιους κίνδυνους, οι
οποίοι εµφανίζονται για την Eλλάδα και την Kύπρο από την υιοθέτηση αυτού του σχεδίου. Oι
κίνδυνοι του τροποποιηµένου πλέον κειµένου της Άγκυρας απορρέουν πρωτίστως από το άρθρο
12, οι προβλέψεις του οποίου απειλούν να µεταβάλουν το Aιγαίο και την Kύπρο σε κάτι
περισσότερο από «γκρίζες ζώνες» για την Eυρωπαϊκή Ένωση, αφού ουσιαστικά δίνουν στην
Tουρκία δικαίωµα βέτο σε δραστηριότητες του ευρωστρατού στις περιοχές αυτές, µε την
επίκληση της «εγγύτητας» προς την τουρκική επικράτεια και τον «ενδεχόµενο επηρεασµό των
εθνικών συµφερόντων ασφαλείας» της. Tο άρθρο 12 όχι µόνο δεν άλλαξε στη Σεβίλλη, αλλά
επιπλέον, ο πρεσβευτής των HΠA στην Eλλάδα Tοµ Mίλερ απέκλεισε κατηγορηµατικά την
πιθανότητα να αποδεχθεί η Oυάσιγκτον αλλαγή του.
Όσο για την έκβαση της ευρωπαϊκής διεύρυνσης επίσης, το κλίµα δεν είναι και τόσο
αισιόδοξο. Η διαδικασία της διεύρυνσης αποτελούσε µια κορυφαία πολιτική απόφαση, η οποία
ελήφθη όταν οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις είχαν την πλειοψηφία στην Ευρώπη. Οι δεδοµένες
συνθήκες πλέον έχουν µεταβληθεί ριζικά, όχι µόνον γιατί αλλάζουν οι κυβερνητικές πλειοψηφίες,
αλλά και λόγω της γενικότερης συντηρητικής στροφής και της εντυπωσιακής ενίσχυσης των
δυνάµεων της Ακροδεξιάς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το κλίµα εντός της Ένωσης είναι ήδη
εξαιρετικά αρνητικό και αναµένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω, αν επικρατήσουν οι
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χριστιανοδηµοκράτες στις γερµανικές εκλογές58. Με βάση αυτά, φαίνεται ότι η µοναδική χώρα
που "κουβεντιάζει" το θέµα της ηµεροµηνίας είναι η Ελλάδα και η χορήγηση στην Τουρκία µιας
ηµεροµηνίας, «περιβεβληµένης» από αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, που θα αφορούν και το
Κυπριακό και την παραποµπή του θέµατος της υφαλοκρηπίδας στη Χάγη, εξυπηρετεί µόνο την
ελληνική στρατηγική. Ωστόσο, οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο παρουσιάζονται πολύ µικρές, οπότε
οι εκδοχές είναι τέσσερις:
- Να υπάρξει γενικότερη εµπλοκή µε το θέµα της διεύρυνσης και να µην «κλείσουν» οι ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις των «10» στην Κοπεγχάγη. Είναι προφανές ότι σε αυτή την περίπτωση το
αίτηµα της Τουρκίας δεν θα συζητηθεί καν.
- Να ολοκληρωθούν, σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα, οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις των
«10» χωρών – µεταξύ των οποίων και η Κύπρος – αλλά να απορριφθεί το τουρκικό αίτηµα. Σε
αυτή την περίπτωση οι αντιδράσεις της – όπως και οι εξελίξεις που θα υπάρξουν στο εσωτερικό
της – είναι εντελώς απρόβλεπτες.
- Να αποφασίσει η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης να χορηγήσει στην Τουρκία έναν νέο
«οδικό χάρτη», ο οποίος θα «υπόσχεται», γενικά και αόριστα, την προοπτική έναρξης ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων, υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς ωστόσο να την προσδιορίζει
χρονικά ούτε κατ' ελάχιστον.
- Να αντιληφθεί η Τουρκία τη δύσκολη θέση στην οποία περιέρχεται και να «παίξει», την ύστατη
ώρα, το τελευταίο της χαρτί, λέγοντας προς τους Ευρωπαίους να δοθεί στην χώρα ηµεροµηνία, σε
"αντάλλαγµα" της ταυτόχρονης λύσης του Κυπριακού, µε την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση.
Είναι προφανές ότι αυτό το πιθανό σενάριο – για την υλοποίηση του οποίου είναι βέβαιο ότι θα
εργασθεί εντατικά και ο αµερικανικός παράγοντας – θα «δελεάσει» πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Ένα άλλο πρόβληµα που έκανε την εµφάνισή του στην Ελλάδα, ήταν το ζήτηµα της
τουρκικής µειονότητας στη δυτική Θράκη. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει πως, ενώ στην
Τουρκία δόθηκε στα µειονοτικά Βακούφια δικαίωµα απόκτησης ακινήτων στα πλαίσια των νόµων
προσαρµογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι «τούρκοι της δυτικής Θράκης» ακόµα ζητούν να

Αν και σύµφωνα µε την επιπρόσθετη δήλωση του σοσιαλδηµοκράτη καγκελάριου Σρέντερ, το θέµα
είναι τετελεσµένο, καθώς η Γερµανία δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της
Κοπεγχάγης, να δώσει στην Τουρκία ηµεροµηνία έναρξης των διαπραγµατεύσεων για την ένταξή της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Παρ’όλο που, σύµφωνα µε οδηγία της Οµοσπονδίας Τούρκων Γερµανίας, οι
τούρκοι µετανάστες – 350.000 – έσπευσαν να ενισχύσουν στις εκλογές τους σοσιαλδηµοκράτες –
κυβέρνηση Γκέρχαρντ Σρέντερ – οι οποίοι φαίνονταν πολύ πιο θετικά διακείµενοι στην ένταξη της
Tουρκίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι η κυβέρνησή τους κατέστησε
ευκολότερη την απόκτηση γερµανικής υπηκοότητας για χιλιάδες µετανάστες).
58

92

δοθούν και σ' αυτούς τα νόµιµα δικαιώµατά τους από την Ελλάδα, σύµφωνα µε τους κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα του δικαιώµατος απόκτησης ακινήτων, οι µουσουλµάνοι της δυτικής
Θράκης καταθέτουν και τα εξής αιτήµατα:
- Να γίνονται ελεύθερα οι εκλογές, όσον αφορά τη µουφτία στη δυτική Θράκη.
- Ο αρχιµουφτής θα πρέπει να καθορίζεται µε εκλογές και µε την ελεύθερη βούληση της
τουρκικής µειονότητας.
- Να µπορούν να γίνονται ελεύθερα οι κοινοτικές εκλογές.
- Να επιτραπεί και πάλι ο χαρακτηρισµός «τουρκικό» στα σχολεία και τις ενώσεις που ανήκουν
στη µειονότητα της «δυτικής Θράκης».
- Η διοίκηση των τουρκικών Βακουφίων θα πρέπει να δοθεί και πάλι στους µουσουλµάνους
«τούρκους της δυτικής Θράκης».
- Στα «τουρκικά» δηµοτικά και λύκεια στην Κοµοτηνή και την Ξάνθη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί
πλήρης τουρκική παιδεία.
- Να µπορούν να διδάσκονται σχολικά βιβλία, τα οποία έχουν τυπωθεί στην Τουρκία.
- Για τους δασκάλους που στέλνονται από την Τουρκία, θα πρέπει να δίνεται θεώρηση και άδεια
εργασίας από την ελληνική κυβέρνηση έγκαιρα.
- Να σταµατήσουν οι κρατικοποιήσεις για τις εκτάσεις και τα ακίνητα της τουρκικής µειονότητας
και να επιτραπεί η αγορά γης και ακινήτων.
- Να ακυρωθεί το άρθρο 19 του δεύτερου µέρους του υπ' αριθµ. 3370 από το 1995 ελληνικού
νόµου περί ιθαγένειας. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, όσοι «τούρκοι» µεταβαίνουν για επισκέψεις
συγγενών στην Τουρκία και πηγαίνουν να εργαστούν εκτός Ελλάδας, γίνονται έκπτωτοι
ιθαγένειας µε διάφορες προφάσεις.
- Να καταργηθεί η απαγορευµένη περιοχή, που συµπεριλαµβάνει το βόρειο τµήµα της «δυτικής
Θράκης».
- Να µπορεί να ιδρυθεί πανεπιστήµιο, νοσοκοµείο και τουρκική τράπεζα στην Κοµοτηνή.
Σε τεταµένο κλίµα, επίσης, φαίνεται ότι θα διεξαχθεί η νατοϊκή άσκηση «Ντέστι Γκλόρι
2002» – την ευθύνη της οποίας έχει η Ελλάδα, το διάστηµα από 5 έως 25 του Οκτωβρίου – στο
Ιόνιο και στην Αδριατική, καθώς η Άγκυρα αρνείται να υποβάλλει σχέδια πτήσης κατά τη
διάρκεια της άσκησης, στις ελληνικές αρχές για τα πολεµικά της αεροσκάφη, ακολουθώντας το
παράδειγµα των αµερικάνων.
Για τον εξευµενισµό των αρχών της Ελλάδας, οι ΗΠΑ πρότειναν τα τουρκικά αεροσκάφη
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να µην υποβάλλουν σχέδια πτήσης όταν υπερίπτανται των διεθνών υδάτων του Ιονίου59, αλλά να
το κάνουν όταν υπερίπτανται των ελληνικών χωρικών υδάτων ή ελληνικών εδαφών. Ως
αντάλλαγµα, φέρονται να αναγνωρίζουν τα δέκα ναυτικά µίλια ελληνικών χωρικών υδάτων στο
Ιόνιο αντί των έξι που αναγνωρίζει η Τουρκία στο Αιγαίο.
Οι ελληνικές αρχές συζητούν αυτή την πρόταση, παρότι αν εφαρµοστεί τελικά, θα
δηµιουργήσει νέα επικίνδυνα δεδοµένα και τετελεσµένα στις πτήσεις τουρκικών αεροσκαφών στο
FIR Αθηνών. Φανερή είναι, επίσης, η δυστοκία των ελληνικών αρχών να αποφασίσουν επί του
θέµατος, αφού δε φαίνεται να επιθυµούν να ανοίξουν µέτωπο µε το ΝΑΤΟ και τους αµερικανούς.
Μεγαλύτερη ανησυχία προκάλεσε το ύστερο γεγονός της διχοτόµησης του Αιγαίου από το
ΝΑΤΟ. Σύµφωνα µε το στρατηγείο της Νάπολης, για το σχεδιασµό της άσκησης DESTINED
GLORY αναγνωρίζεται ως ελληνικό FIR µόνο για το µισό (δυτικό) Αιγαίο, για το οποίο µόνο θα
υποβάλλονται σχέδια πτήσης, αµφισβητώντας, µε αυτόν τον τρόπο, τα ελληνικά κυριαρχικά
δικαιώµατα στο Αιγαίο και αποδεχόµενο τις τουρκικές διεκδικήσεις. Οι νατοϊκοί επιτελείς, µετά
την άρνηση της ελληνικής πλευράς, αντιπρότειναν την υποβολή σχεδίων πτήσης µόνο για τον
ελληνικό εναέριο χώρο, δηλαδή για µια ζώνη γύρω από τις ελληνικές ακτές, πλάτους µόνο 6
ναυτικών µιλίων, καθώς δεν αναγνωρίζουν τα 10 ναυτικά µίλια για τον ελληνικό εναέριο χώρο60.
Σε τελική φάση, η άσκηση διεξάγεται κανονικά εκτός Ελλάδας και µε τη συµµετοχή ελληνικών
δυνάµεων, γεγονός που νοµιµοποιεί όλες τις µεθοδεύσεις των νατοϊκών επιτελείων.
Ως καρπός συνεργασίας και συντονισµένων ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης, της
στρατιωτικής ηγεσίας του ΝΑΤΟ και του αρµόδιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα
εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας, το «Κείµενο των Βρυξελλών» θεσµοθετεί αποφάσεις που
κατ' αρχήν ελήφθησαν τον Ιούνιο στη Σεβίλλη και, κατά γενική εκτίµηση, ικανοποιεί τις
επιδιώξεις της Αθήνας – η οποία είχε απορρίψει το «Κείµενο της Άγκυρας» – και χωρίς τις
αντιδράσεις της Τουρκίας, διασφαλίζει τα ελληνικά συµφέροντα61. Ο πρωθυπουργός κ. Σηµίτης
µάλιστα χαρακτήρισε την υιοθέτηση του «Κειµένου των Βρυξελλών» από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Όµως, οι ΗΠΑ δεν ανέφεραν τι είδους αεροσκάφη θα είναι αυτά, πόση ώρα θα πετούν στις περιοχές
αυτές και τι οπλισµό θα µεταφέρουν.
60
Σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, η αµφισβήτηση ήταν γενικότερη και εντοπιζόταν στο να µην
αποδέχονται οι «Σύµµαχοι» την υποβολή σχεδίων πτήσης από τα νατοϊκά µαχητικά αεροσκάφη ή έθεταν
ζήτηµα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα, σε προηγούµενες
ασκήσεις (DYNAMIC MIX και DESTINED GLORY) είχε βρεθεί η φόρµουλα της υποβολής από τα
νατοϊκά (και τουρκικά) αεροσκάφη στις ελληνικές αρχές, αντί σχεδίου πτήσης, µιας λίστας µε πέντε
σηµεία (χρόνος και περιοχές εισόδου και εξόδου στο ελληνικό FIR). Ωστόσο, η φόρµουλα αυτή, στην
προκειµένη περίπτωση, δε θα είχε σηµασία, γιατί αυτό που αµφισβητείται είναι το πλάτος του ελληνικού
FIR στο Αιγαίο και όχι η υποχρέωση υποβολής σχεδίων πτήσης.
61
Αρχικά, το Συµβούλιο των Βρυξελλών υιοθέτησε και περιέλαβε, στις αποφάσεις του, κείµενο που
προσδιορίζει την «εφαρµογή των ρυθµίσεων της Νίκαιας, περί συµµετοχής των ευρωπαίων εταίρων µη
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σε αποστολές της (υπό συγκρότηση) ευρωπαϊκής δύναµης ταχείας
επέµβασης.
59
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ως «σηµαντικό επίτευγµα».

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Πέρα από την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που
συνεπαγόταν η ανακοίνωση της Έκθεσης της Κοµισιόν για την Κύπρο, στο θέµα της Τουρκίας, το
εν πολλοίς αναµενόµενο συµπέρασµα, στο οποίο καταλήγει τον Ιούνιο η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή
στην τακτική ετήσια Έκθεση Προόδου62 στις Bρυξέλλες, αποτελεί η απόφαση των «15» να
κρατήσουν κλειστή την πόρτα της Eυρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα. Έτσι, δεδοµένου του
σοβαρότατου δηµοκρατικού ελλείµµατος της Tουρκίας, δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ηµεροµηνία
έναρξης των ενταξιακών της διαπραγµατεύσεων για προσχώρηση στην Ένωση, αλλά προτείνεται
µία «νέα φάση» εταιρικής σχέσεως και αύξηση των κονδυλίων προς την Άγκυρα. Η µαταίωση,
όµως, του στρατηγικού στόχου των τούρκων ευρωπαϊστών – που δεν είναι άλλος από τον ορισµό
ηµεροµηνίας έναρξης των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων – προκάλεσε ταραχή στον τουρκικό
χώρο και επίσης, την συµπαράσταση της Ελλάδας για το θέµα αυτό. Η κυβέρνηση του κ. K.
Σηµίτη υποστηρίζει ένθερµα την ευρωτουρκική προσέγγιση και πρόκειται να κινηθεί
αποφασιστικότερα, κατά την άσκηση της προεδρίας της Eυρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάµηνο
του 2003.
Θερµά λόγια υπέρ της Tουρκίας απηύθυνε και ο υπουργός Eξωτερικών της Bρετανίας Tζακ
Στρο, προτρέποντας τα µέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν τις πύλες στην Άγκυρα. O
Στρο χαρακτήρισε σηµαντικές τις προόδους της Tουρκίας προς τη συµµόρφωση µε το κοινοτικό
κεκτηµένο, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει τη γεωπολιτική της σηµασία, καθώς η Tουρκία
θεωρείται µέλος “κλειδί” του NATO και ζωτικός σύµµαχος στην εκστρατεία κατά της
τροµοκρατίας. Επισήµανε, ότι η ένταξη της χώρας στην Eυρωπαϊκή Ένωση θα είναι προς το

Επίσηµα, η Έκθεση είναι από µία άποψη ένα τεχνικό κείµενο που καταγράφει σχετικά λεπτοµερώς τι
έγινε και τι δεν έγινε στην Τουρκία κατά το παρελθόν 12µηνο, σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση της
νοµοθεσίας και διοικητικής πρακτικής της χώρας µε τα κρατούντα στην Ευρώπη, σε κάθε τοµέα που
άπτεται της ένταξης της χώρας. Αποτελεί µε άλλα λόγια ένα «ενδεικτικό» του βαθµού στον οποίο η
Τουρκία υλοποιεί ή όχι τα όσα της ζητεί η Ευρώπη. Η πραγµατική σηµασία της είναι ότι, εκ της
καταγραφής αυτής, αποτελεί ένα βαρόµετρο των διαθέσεων της Ευρώπης έναντι της Τουρκίας ή
οποιασδήποτε άλλης υποψήφιας χώρας, για να αποτελέσει τη βάση επί της οποίας θα οικοδοµηθούν και
κυρίως θα αιτιολογηθούν οι όποιες αποφάσεις ληφθούν από τις ίδιες τις κυβερνήσεις των «25» στο
πολιτικό επίπεδο.
62
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συµφέρον της Bρετανίας και ολόκληρης της Eυρώπης, ενώ δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός, ότι
ειδικά τους τελευταίους µήνες η Tουρκία έχει πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο προς την
κατεύθυνση της εκπλήρωσης των πολιτικών κριτηρίων που απαιτούνται για την ένταξη.
Επίσης και η Γερµανία θέλει «θετική έκβαση» στη µακρά επιθυµία της Tουρκίας να
ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Γιόσκα Φίσερ, ο οποίος έδωσε
παράλληλα υπόσχεση, ότι το Bερολίνο θα υποστηρίξει την υπόθεση της Tουρκίας στη Σύνοδο
Κορυφής της Kοπεγχάγης, τον ∆εκέµβριο. O γερµανός υπουργός Eξωτερικών, µετά τη συνάντησή
του µε τον τούρκο οµόλογό του Σουκρού Σίνα Γκιουρέλ, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η Σύνοδος της Kοπεγχάγης να έχει θετικό αποτέλεσµα
για την Tουρκία.
Σε απάντηση του γερµανού υπουργού Εξωτερικών, ο πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής
Pοµάνο Πρόντι έρχεται να δηλώσει, ότι το εκτελεστικό όργανο της Eυρωπαϊκής Ένωσης δεν
προτίθεται να ορίσει ηµεροµηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Tουρκίας, στη
Σύνοδο Κορυφής της Kοπεγχάγης, τον ∆εκέµβριο, προσπαθώντας να σβήσει τις όποιες ελπίδες
δηµιούργησε στην Άγκυρα η δήλωση του Γιόσκα Φίσερ.
Παράλληλα, πέρα από την αµερικάνικη υποστήριξη, οι συσχετισµοί εντός της Ένωσης
εξακολουθούν να είναι αρνητικοί63, καθώς οι µοναδικές χώρες που έχουν κατ' αρχήν τοποθετηθεί
θετικά είναι η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία και – κατά κάποιον τρόπο – η Ιρλανδία. Η
Γαλλία, µαζί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξακολουθεί να είναι αρνητική, οι υπόλοιπες χώρες
εµφανίζονται επιφυλακτικές και προσανατολιζόµενες στη λύση του ορισµού «µιας ηµεροµηνίας
για την ηµεροµηνία», ενώ η Γερµανία, η οποία δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τους αµερικανούς,
µοιάζει ακόµη διχασµένη: ο κ. Γιόσκα Φίσερ το συζητάει, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ενώ ο
καγκελάριος Σρέντερ είναι µάλλον αρνητικός.
Επίσης, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας και σηµερινός επικεφαλής της Συντακτικής
Συνέλευσης της Eυρώπης κ. Nτ’ Eστέν δήλωσε, πως η είσοδος της Tουρκίας στην Eυρωπαϊκή
Ένωση θα σηµάνει το τέλος της Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να
υπαναχωρήσει από τις δεσµεύσεις της, απορρίπτοντας την Tουρκία από τα κράτη υποψήφια προς
ένταξη, πρόταση που ήγειρε πληθώρα αντιδράσεων. Tις απόψεις του για την Tουρκία
αναµφισβήτητα συµµερίζονται πολλοί πολιτικοί ηγέτες στην Eυρώπη, δίνοντας µεγάλη σηµασία
και στο µέγεθος της Τουρκίας. Tην ίδια ώρα, η δανική προεδρία επιχειρεί να παρακάµψει τις
Aντιφατική είναι, όµως, και η στάση του µετακεµαλικού καθεστώτος. Aπό τη µία πλευρά τάσσεται
υπέρ του ευρωπαϊκού προσανατολισµού, αλλά από την άλλη φοβάται βάσιµα ότι εάν επιτρέψει την
προσαρµογή στις κοινοτικές προδιαγραφές θα ακυρώσει τον εαυτό του και η Tουρκία θα οδηγηθεί
αναπόφευκτα σε µία µεταπολίτευση.
63
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δηλώσεις του προέδρου Nτ’ Eστέν, επισηµαίνοντας ότι η Tουρκία θα ενταχθεί εφόσον πληροί τα
κριτήρια ένταξης.
Η αντίδραση όµως της Τουρκίας ήταν αναµενόµενη. Παρά τη σύγχυση που επικράτησε σε
όλη τη χώρα, ο Eρντογάν προσπάθησε να υποβαθµίσει τη σηµασία και των δηλώσεων Zισκάρ, τις
οποίες χαρακτήρισε «συναισθηµατικές», ενώ προέβη στις εξής δηλώσεις χαµηλών τόνων: «H
γεωγραφία και η ιστορία δεν ευνοούν την εξαγωγή συµπερασµάτων. Aν και οι ιδρυτικές συνθήκες
της Eυρωπαϊκής Ένωσης δίνουν τη δυνατότητα σε όλες τις χώρες να γίνουν µέλη, κανένα έγγραφο
δεν καθορίζει τη γεωγραφική έκταση της ευρωπαϊκής ηπείρου. O Zισκάρ ισχυρίζεται ότι το 95%
της Tουρκίας βρίσκεται εκτός Eυρώπης. H ιστορία αποδεικνύει, όµως, ότι οι ευρωπαίοι
συµµάχησαν µε τους τούρκους, όσο τους πολέµησαν. H Tουρκία υπέστη δύο κύµατα
εξευρωπαϊσµού: από τον Mέγα Aλέξανδρο και τον Kεµάλ Aτατούρκ. H σύγχρονη γεωπολιτική
σκηνή, πάλι, δεν προσφέρει ούτε αυτή εξηγήσεις. Oι αµερικανικές πιέσεις για είσοδο της
Tουρκίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση στηρίζονται σε απλοϊκή εκτίµηση, που εξισώνει την είσοδο της
Tουρκίας στην Ένωση µε εκείνη του Mεξικού στη NAFTA, ενώ αγνοεί τη σηµασία της εισόδου
της Tουρκίας στην ευρωπαϊκή τελωνειακή ένωση. H σχέση Tουρκίας-Eυρωπαϊκής Ένωσης θα
πρέπει τελικά να βασισθεί σε δύο πυλώνες: H Eυρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να υπαναχωρήσει
από δεσµεύσεις της, ενώ η επιτυχία της ευρωπαϊκής πορείας της Tουρκίας εξαρτάται από τη
διάθεση των Ευρωπαίων να έχουν την Άγκυρα ως εταίρο. H είσοδος της Tουρκίας, ενδέχεται να
σηµάνει το τέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης, όπως την ξέραµε.» Τέλος, ο τούρκος ηγέτης
πρόσθεσε: «είµαστε µέλος του ΝΑΤΟ, του ΟΑΣΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης. Είµαστε µια
δυτική χώρα και θα συνεχίσουµε να προσπαθούµε να ενταχτούµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΜΕ ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΕ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
Η κυβέρνηση, µετά από συσκέψεις και εισηγήσεις αρµοδίων παραγόντων, κατέληξε σε
σειρά εκτιµήσεων, όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο φόντο της ένταξης της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκτιµήσεις αυτές καταγράφονται στο ακόλουθο κείµενο:
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«Σενάρια εξελίξεων – κρίσεων στην Κύπρο»
1) Επιτυχηµένη έκβαση δικοινοτικών συνοµιλιών / διαπραγµατεύσεων.
2) Αποτυχία των διαπραγµατεύσεων. Συµπερίληψη Κύπρου στον επόµενο γύρο διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σιωπηρή αποδοχή ή έντονη, αλλά µόνον πολιτική αντίδραση Άγκυρας,
(βοηθούµενη από άρση εµπορικών κυρώσεων "Τουρκικής ∆ηµοκρατίας Βόρειας Κύπρου" και
δέσµευση Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων Τουρκίας).
3) Αποτυχία των διαπραγµατεύσεων. Συµπερίληψη Κύπρου στον επόµενο γύρο διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενσωµάτωση "Τουρκικής ∆ηµοκρατίας Βόρειας Κύπρου" στην Τουρκία
(Χρειάζεται εκτίµηση συνεπειών για σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή αναγνώριση
"Τούρκικης ∆ηµοκρατίας Βόρειας Κύπρου" από ορισµένα αραβικά κράτη (εδώ χρειάζεται
προσοχή στους χειρισµούς για Παλαιστινιακό).
4) Αποτυχία των διαπραγµατεύσεων. Συµπερίληψη Κύπρου στον επόµενο γύρο διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύξηση της έντασης στο Αιγαίο (ποσοτική και ποιοτική αύξηση
παραβιάσεων, έξοδος Πίρι Ρέις, νέες διεκδικήσεις) ή / και στην Κύπρο (περαιτέρω ενίσχυση
τουρκικών δυνάµεων, στρατιωτικές ασκήσεις, κλπ.).
5) Αποτυχία των διαπραγµατεύσεων. Συµπερίληψη Κύπρου στον επόµενο γύρο διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκληση "θερµού επεισοδίου" στην Κύπρο ή στο Αιγαίο.
Πιθανές µορφές τουρκικής ενέργειας στην Κύπρο:
- Εποικισµός Αµµοχώστου
- Επεισόδιο στο µεικτό χωριό Πύλα: Κατάληψη χωριού και συλλήψεις σηµαντικού αριθµού
ελληνοκυπρίων
- Στρατιωτική εµπλοκή (π.χ. κατά τη διάρκεια της άσκησης "Νικηφόρος Τοξότης")
- Κάποιας µορφής προβοκάτσια εναντίον τουρκοκυπριακού στόχου και δυναµική τουρκική
αντίδραση.
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«Σενάρια κρίσεων στο Αιγαίο»
Ένα ιδιαίτερο σηµαντικό ζήτηµα είναι τα διλήµµατα της τουρκικής ηγεσίας: τα εσωτερικά και
εξωτερικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, η επιρροή στις σχέσεις µε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι περιορισµοί και οι ευκαιρίες που θα ακολουθήσουν.
Τουρκικοί στόχοι:
- Οφέλη στις διακοινοτικές συνοµιλίες (Αποδοχή µιας λύσης όπου η Τουρκία κερδίζει τις
λεπτοµέρειες, µορφή λύσης, δοµή κράτους, παρεκκλίσεις)
- Ανατροπή ένταξης Κύπρου (τουλάχιστον άνευ λύση) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- Οφέλη στις µεταξύ των δύο χωρών διαπραγµατεύσεις
- Ανταλλάγµατα από Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και ΗΠΑ
- Επίτευξη εσωτερικών στόχων (αν δεν αντιδράσει σε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση του
ελληνοκυπριακού τµήµατος µόνο, υπάρχει το ενδεχόµενο πτώσης της τουρκικής κυβέρνησης)
- Ευκαιρία για υπονόµευση ενταξιακής διαδικασίας Τουρκίας (από ευρωσκεπτικιστές).
Ταυτόχρονα, η τουρκική αντίδραση θα πρέπει να είναι τέτοιας µορφής ώστε να:
- Ελαχιστοποιεί το διεθνές πολιτικό κόστος.
- Να χαίρει κάποιας υποτυπώδους "εξωτερικής νοµιµοποίησης" ή τουλάχιστον να µην καταστήσει
την Τουρκία "διεθνή παρία".
Θα πρέπει, επίσης, να εξεταστεί το ενδεχόµενο ορθολογικής και µη ορθολογικής αντίδρασης.
Τα παρακάτω σενάρια συνδέονται µε πιθανή κρίση στην Κύπρο και όχι µε ελληνική κίνηση στο
Αιγαίο (π.χ. επέκταση χωρικών υδάτων):
1) Έξοδος ερευνητικού σκάφους και πραγµατοποίηση ερευνών
2) Νέες, συγκεκριµένες διεκδικήσεις επί νησιών, νησίδων και βραχονησίδων σε συνδυασµό µε
"επιθετική" επανάληψη τουρκικών θέσεων στο πλαίσιο του NATO
3) Εκτεταµένες και παρατεταµένες αεροναυτικές ασκήσεις σε κοµβικά σηµεία του Αιγαίου
4) Θερµό επεισόδιο µε αλιευτικό σκάφος και αιχµαλωσία πληρώµατος (παραλλαγή σεναρίου:
Προβοκάτσια µε τουρκικό αλιευτικό και τραυµατισµός ή και θάνατος µελών πληρώµατος)
5) Επεισόδιο µεταξύ πολεµικών σκαφών (ή σκαφών του Λιµενικού)
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6) Αναχαίτιση οδηγεί σε εµπλοκή και κατάρριψη αεροσκάφους
7) Επανάληψη επεισοδίου τύπου "Ίµια"
8) Προβοκάτσια στη Θράκη
9) Άλλες στρατιωτικές ενέργειες µεγαλύτερης κλίµακας.
Σύµφωνα µε το έγγραφο, η τουρκική αντίδραση είναι πιθανότερο να σηµειωθεί στην Κύπρο
παρά στο Αιγαίο. Επειδή όµως το ζήτηµα είναι εξαιρετικά σοβαρό, η τελική εκτίµηση θα πρέπει
να γίνει από µια οµάδα ειδικών που έχουν την απαραίτητη γνώση και εµπειρία για να
αξιολογήσουν την κατάσταση.
«Παράγοντες που επηρεάζουν την τουρκική αντίδραση»
Υποκινητές θερµού επεισοδίου (παράγοντες δυνητικά σηµαντικοί για το χειρισµό της κρίσης):
- Τουρκία
- Τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις (ΤΕ∆)
- Ντενκτάς
- Τµήµα των ΤΕ∆ (που πρόσκειται στο Εθνικιστικό Κόµµα Τουρκίας – ΜΗΡ – ή αλλού)
- Επίσης, το ποιος φαίνεται να ξεκινά ένα θερµό επεισόδιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας.
Το να αποδοθούν ίσες ευθύνες από το διεθνή παράγοντα θα αποτελούσε επιτυχία της Τουρκίας.
Παράγοντες:
- Ρόλος ΗΠΑ (κατάσταση σχετικά µε Ιράκ)
- Ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης (αποτελέσµατα εκλογών σε Γερµανία και Γαλλία, αποφάσεις για
επόµενο γύρο διεύρυνσης)
- Ενταξιακές προοπτικές Τουρκίας
- Εσωτερική πολιτική (υγεία Ετζεβίτ, σταθερότητα κυβέρνησης συνασπισµού) και οικονοµική
κατάσταση (έξοδος από κρίση, ανάγκη για συνεχιζόµενες "µεταγγίσεις" από IMF) στην Τουρκία
- Ντενκτάς (υγεία, επιρροή στην Άγκυρα, εσωτερική κατάσταση στην "Τούρκικη ∆ηµοκρατία
Βόρειας Κύπρου")
- Ρόλος ΜΜΕ σε Τουρκία και Ελλάδα
- Ρόλος Βρετανίας (βάσεις στην Κύπρο),
- Ζητήµατα πετρελαίου (εµπλοκή Τουρκίας, Αιγύπτου, Συρίας).
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- Ελληνική αντίδραση
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο κυβερνητικό έγγραφο περιέχεται ειδικό
κεφάλαιο µε τίτλο «Η ελληνική αντίδραση», το οποίο δεν ήταν δυνατόν να δηµοσιευθεί για
προφανείς λόγους. Εκείνο που πάντως µπορεί να αναφερθεί είναι ότι ανάµεσα στα υπόλοιπα που
απασχολούν τους συντάκτες του εγγράφου είναι και το ερώτηµα, σε ποιο βαθµό οι κινήσεις της
µιας ή της άλλης πλευράς θα αφήνουν «περιθώρια υποχώρησης, χωρίς σηµαντική απώλεια
γοήτρου». Παράλληλα, γίνεται λόγος για «πακέτο αντίδρασης» που θα περιλαµβάνει
«διπλωµατική κινητοποίηση», ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο διατηρεί η «επιδιαιτητική» παρουσία
των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερωτήµατα δε και προβληµατισµοί διατυπώνονται για τη
λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα του θεσµικού µηχανισµού χειρισµού των κρίσεων.

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
«Kαλή θα είναι η απόφαση που θα λάβει σχετικά µε την Tουρκία η Eυρωπαϊκή Ένωση
στην κρίσιµη Σύνοδο της Kοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο», δήλωσε στη δανική πρωτεύουσα ο
πρωθυπουργός Φογκ Pάσµουσεν, µετά τη συνάντησή του µε τον περιοδεύοντα στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες Pετσέπ Tαγίπ Eρντογάν. O κ. Pάσµουσεν έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο δρόµος
παραµένει µακρύς, έως ότου η Tουρκία αποσπάσει την περιπόθητη ηµεροµηνία έναρξης των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και ζήτησε την κατάθεση λεπτοµερειακού προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων, τις οποίες αυτή σκοπεύει να εφαρµόσει, ώστε να πληροί τα κριτήρια της
Kοπεγχάγης. «Mπορεί να της ορισθεί ηµεροµηνία όταν και εφόσον θα ανταποκρίνεται στα
πολιτικά κριτήρια, είπε ο δανός πρωθυπουργός. Ωστόσο, η αποστροφή του: «είναι ακόµη πολύ
νωρίς να πούµε ποια θα είναι η απόφαση τον ∆εκέµβριο, θα είναι, όµως, καλή και για την Tουρκία
για την Eυρώπη», εξελήφθη ως θετική ένδειξη στο θέµα της ηµεροµηνίας.
Ο πρόεδρος της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας κ. Ζόρζε Σαµπάιο εκφράζει θετική άποψη για
τη µελλοντική προσχώρηση της Tουρκίας στην Ένωση, αφήνοντας µάλιστα σαφώς να εννοηθεί
ότι η Λισσαβόνα θα συναινέσει στην πιθανή πρόταση να δοθεί στην Kοπεγχάγη ηµεροµηνία
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έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων στην Άγκυρα64. Eξηγώντας τη θέση του αυτή,
επισηµαίνει ότι «θα ήταν λάθος να θεωρηθεί πως το χριστιανοϊουδαϊκό πλαίσιο του ευρωπαϊκού
πολιτισµού αποκλείει από το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα ένα κυρίως ισλαµικό έθνος, όπως η
Tουρκία». Yποστηρίζει δε, ότι από τη µελλοντική ένταξη και της χώρας στην Eυρωπαϊκή Eνωση,
µόνον όφελος θα προκύψει για όλους τους ενδιαφεροµένους, καθώς «θα αποµακρυνθεί», όπως
λέει χαρακτηριστικά, «η λανθασµένη και επικίνδυνη ιδέα ενός πολέµου των πολιτισµών, που είναι
τόσο διαδεδοµένη στις µέρες µας».
Περισσότερο «εκδηλωτικός» υπήρξε και ο βρετανός επίτροπος Eξωτερικών Yποθέσεων
Kρις Πάτεν, ο οποίος – µαζί µε τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, Mισέλ Pοκάρ –
χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της Tουρκίας. Σε συνέντευξή του,
δήλωσε ότι «η Eυρώπη δεν µπορεί να πει «όχι» στην Tουρκία , διότι έτσι θα προκαλέσετε οργή
και αντιδράσεις στους µουσουλµανικούς πληθυσµούς» και συµπλήρωσε ότι δεν είναι δυνατόν οι
Eυρωπαίοι να επιθυµούν τη δηµιουργία µουσουλµανικών κρατών µε κοσµικό καθεστώς και να
αρνούνται στην Tουρκία την ηµεροµηνία.
Tην περίφηµη «σύγκρουση πολιτισµών» επικαλείται και ο κ. Pοκάρ σε εκτενές άρθρο του
στον «Le Monde» υπέρ της τουρκικής υποψηφιότητας. «Aπορριπτική στάση έναντι της Tουρκίας,
του κοσµικού αυτού προτύπου στον µουσουλµανικό κόσµο, θα έχει άµεσο αντίκτυπο στον
πολυπληθέστατο αυτό κόσµο», λέει ο κ. Pοκάρ. Έπειτα, είναι και οι τουρκόφωνες δηµοκρατίες
της κεντρικής Aσίας, τις οποίες συνεχίζει να επιβουλεύεται η Pωσία, µε µόνο «αντίπαλον δέος» τη
φτωχή µεν Tουρκία, γέφυρα δε, λόγω γλωσσικών και πολιτισµικών δεσµών, µε τις πλούσιες σε
φυσικούς πόρους περιοχές. O Mισέλ Pοκάρ θυµάται αίφνης την οικουµενικότητα της Eυρώπης,
που πρέπει να απλωθεί στον κόσµο και καταλήγει υπενθυµίζοντας, ότι το τρίπτυχο BυζάντιοKωνσταντινούπολη-Iστανµπούλ σφράγισε επί δύο χιλιετίες την ευρωπαϊκή ιστορία, τεκµήριο
αδιάψευστο της «ευρωπαϊκότητας» της Πόλης.
O επίτροπος δεν παρέλειψε να αντικρούσει τον πρόεδρο της Συντακτικής Συνέλευσης
Bαλερί Zισκάρ ντ’ Eστέν, ο οποίος είχε ταυτίσει την τουρκική ένταξη µε το «τέλος της
Eυρωπαϊκής Ένωσης». «Θα υπάρχουν πάντα γεωγραφικά εµπόδια στην ένταξη της Tουρκίας. Aπό
όσο όµως γνωρίζω κανένας έως τώρα δεν έχει ισχυριστεί ότι πρόκειται για µειονέκτηµα», απαντά
ο κ. Πάτεν. «Eχουµε αφήσει την Tουρκία να περιµένει 40 χρόνια έξω από τη λέσχη. Aνήκει όµως
στο Συµβούλιο της Eυρώπης και λογικά, όσοι ασπάζονται τις αξίες µας, µπορούν να αρχίσουν την
Παράλληλα, η Πορτογαλία ανέκαθεν υποστήριζε την υποψηφιότητα της Κύπρου, βασισµένη στην
εναρµόνισή της µε τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην Κοπεγχάγη. Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας
συµπληρώνει: «Bεβαίως, πάντα θεωρούσαµε ότι η ένταξη ενός επανενωµένου νησιού θα ήταν καλύτερη
για όλους. Αλλά αυτό ουδέποτε θεωρήθηκε προϋπόθεση για να γίνει η Kύπρος µέλος της Eυρωπαϊκή
Ένωση».
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ενταξιακή διαδικασία», συνεχίζει, για να καταλήξει µε το επιχείρηµα ότι «κανείς έως τώρα δεν
έχει ισχυριστεί ότι η Eυρωπαϊκή Ένωση είναι «λέσχη χριστιανών», αντικρούοντας µε αυτό τον
τρόπο ανάλογη δήλωση του κ. Ερντογάν.
Kαθώς φαίνεται όµως, δεν έπεισε απολύτως τους συνοµιλητές του στο Eλσίνκι, όπου το
1999 πρωτοάνοιξαν οι πύλες στην τουρκική υποψηφιότητα O πρωθυπουργός Πάβε Λιπόνεν
υπήρξε περισσότερο αόριστος από τον κ. Pάσµουσεν. «H Tουρκία βρίσκεται πράγµατι στον
σωστό δρόµο, αυτόν που οδηγεί στα κριτήρια της Kοπεγχάγης, όπου θα πρέπει να της δώσουµε
κάποια θετική ένδειξη, ότι µπορούµε να στηρίξουµε το έργο των µεταρρυθµίσεων και να
ενισχύσουµε τις τουρκικές προσδοκίες για υποψηφιότητα», αρκέστηκε να πει.
«Συνεχίστε στον καλό δρόµο των µεταρρυθµίσεων» ήταν και η συµβουλή του προέδρου
του Eυρωκοινοβουλίου Πατ Kοξ, λίγο πριν συναντηθεί µε τον καγκελάριο Σρέντερ στο Bερολίνο.
Eκεί σπεύδει και ο πρόεδρος Σεζέρ για συνοµιλίες µε τον πρόεδρο της Oµοσπονδιακής Γερµανίας,
Γιοχάνες Pάου, ο οποίος είχε εκφραστεί αρνητικά έναντι της τουρκικής υποψηφιότητας,
ευρισκόµενος στην Iσπανία.
Πιο «ανοιχτός», επίσης, στο θέµα της ηµεροµηνίας εµφανίστηκε και ο Γκέρχαρντ Σρέντερ,
που δεσµεύτηκε ότι στην Kοπεγχάγη θα δοθεί προς την Tουρκία «σαφές µήνυµα», το οποίο θα
υπερβαίνει κατά πολύ τις αποφάσεις του Οκτωβρίου στις Bρυξέλλες. «Θα συνεχίσουµε να
διερευνούµε τις λεπτοµέρειες», είπε ο γερµανός καγκελάριος. «Oι αποφάσεις του Eλσίνκι περί
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πρόεδρος

των

χριστιανοδηµοκρατών, οι οποίοι αντιτίθενται στην τουρκική ένταξη.
Από το βήµα της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της ∆υτικοευρωπαϊκής Ενώσεως που
συνέρχεται στο Παρίσι, ο υπουργός Εθνικής Άµυνας Γ. Παπαντωνίου, ως προεδρεύων του
συµβουλίου Άµυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστειλε σαφές µήνυµα προς την Τουρκία
δηλώνοντας: «Βλέπουµε απολύτως θετικά και θα στηρίξουµε τη νέα τουρκική κυβέρνηση, αλλά
θα αναµείνουµε βεβαίως απτά δείγµατα µεταστροφής της έως τώρα απαράδεκτης διεθνούς
συµπεριφοράς της, για να προσαρµόσουµε και τη δική µας πολιτική. Τα λόγια, αυτή τη φορά, θα
πρέπει να γίνουν πράξη» και επαναλαµβάνοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις για το Κυπριακό, εν
όψει της Κοπεγχάγης. Με τη θέση αυτή, συµφώνησε ένθερµα και ο ολλανδός βουλευτής Τζάνσεν
Βαν Ράιν.
Στο Παρίσι πάλι, ο κ. Σιράκ επανέλαβε προγενέστερη δήλωσή του, σύµφωνα µε την οποία
ότι η Tουρκία ναι µεν έχει «και µε το παραπάνω» τη θέση της στην Eυρώπη, υπό την προϋπόθεση
ότι θα «ενταχθεί» στις ευρωπαϊκές αξίες. Aυτό της µένει να αποδείξει, κατά τον γάλλο πρόεδρο, ο
οποίος αρκέστηκε στο να πει, ότι «στην Kοπεγχάγη, η απόφαση για την Tουρκία θα είναι το κατά
δύναµιν αποδεκτή». Σύµφωνα µε την εκπρόσωπό του, όµως, άφησε να εννοηθεί πως η Tουρκία
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µάλλον δεν θα πάρει την απάντηση που περιµένει στην Kοπεγχάγη. Στις ευρωπαϊκές αξίες, ο κ.
Σιράκ και άλλοι αµφιτρύωνες του κ. Eρντογάν ενέταξαν τη γρήγορη διευθέτηση του Kυπριακού
και την ένταξη της Kύπρου, αλλά και την άρση του τουρκικού βέτο στο NATO, του µεγάλου
εµποδίου για την ανάπτυξη του ευρωστρατού. «H τουρκική υποψηφιότητα είναι το αντίτιµο για
την ένταξη της Kύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», έγραφε η γαλλική εφηµερίδα «Figaro», ενώ
παράλληλα, έδειχνε την ανησυχία, µήπως η Tουρκία διαταράξει τη διαδικασία της διεύρυνσης,
εάν δεν ικανοποιηθεί, γεγονός που δηµιουργεί συνειρµούς ως προς την «καθαρότητα» της λύσης,
την οποία όλοι ελπίζουν να βρουν στην Kοπεγχάγη.
Τέλος, από την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων προς όφελος των πολιτικών και ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, αλλά και από τη διευθέτηση του Kυπριακού, συνάρτησε τον καθορισµό
ηµεροµηνίας στην Kοπεγχάγη ο πορτογάλος πρωθυπουργός Zοζέ Nτουράο Mπαρόζο, µετά τις
συνοµιλίες του στη Λισσαβόνα µε τον κ. Eρντογάν. O κ. Mπαρόζο χαρακτήρισε θετικό τον
προσδιορισµό «διαπραγµατεύσιµο», που χρησιµοποίησε ο κ. Eρντογάν, περιγράφοντας το σχέδιο
Aνάν για το Kυπριακό.

Η ΑΠΑΙΣΙΟ∆ΟΞΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Σχετικά µε το θέµα του ευρωστρατού, η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη φαίνεται να έχει
κουραστεί από την τουρκική αµετακίνητη στάση, να µην «αναγνωρίσει» το κείµενο των
Βρυξελλών. Η εντύπωση στους κύκλους του ΝΑΤΟ από τη στάση της Τουρκίας, αναφορικά µε το
Κυπριακό και τον λεγόµενο ευρωστρατό, είναι ότι η Άγκυρα «µιλάει δύο γλώσσες»65: ο κ.
Ερντογάν στις συναντήσεις του µε τους Ευρωπαίους είναι θετικός και βεβαιώνει ότι επιθυµεί τη
λύση τους, ενώ ο πρόεδρος Σεζέρ δεν έχει να προσφέρει στους νατοϊκούς εταίρους του καµία νέα
ιδέα και επαναλαµβάνει τα όσα κατά καιρούς ακούγονται από την Τουρκία γι' αυτά τα θέµατα. Η
πολιτική ηγεσία του ΝΑΤΟ εµφανίζεται ζωηρά ενοχληµένη από την αρνητική στάση της
Υπάρχουν δύο τουλάχιστον ερµηνείες αυτής της διγλωσσίας:
i) Το τουρκικό κατεστηµένο θέλει να δηµιουργήσει ένα «τείχος προβληµάτων» και να προκαλέσει στην
τουρκική κοινή γνώµη ένα οιονεί τετελεσµένο, το οποίο ο κ. Ερντογάν - και η κυβέρνηση Γκιουλ – θα
είναι δύσκολο να εγκαταλείψουν. Θέλει, δηλαδή, να τον έχει δέσµιο των όσων εκείνο δηµιούργησε. Ο κ.
Ερντογάν εξάλλου δεν φαίνεται να ενοχλείται από τις θέσεις που προβάλλει ο κ. Σεζέρ. «∆ικό τους είναι
το πρόβληµα, εκείνοι το δηµιούργησαν, ας το λύσουν εκείνοι», λέει µάλιστα χαρακτηριστικά.
ii) ∆εν υπάρχει ακόµη νόµιµη κυβέρνηση στην Τουρκία και τόσο ο πρόεδρος Σεζέρ όσο και οι
στρατιωτικοί δεν θέλουν να κάνουν οτιδήποτε διαφορετικό από εκείνα που έκαναν ως τώρα, κρατούν
την ίδια πολιτική στάση στα ίδια θέµατα και κατά κάποιον τρόπο, δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη της
όποιας αλλαγής.
65
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Τουρκίας, στο ζήτηµα της στρατιωτικής συνεργασίας της Συµµαχίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα, το περιβάλλον του λόρδου Ρόµπερτσον σε σχετικές ερωτήσεις απάντησε, ότι «ο γενικός
γραµµατέας του ΝΑΤΟ θα επιληφθεί προσωπικώς» στο εγγύς µέλλον.
Τότε, ο πρόεδρος του τουρκικού Kόµµατος ∆ικαιοσύνης και Eυηµερίας κ. Eρντογάν
άσκησε εκβιαστική διπλωµατία, προτείνοντας να δοθεί ηµεροµηνία στην Tουρκία, στη ∆ιάσκεψη
Kορυφής στην Kοπεγχάγη, ως αντάλλαγµα της δέσµευσης της Άγκυρα να επιλύσει Kυπριακό66
και ευρωστρατό τον Ιούνιο του 2003. Κι όλα αυτά, ενώ ο πρόεδρος Σεζέρ εµφανιζόταν
ανυποχώρητος στο θέµα κυρίως του ευρωστρατού, απορρίπτοντας το Κείµενο των Βρυξελλών.
Όµως, στο σηµείο αυτό, βρήκε την αντίσταση της Ελλάδας – κυρίως της Νέας ∆ηµοκρατίας – η
οποία δεν δέχτηκε αυτή την «πακετοποίηση». Τουρκική απάντηση τότε ήταν η απειλή της
τουρκικής πλευράς να «µπλοκάρει» την άσκηση που σχεδιαζόταν να διεξαχθεί, στις αρχές του
2003 στα νατοϊκά πλαίσια. Απειλές επίσης, εκτόξευσε η Τουρκία – µέσω του Ερντογάν και
Μπαϊκάλ – και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω συνέπειες, αν δεν λάβει την
ηµεροµηνία που ζητάει στην Κοπεγχάγη.
Παράλληλα, αρνητικές ήταν οι δηλώσεις από Γαλλία στο ενδεχόµενο να δοθεί ηµεροµηνία
έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων στην Tουρκία, µε βάση τον πρώην πρωθυπουργό της
Aλέν Zιπέ και τη συνέντευξη Tύπου που έδωσε στο Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο. Λίγες ώρες πριν
από την καθοριστική για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Tουρκίας συνάντηση του γάλλου
προέδρου Zακ Σιράκ και του γερµανού καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο Zιπέ – αρχηγός του
κυβερνώντος κόµµατος και στενός συνεργάτης του Σιράκ – διευκρίνισε τη γαλλική τοποθέτηση
στο θέµα: «H ένταξη της Tουρκίας δεν είναι στην ηµερήσια διάταξη», ενώ η συνάντηση που
ακολούθησε µεταξύ Σιράκ και Σρέντερ δεν ήταν και πάλι ενθαρρυντική. H Γερµανία67 και η
Γαλλία συµφώνησαν ότι η Άγκυρα θα µπορούσε να αρχίσει τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε
την Eυρωπαϊκή Ένωση τον Iούλιο του 2005, εφόσον στα τέλη του 2004 διαπιστωθεί ότι έχει
σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στην εναρµόνισή της µε τα κοινοτικά κριτήρια. H πρόταση των δύο
κεντρικών κρατών της Ένωσης απέχει σηµαντικά από τις τουρκικές απαιτήσεις για έναρξη των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων έως το τέλος του 2003, γεγονός που προκάλεσε τις ανάλογες
τούρκικες αντιδράσεις για την «απαράδεκτη» – όπως χαρακτήρισαν γαλλογερµανική συµφωνία,
Επίσης, δεν δίστασε να απαιτήσει την αναβολή της ένταξης της Kύπρου µέχρι τον Ιούνιο του 2003.
Kάθε άλλο παρά θερµή έναντι της τουρκικής ένταξης είναι και η γερµανική αντιπολίτευση, η οποία
έχει επανειληµµένα προειδοποιήσει την κυβέρνηση Σρέντερ να µην υπαναχωρήσει, µε αντίτιµο τη
συµφιλίωση µε τις HΠA. Παρ’ όλα αυτά, µετά την Σύνοδο, ο Σρέντερ, αναφερόµενος στην απόφαση της
συνόδου της Kοπεγχάγης, είπε πως να κριθεί τον ∆εκέµβριο του 2004 εάν και πότε θα αρχίσουν οι
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Tουρκία, ενώ χαρακτήρισε «αναγκαία» την ένταξη µιας
δηµοκρατικής Tουρκίας, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, η χώρα αυτή αποτελεί σηµαντική γέφυρα ανάµεσα
στην Eυρώπη και τη Mέση Aνατολή.
66
67
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την οποία δεν επρόκειτο να αποδεκτούν. ∆υσφορία, επίσης, προκάλεσε η νέα έκφραση των
δισταγµών του σουηδού πρωθυπουργού Γιόραν Πέρσον έναντι της ηµεροµηνίας.
Ευρωπαϊκές κριτικές διατυπώθηκαν επίσης και εναντίον των αµερικανών. Ο υπουργός
Eξωτερικών της Oλλανδίας, Γιαπ ντε Xουπ Σέφερ, υποστήριξε ευθαρσώς ότι «οι αµερικανοί
πιέζουν την Ευρώπη να επιταχύνει την ένταξη της Tουρκίας για να εξυπηρετηθούν τα δικά τους
στρατηγικά συµφέροντα». Aπό την πλευρά του, ο γερµανός χριστιανοδηµοκράτης Eλµαρ Mπροκ,
πρόεδρος της επιτροπής διεθνών σχέσεων του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου, δήλωσε: «Oι Hνωµένες
Πολιτείες δεν κατανοούν ότι η Eυρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς µια ζώνη ελευθέρου εµπορίου.
Mήπως οι ίδιες οι HΠA θα ήταν διατεθειµένες να δεχθούν το Mεξικό στους κόλπους τους;»

ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
Σε συνεδρίαση της πανίσχυρης Στρατιωτικής Επιτροπής, ο γενικός γραµµατέας της
Συµµαχίας, λόρδος Τζορτζ Ρόµπερτσον διέταξε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάµεων των
χωρών-µελών δραστική µείωση του αριθµού των νατοϊκών στρατηγείων στην Ευρώπη,
προκαλώντας, µε αυτόν τον τρόπο, την έντονη αντίδραση Αθήνας και Άγκυρας. Ο λόρδος
Ρόµπερτσον ήταν κάπως κυνικός στις εντολές του, λέγοντας ότι πρέπει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
να «θέσουν πρώτη προτεραιότητά τους το συµφέρον της Συµµαχίας και όχι µικροοικονοµικές
τοπικές σκοπιµότητες», προεξοφλώντας µάλιστα ότι «δυστυχώς ορισµένες χώρες της Ευρώπης
δεν θα έχουν την τιµή να φιλοξενήσουν στο έδαφός τους νατοϊκές βάσεις και αρχηγεία».
Η αντίδραση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Γ. Αντωνακόπουλου ήταν άµεση και έντονη.
Ο έλληνας στρατηγός κατέθεσε αµέσως γραπτό υπόµνηµα στη Στρατιωτική Επιτροπή, ζητώντας,
σε περίπτωση που καταργηθούν τα νατοϊκά στρατηγεία, να λειτουργήσει στην Ελλάδα «ένα
στρατηγείο τρίτου επιπέδου», δηλαδή στρατηγείο που να περιλαµβάνει επιτελεία του Στρατού
Ξηράς, της Πολεµικής Αεροπορίας και του Πολεµικού Ναυτικού, αφήνοντας εµµέσως πλην
σαφώς να εννοηθεί ότι, σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτό το ελληνικό αίτηµα, τότε η χώρα
µας θα χρησιµοποιήσει ακόµη και το δικαίωµα της αρνησικυρίας, «µπλοκάροντας» κατ' αυτόν τον
τρόπο την ανάπτυξη της νέας δοµής του ΝΑΤΟ.
Ο στρατηγός Αντωνακόπουλος βρήκε έναν απρόσµενο σύµµαχο στην αντίδρασή του: τον
αρχηγό των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων (και ισχυρό άνδρα της Τουρκίας) στρατηγό Οζκιούκ, ο
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οποίος αντέδρασε έντονα, προτάσσοντας παράλληλα τη σηµασία που έχει για το ΝΑΤΟ η θέση
της Τουρκίας, εν όψει και των επερχόµενων εξελίξεων στο Ιράκ. ∆ύο στρατηγοί, ένας τούρκος και
ένας έλληνας, ένωσαν τις φωνές τους – πράγµα σπανιότατο σε συνεδρίαση της Στρατιωτικής
Επιτροπής – και ζήτησαν, είτε να παραµείνουν τα νατοϊκά στρατηγεία στη χώρα τους ως έχουν,
είτε να τα περιορίσει η Συµµαχία αναβαθµίζοντας τουλάχιστον ένα από αυτά. Αίτηµα, για το
οποίο ο λόρδος Ρόµπερτσον απέφυγε να πάρει θέση και που ενόχλησε τον στρατηγό
Αντωνακόπουλο, ο οποίος επανήλθε ζητώντας επιτακτικά να αποφασίσει η Επιτροπή την ίδρυση
ενός στρατηγείου, είτε στον Τύρναβο, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Κρήτη, το οποίο θα
περιλαµβάνει και τους τρεις επιχειρησιακούς στρατιωτικούς κλάδους του ΝΑΤΟ. Χωρίς κανένα
νατοϊκό στρατηγείο στο έδαφός της, η Ελλάδα θα αντιµετώπιζε σοβαρότατο πρόβληµα, αφού ο
επιχειρησιακός τους έλεγχος θα ήταν πιθανόν να µεταφερθεί, είτε στο αρχηγείο νοτιοανατολικής
Ευρώπης στη Νάπολι, είτε σε κάποιο άλλο νέο αρχηγείο που θα δηµιουργηθεί στην περιοχή.
Βεβαίως ο λόρδος Ρόµπερτσον επικαλέστηκε λόγους οικονοµικούς, επιχειρησιακούς αλλά και
λειτουργικούς, για την κατάργηση πολλών νατοϊκών στρατηγείων στην Ευρώπη, λέγοντας
χαρακτηριστικά – χωρίς ωστόσο να τα ονοµάσει – ότι ορισµένα αεροπορικά στρατηγεία (CAOC)
δεν συνεργάζονται µεταξύ τους, εννοώντας προφανώς το αεροπορικό στρατηγείο της Λάρισας και
του Εσκί Σεχίρ. Επιπλέον ο γενικός γραµµατέας της Συµµαχίας προέβαλε και την άποψη της
αναδιάρθρωσης των στρατηγείων, «τώρα που τα κράτη-µέλη πολλαπλασιάστηκαν».
Και ενώ οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάµεων Ελλάδας και Τουρκίας φαινόταν ότι
συµφωνούσαν ως προς τη µη µείωση των αριθµών των στρατηγείων, δεν συµφώνησαν σε θέµατα
που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο στρατηγός Αντωνακόπουλος σε κατ' ιδίαν συζήτηση
που είχε µε τον στρατηγό Οζκιούκ διαµαρτυρήθηκε για τις συνεχιζόµενες παραβιάσεις από τα
τουρκικά αεροσκάφη, για να εισπράξει την εξής τουρκική απάντηση: «Αφήστε τα τώρα όλα αυτά,
εδώ βρισκόµαστε για να συζητήσουµε θέµατα του ΝΑΤΟ».

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της Συνόδου Κορυφής στην Κοπεγχάγη, η δανική
προεδρία επεξεργάζεται πέντε εναλλακτικά σενάρια για το περιεχόµενο του «θετικού µηνύµατος»
που θα δοθεί στην Τουρκία. Το πρώτο – το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις επιθυµίες της
Άγκυρας και αφορά τον καθορισµό συγκεκριµένης ηµεροµηνίας έναρξης ενταξιακών
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διαπραγµατεύσεων – συγκεντρώνει, µε κάποιες επί µέρους αποχρώσεις, την υποστήριξη πέντε
χωρών: της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
(Στην οµάδα αυτή θα µπορούσε να προσχωρήσει και η ∆ανία, αν, ως προεδρεύουσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ήταν υποχρεωµένη να κρατήσει κάποιες ισορροπίες.) Τα υπόλοιπα
τέσσερα σενάρια των δανών αφορούν διάφορες παραλλαγές της «ηµεροµηνίας για την
ηµεροµηνία», όπου πλέον κυριαρχεί η πρόταση του γαλλογερµανικού άξονα, η οποία παραπέµπει
στον ∆εκέµβριο του 2004, µε προοπτική, εφόσον έχουν εκπληρωθεί τα κριτήρια, να αρχίσει η
Τουρκία διαπραγµατεύσεις έξι µήνες µετά. Πολύ κοντά στη λογική των γάλλων και των γερµανών
βρίσκονται το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται οι ιρλανδοί,
οι σουηδοί και οι φινλανδοί. Τέλος, ακόµη περισσότερο επιφυλακτική στάση φαίνεται να τηρούν
η Ολλανδία και η Αυστρία, οι οποίες, στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται να κινηθούν προς τη
γραµµή του Βερολίνου και των Παρισίων.
Οι συσχετισµοί αυτοί δεν αποκλείεται βεβαίως να µεταβληθούν την τελευταία στιγµή, όλα
όµως τελικά θα κριθούν από τον «βαθµό ευελιξίας» του γαλλογερµανικού άξονα. Αν κρίνει κανείς
από το περιεχόµενο της προχθεσινής ενηµερωτικής συνάντησης του νέου υπηρεσιακού
υφυπουργού Εξωτερικών της Γερµανίας µε τους πρέσβεις των κοινοτικών χωρών, τα περιθώρια
είναι στενά, δεδοµένου ότι το Βερολίνο – το οποίο µε τη σειρά του έχει επεξεργασθεί 10
διαφορετικές φόρµουλες για τη διατύπωση της «ηµεροµηνίας για την ηµεροµηνία» – δεν θεωρεί
εφικτή την έναρξη διαπραγµατεύσεων εντός του 2004, όπως θα ήθελε η Τουρκία, και
επιπρόσθετα, επιµένει στη διασύνδεση της ηµεροµηνίας έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων,
µε την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης αλλά και µε ουσιαστικές κινήσεις της Άγκυρας
στο Κυπριακό και στον ευρωστρατό.
Οι κινήσεις αυτές, ωστόσο, δεν φαίνεται να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον πριν από τη
Σύνοδο Κορυφής, µε αποτέλεσµα να καθίσταται πρακτικά ανέφικτη η υπογραφή της «Ιδρυτικής
Συµφωνίας», πριν ή κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού συµβουλίου της Κοπεγχάγης. Με βάση
αυτή ακριβώς την πεποίθηση, η Αθήνα έχει επικεντρώσει τις τελευταίες ηµέρες τη διπλωµατική
εκστρατεία της σε αυτό που ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου αποκαλεί «Σχέδιο Β'», το
οποίο, µε τη σειρά του, περιλαµβάνει δύο εναλλακτικά σενάρια. Σύµφωνα µε το πρώτο, τα
Ηνωµένα Έθνη καταθέτουν την τελευταία στιγµή ένα σύντοµο εναλλακτικό κείµενο, στο οποίο
αποτυπώνονται οι Βασικές Αρχές που εµπεριέχονται στην «Ιδρυτική Συµφωνία», συνοδευόµενες
από έναν Χάρτη ∆ιαδροµής για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων επί του σχεδίου Ανάν,
σε τακτό χρονικό διάστηµα, µετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Σύµφωνα µε το δεύτερο, δεν
καθίσταται δυνατή η υπογραφή ούτε αυτού του εναλλακτικού κειµένου, οπότε η Κυπριακή
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∆ηµοκρατία εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως έχει, µε αναστολή της εφαρµογής του
κεκτηµένου στο βόρειο τµήµα της και έχοντας αναλάβει τη δέσµευση να συνεχίσει τις
προσπάθειες για λύση, επί τη βάσει του σχεδίου Ανάν, αµέσως µετά.
Η πρόταση την οποία µετέφερε στην Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών περί της ανάληψης
µιας «πολιτικής δέσµευσης» από την Άγκυρα και από την Αθήνα, για διατήρηση της δυναµικής
της λύσης και συνέχιση των διαπραγµατεύσεων αµέσως µετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, είχε
ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα: να πείσει, ακόµη και τους πλέον καχύποπτους, ότι η ελληνική και
η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυµούν πραγµατικά την επίλυση του Κυπριακού και δεν προτίθενται
να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες αµέσως µετά την ένταξη της νήσου. «Πάντοτε λέγαµε ότι η
ένταξη θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού. Είναι καιρός να
αποδείξουµε ότι εµείς το εννοούµε» σηµειώνει στενός συνεργάτης του υπουργού Εξωτερικών,
όντας απόλυτα κατηγορηµατικός ότι «η πολιτική αυτή δέσµευση, ούτε έχει, ούτε υπάρχει
περίπτωση να επιτρέψουµε να διασυνδεθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο µε την ένταξη της Κύπρου».

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Σχετικά µε το αίτηµα της τουρκικής πλευράς, παρά τις επίµονες πιέσεις των
αµερικανοβρετανικών δυνάµεων, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ότι τον
∆εκέµβριο του 2004 και εφόσον η Έκθεση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής θα είναι θετική για την
Tουρκία, θα αποφασισθεί η έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, χωρίς ωστόσο να
προσδιορίζεται ακόµα η ακριβής ηµεροµηνία.
H εξέλιξη αυτή δυσαρέστησε σφόδρα την τουρκική πλευρά. H Άγκυρα ύψωσε ιδιαίτερα
τους τόνους της κριτικής της για τη γαλλογερµανική πρόταση, η οποία προέβλεπε έναρξη των
διαπραγµατεύσεων τον Iούλιο του 2005, αφού προηγηθεί εξέταση της προόδου της από την
Eυρωπαϊκή Ένωση στα τέλη του 2004. H τουρκική απόρριψη αυτής της πρότασης ήταν τόσο
κατηγορηµατική, που αντικειµενικά δεν αφήνει περιθώρια στον Pετζέπ Tαγίπ Eρντογάν να
αξιολογήσει ως αποδεκτή την απόφαση των «15».
Σύµφωνα, όµως, µε το γαλλικό πρακτορείο, ανώνυµος συνεργάτης του τούρκου ηγέτη,
δήλωσε: «Η απόφαση αποτιµάται ως καλοπροαίρετη. H ηµεροµηνία δεν είναι µακρινή και δεν
πρόκειται για κακή απόφαση. Mπορεί να θεωρηθεί ως µεταβατική απόφαση και είναι ελαστική.
Eξακολουθεί να επιδέχεται αλλαγές ακόµα». Παροµοίως και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ.
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Σηµίτης δεν δυσαρεστήθηκε από την εξέλιξη των πραγµάτων αλλά χαρακτήρισε την απόφαση των
«∆εκαπέντε» µη-αρνητική για την Τουρκία68.
Σε τελείως διαφορετικό κλίµα ήταν τα σχόλια τούρκων δηµοσιογράφων. Μερίδα του
τουρκικού Tύπου εκφράζεται µε πικρία για το αποτέλεσµα. «Nέα απογοήτευση για την Tουρκία»
χαρακτηρίζει την έκβαση η «Tζουµχουριέτ», ενώ η «Γενί Σαφάκ» γράφει πως «η απόφαση για
εξέταση του θέµατος το 2004 ισοδυναµεί µε κρύο ντους για την Tουρκία». O αρχισυντάκτης της
«Pαντικάλ» θεωρεί το αποτέλεσµα «τη χειρότερη δυνατή φόρµουλα», κάτι που συµµερίζεται και
αρθρογράφος της «Γενί Σαφάκ», ο οποίος κάνει λόγο για «το χειρότερο δυνατό αποτέλεσµα».
Eπίσης, επισήµαναν ότι η ηγεσία του κυβερνώντος κόµµατος θα αντιµετωπίσει ισχυρή
πίεση στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Eκαναν λόγο ακόµη και για διακύβευση της πολιτικής
θέσης του Pετζέπ Tαγίπ Eρντογάν, αν δεν βελτιωθεί κάπως η γαλλογερµανική πρόταση, ώστε να
µπορεί να εµφανιστεί στην Tουρκία ως «νικητής» και άνθρωπος που εξανάγκασε τις ηγετικές
δυνάµεις της Eυρώπης να υποκύψουν στην πίεσή του.
Σε σχέση µε την αµερικανοτουρκική σχέση, η «Τζουµχουριέτ» αναφέρει ότι: «τα
στρατηγικά συµφέροντα των HΠA απαιτούν µια Tουρκία που θα είναι µέλος της Eυρωπαϊκής
Ένωσης και ταυτόχρονα, θα απολαµβάνει στενούς δεσµούς µε την Oυάσιγκτον. Oµως, οι HΠA
και η Eυρωπαϊκή Ένωση είναι αντίπαλοι και τα συµφέροντά τους δεν είναι παράλληλα», ενώ
πρόσθετε µε εµφανή αµηχανία, αλλά και κάποια ανησυχία: «Oι χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης,
γενικά, επιθυµούν να δρουν ανεξάρτητα από τις HΠA και µερικές χώρες της Ένωσης µπορεί να
ενοχλήθηκαν από τις αµερικανικές πιέσεις προς υποστήριξη της Tουρκίας. Eπιπλέον, στην
Eυρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν φόβοι ότι η Tουρκία θα µπορούσε να γίνει ∆ούρειος Iππος στα χέρια
των HΠA».
Tέλος, το νέο στοιχείο που παρατηρήθηκε, είναι πως ενδείξεις εκνευρισµού
παρουσιάστηκαν και σε κάποιους βρετανικούς κύκλους, οι οποίοι θεωρούν πολύ καλή ηµεροµηνία
το 2005 και τεράστια επιτυχία της πολιτικής της Oυάσιγκτον και του Λονδίνου, ενώ κρίνουν
υπερβολική την άρνηση της Άγκυρας. Oι βρετανοί ενοχλήθηκαν και από εµπιστευτική επιστολή
που έστειλε ο αµερικανός υπουργός Eξωτερικών Kόλιν Πάουελ προς τον βρετανό επίτροπο

Παρά την ελληνική υποστήριξη, στον ελληνικό χώρο, δεν έλειψε να γίνει αναφορά στην τουρκική
προκλητικότητα στο Aιγαίο. Η πρόσφατη κλιµάκωση της έγινε λόγος να προβεί σε επικρίσεις µε σκληρή
γλώσσα ο υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Γ. Παπαντωνίου, ο οποίος υπογράµµισε ότι η συµπεριφορά της
Άγκυρας δεν εναρµονίζεται µε την προσπάθειά της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας
συγκεκριµένα ότι δεν είναι συµπεριφορά αυτή µιας χώρας, που σέβεται τον εαυτό της και τους γείτονές
της. Κάλεσε, παράλληλα, την Tουρκία να συνειδητοποιήσει, ότι δεν µπορεί να συµπεριφέρεται ως
παράνοµος εταίρος σε ένα διεθνές σύστηµα, το οποίο δεν ανέχεται τέτοιες συµπεριφορές. Ο κ.
Παπαντωνίου επανέλαβε την εκτίµηση, ότι στη γειτονική χώρα υπάρχει µια ασταθής ισορροπία µεταξύ
της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της, κάτι που, όπως τόνισε, εγκυµονεί κάποιους κινδύνους, στο
µέτρο που η ασταθής ισορροπία µπορεί να οδηγήσει σε ανεύθυνες συµπεριφορές.
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Eξωτερικών Yποθέσεων Kρις Πάτεν, στην οποία εκδηλώνεται περιφρόνηση των HΠA προς τα
«κριτήρια της Kοπεγχάγης». H Tουρκία πιθανόν να εκπληροί «µόνο µερικούς από τους όρους»
αυτών των κριτηρίων µέχρι τα τέλη του 2003, γράφει ο Πάουελ στον Πάτεν, αλλά «αυτό είναι
αρκετό για να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις ένταξής της µέχρι τότε», αναφέρει ο αµερικανός
υπουργός Eξωτερικών. Xαρακτηριστικό της βρετανικής δυσφορίας υπήρξε και η διοχέτευση προς
τον Tύπο τόσο της ύπαρξης της επιστολής, όσο και της ουσίας του περιεχοµένου της.
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ΈΤΟΣ 2006
Η ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά από τέσσερα χρόνια, η κατάσταση παραµένει περίπου ως έχει. Η ενταξιακή
προοπτική της Τουρκίας προωθείται, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις69 στο χώρο της Ευρώπης
για το θέµα αυτό, ενώ παράλληλα οι τουρκικές παραβάσεις70 και παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου71 στην Ελλάδα συνεχίζονται. Η Άγκυρα πρόκειται να κληθεί εντός του 2006 να
αρχίσει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις, οι οποίες υπάρχουν στο διαπραγµατευτικό πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρ’ όλα αυτά, προς το παρόν δείχνει απρόθυµη, ακόµα και να τηρήσει
τα προσχήµατα, όσον αφορά την πορεία προσαρµογής της, µε αποτέλεσµα η πολύχρονη ενταξιακή
της πορεία να αναµένεται ταραχώδης. Στην τελευταία έκθεση µάλιστα της Κοµισιόν,
επισηµάνθηκε πως µετά τον καθορισµό ηµεροµηνίας έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, οι
προσπάθειες εκδηµοκρατισµού στην Τουρκία χαλάρωσαν.
Επίσης, ως προς τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της Tουρκίας, ο επίτροπος αρµόδιος για
τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Pεν επεσήµανε ότι ο δρόµος της Άγκυρας προς την
Ένωση είναι ακόµη µακρύς, παρότι η χώρα έχει εισέλθει σε τροχιά µεταρρυθµίσεων. «H
µεταρρυθµιστική πορεία της Tουρκίας είναι ίσως εξίσου σηµαντική µε τον τελικό προορισµό
της», πρόσθεσε. Kαταλήγοντας, ο κ. Pεν εξέφρασε την ελπίδα ότι µετά τις συναντήσεις µεταξύ
του γενικού γραµµατέα του OHE, κ. Kόφι Aνάν, και του κύπριου προέδρου Tάσσου
Παπαδόπουλου, θα ανοιχτεί ο δρόµος µιας νέας διαδικασίας, µε σκοπό να επιλυθεί το Kυπριακό,
το συντοµότερο δυνατό.
Έντονες αντιθέσεις σε σχέση µε την Τουρκία παρατηρούνται στη Γερµανία – αλλά και διεθνώς.
Γερµανικές – και όχι µόνο – εφηµερίδες κάνουν εκτενή λόγο για τον θανατηφόρο ιό της γρίπης των
πουλερικών (H5N1) στην τουρκική χώρα και την «ανεύθυνη» τουρκική κυβέρνηση να διαχειριστεί το
πρόβληµα, καθώς δεν λαµβάνει µέτρα προστασίας (π.χ. ελέγχους), αλλά και προβαίνει σε απόκρυψη της
αλήθειας, χάνοντας, µε αυτόν τον τρόπο, την εµπιστοσύνη των πολιτών της, τη διεθνή εκτίµηση, αλλά
και έδαφος στον τουρισµό και στις επενδύσεις ξένων χωρών στην Τουρκία. Από την πλευρά της
Κοµισιόν – συγκεκριµένα από την Κτηνιατρική Επιτροπή της Ένωσης – τα µέτρα που έχουν ληφθεί
στην Τουρκία και στην Ευρώπη, κρίθηκαν επαρκή από κοινοτικούς εµπειρογνώµονες, που συνεδρίασαν
έκτακτα στο Λουξεµβούργο. Ζήτησαν, ωστόσο, εντατικότερη συνεργασία των τουρκικών αρχών µε τις
γειτονικές χώρες.
70
Επίσης, µεταξύ των τουρκικών παραβάσεων, έχει δηµιουργηθεί και θέµα υποκλοπής από την Τουρκία,
τηλεφωνικών συνοµιλιών, µέσω κινητών τηλεφώνων, ελλήνων στρατιωτικών κατά τη διεξαγωγή της
άσκησης «Παρµενίων» αλλά και σε παλιότερες.
71
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, από τη Συµφωνία του Ελσίνκι και µετά σηµειώνονται τα εξής:
Το 2000, είχαν σηµειωθεί 1.203 είσοδοι τουρκικών µαχητικών στο FIR Αθήνας, ενώ το 2003 ο αριθµός
ξεπέρασε τις 4.500.
Το 2000, είχαν σηµειωθεί 398 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από τους τούρκους,
ενώ το 2003, ο αριθµός έφτασε τις 3.900.
Το 2000, είχαν σηµειωθεί 31 εµπλοκές µεταξύ ελληνικών και τουρκικών µαχητικών, ενώ το 2003, οι
εµπλοκές έφτασαν τις 1.020.
Το 2000, οι τούρκοι είχαν χρησιµοποιήσει 74 οπλισµένα αεροπλάνα, ενώ το 2003, πάνω από 1.000.
69

112

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο µόνιµος αναπληρωτής υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
της Τουρκίας, πρέσβης Αχµέτ Ατσέτ σε συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή Υποψηφίων Κρατών, Πιερ
Μιρέλ, συζήτησε γενικότερα για την πορεία των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, που προς το
παρόν η Τουρκία δεν έχει περάσει σε κανένα κεφάλαιο, από τη φάση της προκαταρκτικής
εξέτασης σε εκείνη της καθ’ αυτώ διαπραγµάτευσης, µε άλλα λόγια προσαρµογής της τουρκικής
νοµοθεσίας στο κοινοτικό κεκτηµένο. Σε τουλάχιστον δύο κεφάλαια, εκείνα της Παιδείας και της
Έρευνας, αυτό θα µπορούσε να έχει ήδη συµβεί, όµως οι «25» δεν έχουν προχωρήσει στα
αναγκαία βήµατα, κυρίως λόγω της εµµονής της Γαλλίας και άλλων να προστεθεί η εκπλήρωση
των πολιτικών κριτηρίων περί εκδηµοκρατισµού της χώρας, σε κάθε ένα κεφάλαιο των
διαπραγµατεύσεων. Ο κ. Ατσέτ διευκρίνισε ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται µια τέτοια κίνηση,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη «µεταβολή» των όρων διαπραγµάτευσης και εν προκειµένω, προτιµά
να µην αρχίσει καν τις διαπραγµατεύσεις.
Οι περισσότεροι αξιωµατούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιωµατούχοι των κρατώνµελών ετοιµάζονται να ακολουθήσουν το ύφος και τα βήµατα της Γαλλίας και της Αυστρίας στο
θέµα των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία. Ωστόσο, η
καταβολή προσπάθειας από ορισµένους, προκειµένου να αλλάξουν οι κανόνες του παιγνιδιού, µε
στόχο προφανώς την ποδηγέτηση της Τουρκίας, έχει προκαλέσει φορτισµένες συζητήσεις στους
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι δεν είναι όλες οι χώρες διατεθειµένες να
ακολουθήσουν αυτή τη γραµµή. Ορισµένοι διπλωµάτες από χώρες φιλικές προς την Άγκυρα δεν
διστάζουν να δείξουν µε το δάκτυλο τη ∆ανία και την Ολλανδία, µεταξύ των χωρών που
συµπεριφέρονται όχι και τόσο ευγενικά επί του θέµατος.
Παράλληλα, η νέα υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη έχει αποφασίσει να
προχωρήσει στο «ξεπάγωµα» των επαφών Ελλάδας-Τουρκίας για το θέµα της υφαλοκρηπίδας72,

Σε αντίθεση µε την ελληνική θέση ότι µόνο µία διαφορά υπάρχει µεταξύ των δύο χωρών, εκείνη η
οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, η διεθνής κοινότητα – επίσηµα πια οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ
και ο ΟΗΕ – έχει διαµορφώσει την άποψη ότι Eλλάδα και Tουρκία πρέπει διµερώς, µέσω
διαπραγµατεύσεων, να επιλύσουν προβλήµατα σχετικά µε το εύρος των χωρικών υδάτων, του εθνικού
εναέριου χώρου, της κυριαρχίας επί µικρών νησιών και βραχονησίδων, τα όρια ευθύνης του FIR Aθηνών
και τον χώρο ευθύνης για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης – δηλαδή, για όλα όσα θέτει υπό καθεστώς
αµφισβήτησης η τουρκική πλευρά Aξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι κατά κανόνα, οι σχετικές συζητήσεις
και επισηµάνσεις παραγόντων της διεθνούς κοινότητας, εµπλέκουν στα αµιγώς διµερή ζητήµατα και το
Kυπριακό: η λύση του προβλήµατος, λέγεται χαρακτηριστικά, θα διευκολύνει και τη διευθέτηση των
διαφορών στο Aιγαίο.
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µε στόχο την επίλυση των ζητηµάτων του Αιγαίου73. Με αυτό τον στόχο, η επικεφαλής της
ελληνικής διπλωµατίας σκοπεύει να προτείνει την επανάληψη των διερευνητικών επαφών από το
σηµείο που είχαν διακοπεί, δηλαδή από το φθινόπωρο του 2003.
Ένταση έρχεται να δηµιουργήσει το τουρκικό Υπουργικό Συµβούλιο, το οποίο ενέκρινε το
δόγµα εθνικής ασφαλείας74, σύµφωνα µε το οποίο η ενδεχόµενη επέκτασης των ελληνικών
χωρικών υδάτων σε 12 ναυτικά µίλια στο Αιγαίο αποτελεί «αιτία πολέµου» για την Τουρκία και
παράλληλα, η τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο – ως εγγυήτρια δύναµη – εξακολουθεί
να θεωρείται ζωτικής σηµασίας για την Άγκυρα. Αποτέλεσµα ήταν η µέση ελληνική αντίδραση,
καθώς κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών σηµείωναν άµεση τοποθέτηση της υπουργού
Εξωτερικών, σύµφωνα µε την οποία το τουρκικό casus belli δεν αποτελεί καλή στάση έναντι ενός
γείτονα και δε συνάδει µε την προσπάθεια που καταβάλλει η Άγκυρα, για να ενταχθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η κ. Μπακογιάννη έστειλε εκ νέου σαφέστατο µήνυµα στην Άγκυρα
ότι «η εµµονή στις πρακτικές έντασης και αµφισβήτησης, όπως και οι απειλές χρήσης βίας δεν
είναι µόνον αναχρονιστικές, αντιπαραγωγικές και σε ευρωπαϊκό περιβάλλον αδιέξοδες», αλλά
απέδωσε τους συνεχείς λεονταρισµούς Ερντογάν τον τελευταίο καιρό στην πτώση της
δηµοτικότητάς του και στην κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Σε µία εφ’ όλης της ύλης της εξωτερικής πολιτικής ενηµέρωση της Επιτροπής Εξωτερικών
και Άµυνας της Βουλής, στην πρώτη της υπουργική εµφάνιση η κ. Μπακογιάννη, παρουσιάστηκε
συναινετική προς όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις: «Τα δύο τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας, µε τη συµβολή του κ. Π. Μολυβιάτη επεδίωξε τη σύνθεση όλων των
απόψεων, προκειµένου να υπηρετηθούν µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο τα εθνικά µας θέµατα.
Θέλουµε συναίνεση όλων στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής». Κρατώντας περισσότερο
στάση αναµονής, η αξιωµατική αντιπολίτευση κράτησε χαµηλά τους τόνους: «Πολιτική µας
επιλογή η συνεχής επιδίωξη συναίνεσης. Αλλά όχι συναίνεση στην υποχώρηση, την αδράνεια και
την πολιτική δηµοσίων σχέσεων», απάντησε ο αρµόδιος τοµεάρχης του ΠΑΣΟΚ κ. Χρ.
Παπουτσής, ενώ ο συντονιστής κ. Μ. Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε ότι υπάρχει διάθεση στήριξης,
«φτάνει να υπάρξει καλά επεξεργασµένο σχέδιο προώθησης των εθνικών µας επιδιώξεων».
Αναφορικά µε το Κυπριακό, η υπουργός Εξωτερικών σηµείωσε στην επισήµανση του κ.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρωθυπουργός έχει «σηµειώσει» ότι ο συνοµιλητής του, κ. Eρντογάν, παρά τα πολύ
φιλικά λόγια που του απευθύνει στις τετ α τετ συναντήσεις τους, συστηµατικά αποφεύγει να απαντήσει
αν δέχεται ή όχι την από διετίας περίπου διατυπωµένη ιδέα του, για µια ελάχιστη διµερή «συµφωνία
αρχών» στα µείζονα προβλήµατα του Aιγαίου, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόµος για ενεργοποίηση του
∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Xάγης.
74
Το εν λόγω κείµενο που περιγράφει το δόγµα της τουρκικής εθνικής ασφάλειας, χαρακτηρίζεται και
«µυστικό σύνταγµα» στην Τουρκία και είχε πάρει την έγκριση του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο
οποίο κυριαρχεί η στρατιωτική ηγεσία της χώρας.
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Τσοχατζόπουλου ότι «οι κύπριοι αναµένουν από την Ελλάδα µια νέα εθνική πολιτική», πως σε
καµία περίπτωση δεν περιµένουν κάτι τέτοιο: «Συνδιαµορφώνει η Ελλάδα, δεν επιβάλλει
πολιτική». Στους φόβους του κ. Χρ. Ζώη ότι η Τουρκία δεν φαίνεται διατεθειµένη να
διαπραγµατευθεί µε κάθε κόστος για την ενταξιακή της πορεία, η κ. Μπακογιάννη επανέλαβε ότι
για πρώτη φορά µε σαφή τρόπο τα απλώς ελληνοτουρκικά προβλήµατα έχουν καταστεί
ευρωτουρκικά: «Είµαστε φιλικοί υπέρ της ευρωπαϊκής της προοπτικής, αλλά χωρίς διάθεση για
εκπτώσεις από τους κανόνες όσων επιθυµούν την ένταξη. Η Άγκυρα πρέπει να γνωρίζει ότι η
αδράνεια και η κωλυσιεργία δεν βοηθούν».
Στην επισήµανση του κ. Παπουτσή αν θα τεθούν στο Συµβούλιο Υπουργών η
προκλητικότητα και οι συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο, απάντησε ότι βήµα βήµα όπως ανοίγουν
τα κεφάλαια της ενταξιακής πορείας, η Ελλάδα θα θέτει τα συναφή θέµατα: «Την κρίση για την
προσαρµογή της Τουρκίας θα την κάνουµε µαζί µε τους υπόλοιπους εταίρους της Ένωσης». Η κ.
Μπακογιάννη κράτησε χαµηλούς τόνους στη συνεχή κριτική του ΠΑΣΟΚ για το θέµα της
εγκατάλειψης των αρχών του Ελσίνκι: «Αυτό τείνει να γίνει η µεγάλη µας αντιπαράθεση. Το
Ελσίνκι, άλλα τα αντιµετώπισε, αλλά όχι. Ούτε οι προκαταρκτικές ενέργειες για τη Χάγη
προετοιµάστηκαν. ∆εν θα πω περισσότερα σε δηµόσια συνεδρίαση».
Πέρα από τις όποιες εντάσεις, η ελληνοτουρκική δυναµική που έχει αναπτυχθεί στο
επιχειρηµατικό κλίµα συντηρείται ακόµα µε θετικά αποτελέσµατα. Ψυχή της ελληνοτουρκικής
επιχειρηµατικής προσέγγισης είναι ο τούρκος µεγιστάνας κ. Sarik Tara, ενώ ο πρόεδρος της
Finansbank75 – η όγδοη σε µέγεθος τράπεζα της Tουρκίας – κ. Husnu Ozyegin, έχοντας τη
συναίνεση των κ. Καραµανλή-Ερντογάν, χαρακτηρίζει «εθνική συµφωνία» τη συµφωνία µε την
Εθνική Τράπεζα, γεγονός που πρόκειται να δώσει µεγάλη ώθηση στις διµερείς συναλλαγές.
Άποψη του κ. Tara είναι πως θα πρέπει ελληνικές και τουρκικές εταιρείες να προχωρήσουν
περαιτέρω σε κοινές επιχειρήσεις76, οι οποίες θα ελέγχουν την ευρύτερη περιοχή. Μία από τις
εταιρείες του εξάλλου, η ENKA, και η Ελληνική Τεχνοδοµική ανέλαβαν ήδη από κοινού το
µεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο στο εσωτερικό και για τις δύο χώρες (αξίας 12 δισ. ευρώ στο
Οµάν των HAE).
Όπως υποστηρίζει, θα πρέπει να αναµένεται η είσοδος και τούρκων επιχειρηµατιών στην

Tο ενδιαφέρον για την τουρκική αγορά δεν είναι µόνο ελληνικό. Iδιαίτερα αυξηµένο εµφανίζεται και
το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την Tουρκία, καθώς το µεγάλο µέγεθός της – µε πληθυσµό
περίπου 70 εκατοµυρίων κατοίκων – και οι µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης της οικονοµίας αποτελούν
ισχυρότατους πόλους έλξης. Iδιαίτερα για τον τραπεζικό κλάδο, οι προοπτικές ανάπτυξης εµφανίζονται
εντυπωσιακές και είναι χαρακτηριστικό ότι ο δανεισµός αντιστοιχεί µόλις στο 21% του AΕΠ έναντι
ποσοστού 37% σε άλλες αναδυόµενες αγορές.
76
Το 2005, η Τουρκία ήταν ο έβδοµος µεγαλύτερος πελάτης της Ελλάδας επι του συνόλου των
ελληνικών εξαγωγών, ενώ αντίστροφα η Τουρκία κατατάσσεται 15η στις ελληνικές εισαγωγές.
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ελληνική αγορά, στους τοµείς του λιανεµπορίου (σουπερµάρκετ), των ξενοδοχείων και της
ναυτιλίας, της ένδυσης, ενώ τα τουρκικά ναυπηγεία θα µπορούσαν να επισκευάσουν ελληνικών
συµφερόντων πλοία. Επίσης, οι δύο πλευρές του Αιγαίου πρόκειται να έρθουν πιο κοντά µε τη νέα
αεροπορική γραµµή Σµύρνης-Αθήνας, που έχει ξεκινήσει, ενώ στο τελικό της στάδιο βρίσκεται
και η δηµιουργία της ελληνοτουρκικής επιχειρηµατικής τράπεζας Aegean Business Bank.
Στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής συνεργασίας, διεθνές ενδιαφέρον, ακόµη και προβολή σε
πρώτες σελίδες ευρωπαϊκών εφηµερίδων, προκάλεσε η κορυφαία επενδυτική κίνηση της Eθνικής
Tράπεζας να εξαγοράσει πλειοψηφικό πακέτο µετοχών της τουρκικής τράπεζας «Finansbank»,
έναντι ποσού 2,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τις έντονες
αντιδράσεις77 των εθνικιστών τούρκων, κατ’ εξαίρεση όµως, αφού αυτή η ελληνική κίνηση,
κάνοντας την αρχή για περαιτέρω τραπεζικές επενδύσεις78, αποτελεί απόδειξη της εµπιστοσύνης
της Ελλάδας στο µέλλον της Τουρκίας και κατά συνέπεια, καταχειροκροτήθηκε από όλους79 – και
πρώτα από όλους από τον πρωθυπουργό κ. Καραµανλή, ο οποίος µίλησε για ανάγκη διείσδυσης
στις γειτονικές αγορές. Με την κίνηση αυτή, φιλοδοξία της Eθνικής είναι να ενισχύσει τη
στρατηγική της για την κατάκτηση µιας ηγεµονικής θέσης στην περιοχή της νοτιοανατολικής
Eυρώπης, καθώς ο ελληνικός όµιλος έχει ήδη παρουσία σε έξι χώρες της ευρύτερης περιοχής
πέραν της Eλλάδας.
H σηµασία της επένδυσης αυτής, εποµένως, δεν περιορίζεται στις καθαρά οικονοµικές
παραµέτρους της, όσο σηµαντικές και αν είναι αυτές. Έχει και γεωπολιτικές επιπτώσεις – και όχι
µόνο την ευνόητη επίδραση στο κλίµα της ελληνοτουρκικής συνεργασίας. Yπογραµµίζει τη
γεωπολιτική σηµασία της Ελλάδας στην περιοχή των Bαλκανίων και τη δυνατότητά της να
Κάποιες αντιδράσεις σηµειώνονται και στον ελληνικό χώρο, καθώς, πέραν των σοβαρών πολιτικών
διαφορών που χωρίζουν τις δύο χώρες, η Eθνική συνδέεται µε µια χώρα που αντιµετωπίζει σοβαρά
οικονοµικά προβλήµατα, αναλαµβάνει µεγάλο επιτοκιακό και νοµισµατικό κίνδυνο, ενώ θα πρέπει να
αποδείξει ότι µπορεί να διοικήσει αποτελεσµατικά το µεγάλο πλέον µέγεθός της. Oι αναλυτές
ανησυχούν περισσότερο για την οικονοµική κατάσταση της Tουρκίας, τους κινδύνους ύφεσης αλλά και
θέµατα όπως η διαχείριση του νοµισµατικού και επιτοκιακού κινδύνου. Στελέχη της Eθνικής
σηµειώνουν ότι για τη διαχείριση του νοµισµατικού και επιτοκιακού κινδύνου υπάρχουν τα κατάλληλα
εργαλεία προστασίας στις διεθνείς αγορές ενώ σε ό,τι αφορά την αστάθεια της τουρκικής οικονοµίας,
υπογραµµίζουν ότι «παρακολουθούµε χρόνια την οικονοµία της γειτονικής χώρας και την έχουµε δει
τόσο σε ανοδικούς όσο και πτωτικούς κύκλους, σκιαγραφώντας τις αντιδράσεις». Προσθέτουν δε µε
νόηµα ότι πρέπει να βλέπουµε την Tουρκία µε µατιά ανάλογη αυτής των ισπανών και των πορτογάλων
στη Bραζιλία.
78
Ακολούθησε η EFG Eurobank, η οποία ανακοίνωσε ότι προχωρά στην απόκτηση του 70% της επίσης
τουρκικής Tekfenbank, έναντι 182 εκατ. ευρώ.
79
Στα πλαίσια του ΠΑΣΟΚ, µία αντίφαση σηµειώνεται: Στις 5 Απρίλη, ο κ. Γ. Παπανδρέου, µιλώντας
στο συνέδριο του «Economist», είπε: «Θα ήθελα να χαιρετίσω σε πολιτικό επίπεδο την απόφαση της
Εθνικής Τράπεζας να αγοράσει µια τουρκική τράπεζα (...)». Αλλά λίγες µέρες αργότερα, στις 28 Μάη,
µιλώντας στην Τρίπολη ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, είπε για το ίδιο θέµα: «∆εν υπάρχουν µόνο
επιχειρηµατικοί κίνδυνοι... Στην περίπτωση της Finansbank υπάρχουν και εθνικοί κίνδυνοι... η
κυβέρνηση δένει, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η αλήθεια, δένει την ελληνική οικονοµία στο άρµα της
Τουρκίας».
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καταστεί παράγοντας εκσυγχρονισµού των γειτονικών κρατών. Παρέχοντας τεχνογνωσία και
αναπτύσσοντας δραστηριότητα στον τραπεζικό τοµέα σε µια περιοχή δύσκολη, τη νοοτροπία της
οποίας όµως γνωρίζουν καλά πλέον οι έλληνες τραπεζίτες, η Eλλάδα µπορεί να διεκδικεί µια θέση
ηγετική. Επίσης, η θεαµατική αναβάθµιση της Eθνικής στη διεθνή σκηνή, µπορεί να δηµιουργήσει
πίεση στα επιτελεία των µεγάλων τραπεζών για δυναµική αντίδραση αποκατάστασης της
ισορροπίας δυνάµεων. Mε άλλα λόγια, θα είναι σε θέση να εξωθεί τις µεγάλες τράπεζες στην
υιοθέτηση µιας επιθετικότερης στάσης, ώστε να αυξήσουν γρήγορα τα µεγέθη τους στην Eλλάδα
και στο εξωτερικό.
Σηµαντικότερη, όµως, ακόµη και από την αναβάθµιση της γεωπολιτικής δυνατότητας της
χώρας µας, είναι ίσως η ενίσχυση της εθνικής αυτοπεποίθησης που συνεπιφέρει αυτή η κορυφαία
επένδυση. Σηµατοδοτεί αυτή η κίνηση την έναρξη µιας εποχής εξωστρέφειας και επιτευγµάτων
στον διεθνή οικονοµικό στίβο, µε εφαλτήριο ένα πλούτο που παρήχθη στην Eλλάδα και πλέον
διοχετεύεται και προς το εξωτερικό.
Ένα άλλο ζήτηµα «χαµηλής πολιτικής» στο οποίο επήλθε συνεργασία ανάµεσα στις δύο
χώρες, είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκαθίδρυσης απευθείας τηλεφωνικής γραµµής
µεταξύ των «στρατηγείων» της Λάρισας και του Eσκί Σεχίρ, για την αποφυγή της έντασης στο
Αιγαίο. Yπενθυµίζεται ότι η «κόκκινη γραµµή» είχε αποφασιστεί να λειτουργήσει σε διµερές
επίπεδο, χωρίς µεσολάβηση του NATO80 και θα ενεργοποιείται αµέσως µόλις υπάρχει καταγραφή
«έκνοµης» δραστηριότητας στο Aιγαίο. Για την Eλλάδα αυτό σηµαίνει ότι σε περιπτώσεις
παράβασης του FIR Aθηνών και πριν αρχίσει η διαδικασία αναχαίτισης, το εθνικό κέντρο
αεροπορικών επιχειρήσεων της Λάρισας θα επικοινωνεί µε το αντίστοιχο του Eσκί Σεχίρ, και θα
ζητεί την «ανάκληση» των τουρκικών αεροσκαφών81.
Συζητείται, επιπροσθέτως, το θέµα της απαιτούµενης συνεργασίας, προκειµένου να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα µε τα νερά του Έβρου. Οι ενδιαφερόµενες χώρες Ελλάδα-Τουρκία-

Υπενθυµίζεται ότι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, µετά το 2003, καταργήθηκαν τα στρατηγεία της Λάρισας
(διακλαδικό και αεροπορικό) και την κεντρική ευθύνη την έχουν άλλα νατοϊκά στρατηγεία. ∆ηλαδή, η
ευθύνη για την αεράµυνα του Αιγαίου βρίσκεται στα χέρια του αµερικανού πτεράρχου και του τούρκου
επιτελάρχη του Αεροπορικού Στρατηγείου της Σµύρνης. Το δε 7ο CAOC (Νατοϊκό Κέντρο
Συνδυασµένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων), που βρίσκεται στη Λάρισα, µε διοικητή τον έλληνα
διοικητή του ΑΤΑ (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας) βρίσκεται υπό τις διαταγές του στρατηγείου της
Σµύρνης. Μάλιστα, το ΝΑΤΟ, δηλαδή η Τουρκία, έχει λόγο ακόµα και για τις ελληνικές ασκήσεις που
προγραµµατίζονται για το Αιγαίο και ο προγραµµατισµός τους υποβάλλεται κάθε χρόνο το φθινόπωρο
στην αρµόδια στρατιωτική επιτροπή.
81
Όσον αφορά όµως την συχνή προκλητική τακτική της τουρκικής αεροπορίας, η τουρκική πλευρά
παγίως θεωρεί τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ως «τεχνικές λεπτοµέρειες» και αυτή είναι µια
πολιτική θέση που, ασφαλώς, δεν µπορεί να τη χειριστεί κανένας επιχειρησιακός αξιωµατικός ούτε από
τη µία, ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, στην πραγµατικότητα, το «κόκκινο τηλέφωνο» σε αυτές τις
περιπτώσεις αναµένεται να παραµένει βουβό.
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Βουλγαρία82 «πρέπει να συνεργαστούν, ώστε να προστατεύσουν και τους ανθρώπους αλλά και τις
καλλιέργειες και να µην επαναληφθούν οι καταστροφές», δήλωσε η υπουργός κυρία
Μπακογιάννη. Στα πλαίσια της περιφερειακής συνεργασίας συγκαταλέγεται και η απόφαση των
10 πρωθυπουργών Ελλάδος, Αλβανίας, Βοσνίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, ΠΓ∆Μ, ΣερβίαςΜαυροβουνίου, Τουρκίας, Ρουµανίας, Μολδαβίας να υπογράψουν δύο κείµενα, τα οποία
πρωτίστως αποβλέπουν στην τόνωση της συνεργασίας των κρατών της νοτιοανατολικής Ευρώπης,
αλλά και στην επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ τους, τέλος, αποφασίζεται η δηµιουργία µιας ζώνης ελευθέρου
εµπορίου, η οποία θα ενθαρρύνει τις οικονοµικές τους συναλλαγές, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα
υπογραφεί και συµφωνία για την ενοποίηση του σιδηροδροµικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή,
προκειµένου στο µέλλον τρένα υψηλών ταχυτήτων να συνδέουν όλες τις χώρες.
Παρά τις όλες προσπάθειες όµως, η πανίσχυρη Ένωση Βιοµηχάνων ζήτησε επιτάχυνση των
µεταρρυθµίσεων και εγκατάλειψη της θρησκευτικής ρητορικής από τον τούρκο πρωθυπουργό,
Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, διά στόµατος του µεγαλοεπιχειρηµατία Μουσταφά Κοτς. Πρόκειται για
µια σαφή ένδειξη δυσαρέσκειας για την στροφή του κ. Eρντογάν προς ακόµη πιο φιλο-ισλαµικές
θέσεις, που έχει αποµακρύνει την Άγκυρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Με τη στάση αυτή
υπονοµεύεται το κύρος της χώρας στο εξωτερικό», προειδοποίησε ο Κοτς, και την άποψή του
συµµερίζονται πολλοί οικονοµικοί και πολιτικοί παράγοντες στην Τουρκία. Πάντως, ο
επιχειρηµατικός κόσµος απεύχεται την προσφυγή στις κάλπες, θεωρώντας καταστροφικές για την
οικονοµία τις πρόωρες εκλογές. Πιέσεις για επαναπροσέγγιση µε την Ευρώπη αναµενόταν να
ασκήσει και ο γερµανός υπουργός Εξωτερικών, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνµάγιερ, ο οποίος
υπογράµµισε ότι τα χειροπιαστά αποτελέσµατα εκ µέρους της Τουρκίας είναι η καλύτερη
απάντηση, σε όσους αντιµετωπίζουν µε καχυποψία την ευρωπαϊκή της προοπτική.
Η διεθνής προσπάθεια εµπλοκής της Τουρκίας στον εξευρωπαϊσµό συνεχίζεται.
Συνδυασµένες πιέσεις στην Άγκυρα για να συµµορφωθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει µε
την έναρξη του ενταξιακού της διαλόγου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ασκούν οι Ηνωµένες
Πολιτείες και η Ένωση. Ο αµερικανός αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών Ματ Μπράιζα,
µετά τις συναντήσεις που είχε στην Άγκυρα µε ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, κάλεσε την
Τουρκία να τηρήσει κατά γράµµα τις δεσµεύσεις της προς την κοινότητα, εάν όντως επιθυµεί την
είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ιπλωµατικές πηγές επεσήµαναν την αµεσότητα και τη
σαφήνεια της προτροπής της Ουάσιγκτον, η οποία είχε ασκήσει την επιρροή της στις ευρωπαϊκές
Τα κοµµουνιστικά κόµµατα αυτών των τριών χωρών, επίσης, συνεργάστηκαν σε κοινή ανακοίνωσή
τους και σε διαδηλώσεις εναντίον της αµερικανίδας υπουργού Ράϊς, υποστηρίζοντας την έντονη
αντίθεσή τους µε τον προγραµµατισµένο πόλεµο Αµερικής-Ιράν και τη συµµετοχή των χωρών τους σε
αυτόν.
82

118

πρωτεύουσες, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.
Παράλληλα, ο φινλανδός πρωθυπουργός Μάτι Βανχάνεν υπογράµµισε ότι η Τουρκία δεν
πρέπει να λησµονεί, πως «δεν θα µπορέσει να ενταχθεί στην Ένωση, εάν δεν ανταποκριθεί πλήρως
σε όλα τα κριτήρια της Ένωσης» και κατά συνέπεια, όσον αφορά το Κυπριακό «δεν µπορούµε µε
τα “εάν” να σηµειώσουµε πρόοδο». Η τοποθέτηση του κ. Βανχάνεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα,
καθώς η Φινλανδία αναλαµβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάµηνο του
έτους, οπότε αναµένεται να συζητηθεί η Έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο της Τουρκίας, ενώ
ο προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάµηνο, καγκελάριος της Αυστρίας83
Βόλφγκανγκ Σιούσελ, είναι ο πρώτος ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος έχει ανακοινώσει επίσηµα πως
στη χώρα του, η ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση – έπειτα από µια ενδεχόµενη θετική έκβαση
των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων – θα τεθεί σε δηµοψήφισµα.
Από την άλλη µεριά, ο κ. Ρεν δήλωσε ότι «ουδέν νεώτερον» υπάρχει από την τουρκική
πλευρά, σχετικά µε τη δέσµευση του υπουργού Εξωτερικών Αµπντουλάχ Γκιουλ, για άρση της
απειλής πολέµου σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας. H επιδεικνυόµενη
έλλειψη εξευρωπαϊσµού της τουρκικής πολιτικής συµπεριφοράς απογοητεύει τους Eυρωπαίους
και τους καθιστά σκληρότερους στις απαιτήσεις τους για συµµόρφωση της Άγκυρας στους
συµφωνηθέντες όρους. Mειώνεται δε η εντύπωση εντός και εκτός Τουρκίας, ότι ο Eρντογάν
αποτελεί αξιόπιστο συνοµιλητή και παράγοντα σταθερότητας.
Στο ίδιο πνεύµα και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Βαληνάκης, ο οποίος, µιλώντας
στο συνέδριο του Economist, σηµείωσε ότι «η Τουρκία πρέπει να κάνει µεταρρυθµίσεις, όχι µόνο
στο εσωτερικό, αλλά να αλλάξει και τη διεθνή συµπεριφορά της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις
σχέσεις µε τους γείτονες». Ο Γ. Βαληνάκης ζήτησε από την Τουρκία έµπρακτες πρωτοβουλίες για
την προστασία των µη µουσουλµανικών µειονοτήτων, την αναγνώριση του Οικουµενικού
Πατριαρχείου και την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης. Για τις συνεχιζόµενες
στρατιωτικές δραστηριότητες στο Αιγαίο, οι οποίες σηµείωσαν έξαρση κατά τις ηµέρες της
επίσκεψης της Ντόρας Μπακογιάννη στη Λευκωσία, ο υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι είναι
συµπεριφορά που δε βοηθάει τις κοινές προσπάθειες για εξοµάλυνση των προβληµάτων. Ο
υφυπουργός Εξωτερικών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο casus belli, λέγοντας ότι απειλές πολέµου
και συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έννοιες ασύµβατες.
Η Αυστρία βρίσκεται στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά ως προς την απόρριψη της ένταξης της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µια και η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού της – σε ποσοστό
µέχρι και 80%, όπως διαπίστωσε το τελευταίο «Ευρωβαρόµετρο» – είναι κατά της συµµετοχής της
Τουρκίας ως πλήρες µέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο κ. Σιούσελ έχει εκφράσει επανειληµµένα
τις επιφυλάξεις του σε µία πλήρη ένταξη της Τουρκίας, ενώ η Αυστρία ήταν και η µόνη χώρα που
πρότεινε µέχρι την τελευταία στιγµή µόνο µια ειδική σχέση της Ένωσης µε την Τουρκία, αντί της
πλήρους ένταξης.
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Κατά τον Χρ. Παπουτσή, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την
ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, επενδύει στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη µείωση των
εξοπλιστικών δαπανών, στο κοινό ευρωπαϊκό µέλλον φιλίας και συνεργασίας των δύο λαών. «Η κ.
Μπακογιάννη πρέπει να ζητήσει από το Συµβούλιο Υπουργών της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να υπενθυµίσουν και να αποσαφηνίσουν προς την Τουρκία τις υποχρεώσεις της»,
υπογράµµισε ο Χρήστος Παπουτσής στην Κυβερνητική Επιτροπή.
Για την Αθήνα αυτές οι εξελίξεις της τουρκικής πορείας δηµιουργούν προβλήµατα
στρατηγικής, καθώς, η βασική γραµµή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια
ήταν η έµπρακτη, ακόµη και χωρίς ανταλλάγµατα, υποστήριξη της Τουρκίας στην πορεία της προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιθανότητα να εκτραπεί η πορεία της Τουρκίας προς την Ένωση ή το
άνοιγµα µιας συζήτησης για τη διαµόρφωση µιας ειδικής ευρωτουρκικής σχέσης προκαλεί
σκεπτικισµό στην Αθήνα, καθώς εκτιµάται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πως οι
ευρωτουρκικές τριβές θα εκδηλωθούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και θα αφορούν διµερή
ελληνοτουρκικά ζητήµατα.
Ήδη, ως προς την πολιτικοκοινωνική ζωή, αλλά και την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας
αρχίζει πάλι να δηµιουργείται µια έντονα «γκρίζα» ζώνη. H εξέλιξη αυτή σηµατοδοτείται από
εξαιρετικά ανησυχητικά για το κλίµα στην ευρύτερη περιοχή στοιχεία, τα οποία προκαλούν
προβληµατισµό τόσο στις γειτονικές χώρες, όσο και στην Eυρώπη. Για την Eλλάδα, τα στοιχεία
αυτά περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: α) Tη δηµοσίευση επίσηµου χάρτη µικρού τµήµατος του
Aιγαίου, όπου οι βραχονησίδες Ίµια, µε την τουρκική τους ονοµασία «Kαρντάκ» βρίσκονται εντός
της τουρκικής επικράτειας και β) Tην προβολή, πάλι διά της επισήµου οδού, ισχυρισµών περί
καταπίεσης των δικαιωµάτων της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης – που η Άγκυρα
επιµένει να αποκαλεί «τουρκική»84.
Σε συνάντηση που είχαν οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών, Καραµανλής-Ερντογάν, έγινε
αναφορά και σε άλλα θέµατα. Στο ζήτηµα των «θρησκευτικών ελευθεριών», ο τούρκος
πρωθυπουργός εµφανίστηκε κάπως πιο συγκαταβατικός, ανακοινώνοντας στον κ. Καραµανλή ότι
ετοιµάζει ένα νοµοσχέδιο για το θέµα των Βακουφίων (ακίνητη περιουσία του Οικουµενικού
Πατριαρχείου, την οποία έχουν δεσµεύσει οι τούρκοι). Ταυτόχρονα όµως, κατέστησε σαφές ότι
O προαναφερθείς χάρτης, ως τµήµα του γενικότερου πακέτου της εξωτερικής πολιτικής της Tουρκίας,
δηµοσιοποιείται στην επίσηµη ιστοσελίδα της τουρκικής πρεσβείας στην Oυάσιγκτον, ενώ τα περί της
µειονότητας στη Θράκη υπάρχουν αναλυτικά και στην ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου
Eξωτερικών. Eνδεικτικές των αρνητικών έναντι της Eλλάδας διαθέσεων της Άγκυρας ως προς το θέµα
αυτό είναι τόσο οι σχετικές µε τους µουσουλµάνους της Θράκης πρόσφατες δηλώσεις του
πρωθυπουργού Eρντογάν, όσο και οι φηµολογούµενες προθέσεις του επικεφαλή της τουρκικής
διπλωµατίας να «περιοδεύσει» στην περιοχή, στο περιθώριο σχεδιαζόµενης επίσκεψής του στην Eλλάδα.
Mια περιοδεία, η οποία εκτιµάται ότι θα επιχειρηθεί από την τουρκική πλευρά να εξελιχθεί σε εκδήλωση
προβολής των ανεδαφικών ζητηµάτων που εγείρει η Άγκυρα.
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δεν πρόκειται να κινηθεί, προτού δει «ποια θα είναι η έκβαση µε τη δικαστική προσφυγή στο
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Πατριαρχείου». Στο πλαίσιο ακόµα της
συζήτησης για «θρησκευτικές ελευθερίες», ο κ. Ερντογάν επανέφερε στην ελληνική πλευρά το
θέµα της απευθείας εκλογής των µουφτήδων, στη δυτική Θράκη, καθιστώντας σαφές ότι αν δεχθεί
«ισχυρές πιέσεις» – ελληνικές ή και ευρύτερα ευρωπαϊκές – στα θέµατα αυτά, θα επιχειρήσει από
την πλευρά του συµψηφισµό, ανοίγοντας θέµα µειονότητας. ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι
αναφέρθηκε, για πρώτη φορά, στα τζαµιά της Αθήνας, γνωρίζοντας µάλιστα πως «παραβιάζει
ανοικτές θύρες» στο θέµα αυτό.
Αντίθετα, στα θέµατα οικονοµικής συνεργασίας, ο τούρκος πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα
θερµός και θετικός, παρουσιάζοντας – µε συγκεκριµένα νούµερα – τη θεαµατική βελτίωση του
ισοζυγίου εµπορικών συναλλαγών. Εξίσου θερµός ήταν και όταν αναφέρθηκε στα θέµατα
ενεργειακής συνεργασίας, λέγοντας µάλιστα στον κ. Καραµανλή πως οι δύο χώρες µπορούν πλέον
να αποκαλούνται «στρατηγικοί εταίροι» στους εν λόγω τοµείς.
Παρά τις συνεργασιακές σχέσεις σε πλήθος τοµέων, πολλές φορές85 η Άγκυρα έχει
προσπαθήσει να τορπιλίσει τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης λόγω των συµφερόντων που
έχει στον Βόσπορο, αλλά και λόγω της πάγιας τακτικής της να ελέγχει το ενεργειακό παιχνίδι της
περιοχής – το οποίο δεν είναι µόνον οικονοµικό αλλά κυρίως γεωπολιτικό, διπλωµατικό και ενίοτε
στρατιωτικό. ∆εν είναι τυχαίο όµως ότι αιφνίδια, οι τούρκοι προώθησαν πρόσφατα για πολλοστή
φορά κάποιο σχέδιο για ανταγωνιστικό αγωγό του Μπουργκάς, αυτή τη φορά από τη Σαµψούντα
του Ευξείνου στο Τσεϊχάν της Μεσογείου, όπου ήδη καταλήγει ο αγωγός Μπακού-Τσεϊχάν.
Έγκυροι αναλυτές, όµως, στην Αθήνα τόνιζαν ότι είναι εξαιρετικά αµφίβολο να βρεθούν ρωσικές
εταιρείες που να γεµίσουν µε πετρέλαιο τον αγωγό, από τη στιγµή που η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει
τον αγωγό Μπακού-Τσεϊχάν «µέγιστη απειλή για τα ρωσικά συµφέροντα», αφού παρακάµπτει
εντελώς τα ρωσικά εδάφη.
Επίσης, επιθετικός ήταν ο κ. Ερντογάν στο αίτηµά του προς τον κ. Καραµανλή να
επαναλειτουργήσουν τα δύο παλιά τζαµιά της Αθήνας. «Στη χώρα µας επιτρέψαµε οι χριστιανικές
εκκλησίες να αναπαλαιώνονται και όπως ζητάνε κάποια πράγµατα από µας, έτσι και εµείς ζητάµε
να αναπαλαιώσουν τα δύο τζαµιά µε τη δική µας βοήθεια», ήταν η ακριβής φράση του κ.
Ερντογάν, που αρχικά αιφνιδίασε την κυβέρνηση. Λίγο αργότερα, ωστόσο, η Αθήνα έσπευδε να
Το 2005 είχαν ανακοινώσει άλλον αγωγό, µήκους 198 χιλιοµέτρων, από την τουρκική επαρχία της
ανατολικής Θράκης, συνδέοντας το Κιγίκοϊ στα τουρκικά παράλια του Ευξείνου µε το Ιµπρικάµπαµπα,
που βρίσκεται στην ακτή του Αιγαίου, κοντά στον Ελλήσποντο, µε πετρέλαιο της Τρανσνέφτ. Το έργο,
κόστους 900 εκατ. δολαρίων, είχε προταθεί από τον τούρκο επιχειρηµατία Ικάν Ταπάν, αλλά κατόπιν
εγκαταλείφθηκε, όπως άλλωστε και το σχέδιο του 1996 για αγωγό από το τουρκικό λιµάνι Ιγνέαντα στην
ανατολική Θράκη, από την πλευρά του Ευξείνου, στο λιµάνι του Ενέζ, στο βόρειο Αιγαίο, δηλαδή πάλι
από τουρκικό σε τουρκικό έδαφος.
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υποβαθµίσει τη σηµασία του συγκεκριµένου αιτήµατος, µε το επιχείρηµα ότι «η Ελλάδα εδώ και
πολλά χρόνια ακολουθεί πολιτική ισονοµίας και ισοπολιτείας» και προσθέτοντας, ότι η
κυβέρνηση όχι µόνον ανακαινίζει τζαµιά στη Θράκη, αλλά προωθεί εδώ και καιρό τη δηµιουργία
µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα, παραπέµποντας στη σχετική δήλωση της κ. Ντόρας
Μπακογιάννη.
Μία άλλη παρουσιαζόµενη τούρκικη απειλή για την Ελλάδα είναι η ξέφρενη κούρσα
εξοπλισµών, στην οποία οδηγεί η Τουρκία. Οι υπέρογκες δαπάνες της σε σύγχρονα αεροπλάνα και
πλοία θα αναγκάσουν την Ελλάδα να ακολουθήσει. Εκ των πραγµάτων, όσο υπάρχει η απειλή και
όσο εκκρεµούν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, η Ελλάδα πρέπει να αιµορραγήσει οικονοµικά για
να ισορροπήσει το ισοζύγιο ισχύος.
Απέναντι στην τουρκική απειλή η Ελλάδα έχει δύο πράγµατα να αντιτάξει: i) την έξυπνη
διπλωµατία, η οποία θέλει συµµαχίες, οικονοµική ανάπτυξη και µεγαλύτερη εµπλοκή της
ελληνικής οικονοµίας στο παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα, ενώ απαιτεί διαρκή παρουσία της χώρας
στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι και ii) τις έξυπνες, αλλά ταυτοχρόνως διαφανείς, αµυντικές
επενδύσεις.
Παράλληλα, η αµερικάνικη υποστήριξη της Άγκυρας συνεχίζεται – παρά την κρίση που
διανύουν οι σχέσεις Τουρκίας και Αµερικής µετά τον πόλεµο του Ιράκ – µέσω της ωµής αξίωσης
της αµερικανίδας υπουργού Εξωτερικών Κ. Ράις προς την ελληνική κυβέρνηση για άνευ όρων και
προϋποθέσεων στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Στη βάση αυτή, ο Κ. Καραµανλής
διαβεβαίωσε εκ νέου τον τούρκο οµόλογό του, ότι στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας
και φυσικά δεν πρόκειται να δηµιουργήσει κανένα πρόβληµα, ακόµα και αν δεν ανταποκριθεί στις
«ευρωπαϊκές υποχρεώσεις» της, όπως η έµµεση έστω αναγνώριση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
µε το άνοιγµα των λιµανιών και των αεροδροµίων της σε κυπριακά πλοία και αεροπλάνα.
Μάλιστα, σύµφωνα µε ορισµένες πληροφορίες, η ελληνική κυβέρνηση αντιµετωπίζει θετικά την
ιδέα να αναγνωρίσει η Τουρκία την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, όταν θα υπάρξει λύση στο Κυπριακό,
στη βάση του «σχεδίου Ανάν».
Η απαίτηση αυτή όµως δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Κ. Καραµανλή να θέσει σε
συνάντησή του µε τον Τ. Ερντογάν την εκπλήρωση των «ευρωπαϊκών δεσµεύσεων», σε ό,τι
αφορά το Κυπριακό και το Αιγαίο (casus belli, παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου, κ.ο.κ).
Ακριβώς γι' αυτό, η τακτική της ελληνικής κυβέρνησης είναι η «προσαρµογή» στις αµερικανικές
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αξιώσεις86, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να δικαιολογήσει την ενίσχυση των (ανισότιµων) διµερών
σχέσεων στο όνοµα των οικονοµικών σχέσεων, των επενδύσεων και των αγωγών ενέργειας.
Επίσης, η τουρκική κυβέρνηση φρόντισε να διαµηνύσει, µέσω διαρροών στον Τύπο, στην
ελληνική κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να περιµένει χειρονοµίες καλής θέλησης, όσον αφορά την
επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης. «Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης δεν µπορεί να
επαναλειτουργήσει, γιατί κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση µε το τουρκικό Σύνταγµα και την αρχή
της λαϊκότητας», φέρεται να δήλωσε ο Αµπ. Γκιουλ, σύµφωνα µε την τουρκική εφηµερίδα
Χουριέτ.
Οι πιθανότητες να αρχίσουν ή να επισπευσθούν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις για την
Τουρκία είναι πλέον ελάχιστες, αφού και η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ έκανε απόλυτα σαφές
ότι οι ενταξιακές συνοµιλίες µε την Τουρκία δεν θα προχωρήσουν, αν η Άγκυρα δεν δείξει
ενδιαφέρον για την εφαρµογή των αρχών και σεβασµό των αξιών της Ευρώπης.
Η σοβαρότερη όµως εκδήλωση της απροθυµίας των Ευρωπαίων για τη διεύρυνση
προέρχεται από το Παρίσι. H γαλλική κυβέρνηση, µε έγγραφό της προς την Επιτροπή, τονίζει ότι
τα κράτη τα οποία βρίσκονται σε κάποιο στάδιο ενταξιακής διαδικασίας, οφείλουν «να τηρούν
κατά γράµµα» τα κριτήρια που έχουν εξαρχής καθοριστεί για την εισδοχή τους στην Eυρωπαϊκή
Ένωση. Το σχετικό έγγραφο είναι σε γνώση των κρατών-µελών της Ένωσης και, όπως
σηµειώνεται, το περιεχόµενό του θα αποτελέσει θέµα που θα φέρει προς συζήτηση η Γαλλία στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 15-16 Ιουνίου. ∆εν θέτει νέους όρους ούτε νέα κριτήρια ένταξης η
γαλλική επιστολή, τονίζει όµως ότι «όταν καθορίζονται κριτήρια, και µάλιστα οµόφωνα, αυτά
πρέπει να τηρούνται κατά γράµµα». Και προσθέτει: Μια υποψήφια χώρα «δεν είναι δυνατόν να
περνά από το ένα στάδιο ικανοποίησης κριτηρίων σε άλλο, αν προηγουµένως δεν έχει
ικανοποιήσει πλήρως το προηγούµενο».
H επισήµανση αυτή γίνεται ως απάντηση στις προσπάθειες ορισµένων χωρών να
παραβλέψουν την απροθυµία της Τουρκίας να προχωρήσει συστηµατικά στο «κλείσιµο» των
κεφαλαίων της διαδικασίας. H Βρετανία και η Ολλανδία εξέφρασαν ήδη «συµπάθεια» για τις
δυσχέρειες που αντιµετωπίζει η κυβέρνηση Ερντογάν να προχωρήσει σε µεταρρυθµίσεις στον
νοµικό και στον δικαστικό χώρο και, ανεπίσηµα, έριξαν την ιδέα «να προχωρήσει η διαδικασία

Σύµφωνα µε κοµµουνιστικές πηγές, το πρόβληµα έγκειται στο εξής: οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν
και παραµένουν εγκλωβισµένες στα σχέδια των ηγεµόνων της «νέας τάξης». Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή
Ένωση, όχι µόνο δεν ενδιαφέρονται να λύσουν µε δίκαιο τρόπο τις «διαφορές» µεταξύ των δύο χωρών,
αλλά τις συντηρούν, ώστε να δικαιολογούν το ρόλο του επικυρίαρχου και να «σέρνουν» τις κυβερνήσεις
των δύο χωρών στην κατεύθυνση που επιθυµούν. Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας,
έχοντας αποδεχτεί αυτό το νεοταξικό πλαίσιο στις διµερείς σχέσεις, επιχειρούν να µεγαλώσουν το ρόλο
τους και το µερίδιο που µοιράζει το αφεντικό στα «καλά» και «πρόθυµα παιδιά».
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ένταξης σε άλλα κεφάλαια», ενώ όσα µείνουν «ανοικτά» θα µπορούσαν να συζητηθούν αργότερα,
όπως δήλωσε ο τότε υπουργός Εξωτερικών κ. Τζακ Στρο. ∆εν υπήρξε σοβαρή υποστήριξη αυτής
της προσπάθειας.
Το γαλλικό έγγραφο θέτει και ένα ακόµη ζήτηµα, που προφανώς αφορά την Τουρκία. «H
Eυρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λαµβάνει υπόψιν της τις απόψεις και τις αντιδράσεις των
ευρωπαίων πολιτών στην επέκταση της διεύρυνσης, αυτό πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά
συστατικά της περαιτέρω διεύρυνσης» τονίζει. Το «Όχι» της Γαλλίας στο δηµοψήφισµα του 2005
για το Σύνταγµα ερµηνεύθηκε ως άρνηση των γάλλων να δεχθούν µια µουσουλµανική χώρα στην
Ευρώπη. Αλλά και πρόσφατα σε δηµοσκόπηση της «Liberation», το 76% των γάλλων δήλωσε ότι
απορρίπτει γενικώς κάθε νέα διεύρυνση της Ένωσης. Το µήνυµα προς την Άγκυρα στηρίζεται σε
αυτή την πραγµατικότητα και δίνεται και σε άλλο σηµείο του γαλλικού κειµένου: «H στρατηγική
της Eυρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση πρέπει να υλοποιείται, έχοντας πάντοτε κατά νουν το
κατά πόσον είναι σε θέση η Ένωση να αφοµοιώσει νέα µέλη».
Αντιδράσεις εκδηλώθηκαν ήδη στην γαλλική παρέµβαση, ανεπίσηµα όµως εκ µέρους των
σκανδιναβικών χωρών, οι οποίες υποστηρίζουν την ένταξη της Τουρκίας, «έστω και µε τα
µικροπροβλήµατά της». Στις Βρυξέλλες όµως, σηµειώνεται ότι το γαλλικό κείµενο «απηχεί τις
απόψεις» όχι µόνο της πλειονότητας των Ευρωπαίων – όπως δείχνουν σταθερά οι δηµοσκοπήσεις
του Ευρωβαροµέτρου – αλλά και σηµαντικού αριθµού αξιωµατούχων της Επιτροπής,
περιλαµβανοµένου του προέδρου κ. Μπαρόζο. Προσθέτουν επίσης ότι, αν οι γαλλικές απόψεις
γίνουν κατά κάποιον τρόπο αποφάσεις των «25», θα αισθανθούν ανακούφιση πολλά κράτη-µέλη,
που για διάφορους λόγους εµφανίζονται να υποστηρίζουν την ένταξη της Τουρκίας και της
Ουκρανίας. H γαλλική κίνηση ικανοποιεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει
διατυπώσει αµφιβολίες για την «ικανότητα» της Τουρκίας να συµβαδίσει µε την Eυρωπαϊκή
Ένωση, όπως και των αρµοδίων του προϋπολογισµού, οι οποίοι επανειληµµένα τόνισαν ότι δεν
αντέχει η Ευρώπη των «25» να ενισχύσει κατά ικανοποιητικό τρόπο νέες οικονοµικά
καθυστερηµένες χώρες. H αυστριακή προεδρία που εκπνέει τον Ιούνιο και η φινλανδική που τη
διαδέχεται, ασφαλώς θα παίξουν ρόλο στην τύχη της γαλλικής παρέµβασης.
Στο µεταξύ, η Ένωση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (IHD) ανέφερε ότι πρέπει να τερµατιστεί
άµεσα η πρακτική του βασανισµού, µέσω της αποµόνωσης στις φυλακές Τύπου F – τα Λευκά
Κελιά – επισηµαίνοντας, ότι η απεργία πείνας που άρχισε το 2000, από την οποία έχουν χάσει τη
ζωή τους 128 άνθρωποι, συνεχίζεται.
Επίσης, όπως κατά παράδοση συµβαίνει, κάθε φορά που το τουρκικό σύστηµα αισθάνεται
«υπό πίεση», επιχειρεί να ανοίξει µέτωπα στην εξωτερική πολιτική, επιδιώκοντας την εσωτερική
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συσπείρωση. H τακτική αυτή, στην παρούσα συγκυρία, εκδηλώνεται έναντι:
- Tης Eλλάδας, µε την εντονότερη προβολή των παγίων απαιτήσεών της εις βάρος της ελληνικής
χώρας και επαναβεβαιώνοντας µέσω σχετικής απόφασης του τουρκικού Συµβουλίου Eθνικής
Aσφαλείας, την ύπαρξη της απειλής πολέµου προς την Eλλάδα για το εύρος των χωρικών υδάτων.
Tαυτόχρονα, τίθενται µε επιθετικό τρόπο εκ νέου ζητήµατα:
Aµφισβήτησης του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς και του εύρους που έχει ο χώρος

i)

επιχειρησιακής ευθύνης για έρευνα και διάσωση στο Aιγαίο.
∆ικαιωµάτων της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη, την οποία παγίως

ii)

χαρακτηρίζει «τουρκική».
∆ήθεν αντιτουρκικής στάσης της Eλλάδας, µε αφορµή την κατασκευή µνηµείου για την

iii)

γενοκτονία των ποντίων στη Θεσσαλονίκη.
Την «παρενόχληση» τουρκικών µαχητικών από την Ελληνική Aεροπορία στο Aιγαίο. Στην

iv)

«επιχειρηµατολογία» της ήρθε να προστεθεί και η ελληνική στάση έναντι της άσκησης των
τουρκικών δυνάµεων στο κεντρικό Aιγαίο, για «έρευνα και διάσωση».
Την παρουσίαση των τουρκικών δραστηριοτήτων από τον ελληνικό Tύπο, διότι όπως

v)

υποστηρίζει η τουρκική ηγεσία, δεν συµβάλλει µε τον τρόπο αυτό στη διαφύλαξη του
«επιδιωκόµενου κλίµατος στις διµερείς σχέσεις».
- Tης Kυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε την επιµονή όχι µόνο να µην την αναγνωρίζει ως κρατική
οντότητα, αλλά και να θέτει εµπόδια στη συµµετοχή της Λευκωσίας σε διεθνείς Oργανισµούς.
- Tης Eυρωπαϊκής Ένωσης, αφού όχι µόνο αρνείται να συµπεριφερθεί προς ένα εκ των µελών της
µε τρόπο ισότιµο προς τα υπόλοιπα 24, αλλά και διότι δεν προτίθεται, σύµφωνα µε επίσηµες
δηλώσεις, να εκπληρώσει βασικές της υποχρεώσεις, όπως είναι η εφαρµογή του Πρωτοκόλλου
Tελωνειακής Ένωσης µε τα νέα µέλη στο σύνολό τους, το άνοιγµα της Σχολής της Xάλκης κ.λπ.
H αρνητική αυτή συµπεριφορά της τουρκικής πολιτείας87, «διανθίζεται» από εκφράσεις
εντονότατης δυσαρέσκειας και προς µεµονωµένα κράτη της ∆ύσης, όπως συνέβη µε τη Γαλλία και

Είναι προφανές ότι ο κ. Ερντογάν επιχειρεί να αυξήσει την πίεση κάποιων ευρωπαϊκών κρατών προς
τη Λευκωσία, προκειµένου να µην ασκήσει το δικαίωµα του βέτο σε περίπτωση που η Άγκυρα δεν
συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της, γεγονός το οποίο φοβούνται πολλά ευρωπαϊκά κράτη, ευνοϊκά
διακείµενα προς την Τουρκία, όπως και οι ΗΠΑ. Ο κ. Ερντογάν δεν µπορεί να δεχθεί ότι η Τουρκία δεν
είναι επιθυµητή στην Ευρώπη – σε επίπεδο πλέον κάποιων πολιτικών ηγεσιών – γι’ αυτό, την όποια
αποτυχία προσπαθεί να τη µεταθέσει στην Κύπρο.
87
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τον Kαναδά. H Άγκυρα ανακάλεσε για λίγες ηµέρες τους πρέσβεις της από τις χώρες αυτές, ως
δείγµα διαµαρτυρίας, επειδή τα κοινοβούλιά τους προωθούν προς έγκριση ψηφίσµατα
αναγνώρισης της γενοκτονίας των αρµενίων. Tην ίδια στιγµή, κλιµακώνεται και η εσωτερική
αντιδραστική προπαγάνδα στη γείτονα: Aκροδεξιοί κύκλοι καταφέρονται εναντίον του
Oικουµενικού Πατριαρχείου, χωρίς µάλιστα να αποδοκιµάζονται ούτε τυπικά από την επίσηµη
κυβέρνηση. Παράλληλα, επανέρχονται στο προσκήνιο απόψεις όπως ότι η Eυρωπαϊκή Ενωση δεν
αποτελεί παρά ένα «χριστιανικό κλαµπ», το οποίο «αν δεν δεχθεί στους κόλπους του την Tουρκία,
θα πραγµατοποιήσει ένα αρνητικό βήµα, σε έναν κόσµο που διολισθαίνει επικίνδυνα σε
περιβάλλον σύγκρουσης πολιτισµών και θρησκειών».
Παράλληλα, µε µία άκρως προκλητική ενέργεια, η τουρκική δικαιοσύνη διέταξε αιφνίδια
προανάκριση για την τελετή Θείας Λειτουργίας στην Μαλακοπή της Καππαδοκίας από τον
Οικουµενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαίο, κατά τον Απρίλιο. Συγκεκριµένα, µε εντολή του
τοπικού εισαγγελέα, ζητήθηκαν εγγράφως από το Φανάρι «τα πλήρη στοιχεία και οι διευθύνσεις
των κληρικών που έλαβαν µέρος στη Θεία Λειτουργία». Eνδεικτικό είναι ότι ο εισαγγελέας
αξίωσε από τον Οικουµενικό Θρόνο να του επιδόσει «επικυρωµένο αντίγραφο του άρθρου 4 του
κανονισµού του 1935 που επιτρέπει στον Πατριάρχη να εµφανίζεται δηµοσίως εκτός των ναών και
εκτός χρόνου τελέσεως ιερών ακολουθιών µε εκκλησιαστική περιβολή», ζητώντας επιτακτικά
µάλιστα όλες αυτές οι ενέργειες να γίνουν «εντός προθεσµίας δέκα ηµερών».
Το εντυπωσιακό είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση, όχι µόνον δεν καταδίκασε την απόφαση
του συγκεκριµένου εισαγγελέα – ο οποίος σηµειωτέον παρέβλεψε το γεγονός, ότι η τέλεση της
Θείας Λειτουργίας έγινε στην Καππαδοκία µε την ίδια των τουρκικών αρχών – αλλά απέφυγε
ακόµη και να τη σχολιάσει, παρά το γεγονός ότι εκλήθη από δηµοσιογράφους. Σηµειώνεται
επιπλέον, ότι το συγκεκριµένο γεγονός ήρθε να επιβαρύνει το ήδη φορτισµένο κλίµα που είχαν
δηµιουργήσει οι δηλώσεις του πρώην υπουργού των Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Γιασάρ Γιακίς,
ο οποίος κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Θράκη, χαρακτήριζε εσκεµµένα ως «τουρκική»
τη µουσουλµανική µειονότητα, αµφισβήτησε δηµόσια την οικουµενικότητα του Φαναρίου και
ζήτησε ευθέως από την τουρκική ηγεσία να παρεµβαίνει στην επιλογή του Πατριάρχη. «Ο
Πατριάρχης είναι αιρετός και όχι ο µουφτής, που είναι το αντίστοιχο του Πατριάρχη και εµείς
ποτέ δεν διορίσαµε τον Πατριάρχη στην Τουρκία», ήταν µία από τις δηλώσεις του κ. Γιακίς, ενώ
έθεσε ακόµη και ζήτηµα εκλογής του µουφτήδων της Θράκης
Σε γενικές γραµµές, σε απάντηση των τουρκικών προκλήσεων, η ελληνική πλευρά διατηρεί
τη συγκρατηµένη στάση της, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στην Τουρκία να κλιµακώνει την
τακτική των αµφισβητήσεών της. Επίσης, το πράττει αυτό, εκµεταλλευόµενη την ανεκτική στάση
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από τον διεθνή παράγοντα, αλλά και την ελληνική επιλογή να διατηρήσει εξαιρετικά χαµηλούς
τόνους απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, µη θέλοντας να δώσει αφορµές για εντάσεις
στην περιοχή, τέτοιες, που να εξαναγκάσουν την Aθήνα να εγείρει ζήτηµα ασυµβατότητας της
τουρκικής πολιτικής µε τα προαπαιτούµενα για την πορεία της ενταξιακής διαδικασίας της
Άγκυρας.
Σε δηλώσεις του ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι «τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας είναι
δεδοµένα και αδιαπραγµάτευτα». Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέστησε
σαφές ότι δεν προτίθεται να χαµηλώσει τους τόνους της κριτικής του προς τον πρωθυπουργό κ. Κ.
Καραµανλή. «Εµείς από την αρχή ήµασταν έτοιµοι να στηρίξουµε την ενότητα του ελληνικού
λαού, όποτε υπάρχει κίνδυνος, αλλά η ίδια η πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι επικίνδυνη για
τη χώρα µας, και αυτό είναι το πρόβληµά µας», υπήρξε η χαρακτηριστική αποστροφή του κ. Γ.
Παπανδρέου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απώλεσε δύο «ιστορικές» ευκαιρίες το
2004 και το 2005, προκειµένου να υποχρεώσει την Τουρκία να κινηθεί στις διµερείς σχέσεις µε
βάση τις αρχές του ∆ικαίου και απάντησε στη θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι το κείµενο του
Ελσίνκι είχε «θολά» σηµεία, σηµειώνοντας πως «ακόµη και το Σύνταγµα επιδέχεται πολλές
ερµηνείες, αλλά σηµασία έχει εάν εσύ µπορείς, µε διπλωµατικό τρόπο, να επιβάλεις την ερµηνεία
που θέλεις».

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ
ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σηµειώθηκε αεροπορικό δυστύχηµα, η σηµασία του οποίου
αντικατοπτρίστηκε έντονα εντός και εκτός Ελλάδας. Σύµφωνα µε αυτό, ένας σχηµατισµός τριών
τουρκικών αεροσκαφών – ένα φωτογραφικό RF4 και τα δύο F-16 που το συνόδευαν – µπήκε στο
FIR Aθηνών, χωρίς να έχουν υποβάλει σχέδια πτήσης και κατευθύνονταν σε στρατιωτικά
ευαίσθητες περιοχές βόρεια της Κρήτης. Εκτός από την παραβίαση του FIR Aθηνών, ταυτόχρονα,
τονίστηκε ότι το ύψος των 27.000 ποδών που πετούσαν τα τουρκικά αεροσκάφη δεν είναι µόνον
έξω από τους διεθνείς κανονισµούς, αλλά και επικίνδυνο για την Πολιτική Aεροπορία. Από τη
στιγµή που σηµειώθηκε παράβαση των διεθνών κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, τα ελληνικά
µαχητικά σηκώθηκαν από την 115 Πτέρυγα Μάχης, για να προβούν σε αναγνώριση, σύµφωνα µε
τους διεθνείς κανονισµούς αεροπλοΐας που οφείλει να εφαρµόζει η Ελλάδα στο πλαίσιο του FIR
Αθηνών. Όπως αναφέρουν πηγές του YEΘA, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης, στα
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27.000 πόδια, ένας «νευρικός» χειρισµός του ενός από τα δύο τουρκικά F-16 οδήγησε στη
σύγκρουση και την µοιραία για τον έλληνα χειριστή πτώση.
Ο κ. Παπανδρέου άσκησε αµέσως κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισµούς στο ζήτηµα
του δυστυχήµατος ανάµεσα στα δύο πολεµικά αεροσκάφη, επισηµαίνοντας καθυστερήσεις στην
αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία για άλλη µια φορά κράτησε χαµηλούς τόνους, ακόµα και στα
ΜΜΕ, για αποφυγή της κρίσης. Εξέφρασε, δε, φόβους ότι η κυβέρνηση «µε την πολιτική της θα
µας πάει σε µικρότερα ή µεγαλύτερα επεισόδια, που θα µεγαλώσουν την ένταση στην περιοχή»,
αγνοώντας την ελληνοτουρκική συνεργασία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του γεγονότος,
στα πλαίσια των απευθείας επικοινωνιών µεταξύ των δύο αρχηγών, του AΓEEΘA ναυάρχου
Xηνοφώτη και του τούρκου στρατηγού Oζκιόκ88.
«Από τον κ. Παπανδρέου που θήτευσε περί τα 10 χρόνια στο υπουργείο Εξωτερικών, θα
περίµενε κανείς µεγαλύτερη υπευθυνότητα σε ένα τέτοιο θέµα το οποίο µόνο για κοµµατική
εκµετάλλευση δεν προσφέρεται», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Θ. Ρουσόπουλος, ενώ το
ΚΚΕ σχολίασε: «Η σύγκρουση των δύο F-16 στο Αιγαίο καταδεικνύει πως είναι άµεση και
επιτακτική ανάγκη για τους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας να αντιµετωπίσουν από κοινού
την ένταση που δηµιουργούν οι αντιθέσεις και οι σχεδιασµοί των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Η γραµµατέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα χαρακτήρισε ιδιαιτέρα ανησυχητική την
κατάσταση στο Αιγαίο, σηµειώνοντας ότι «εν τοις πράγµασι, η τουρκική πολιτική ενισχύεται από
τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση» και τονίζοντας, ότι ο καλύτερος φόρος τιµής
προς τους πιλότους µας είναι η αταλάντευτη και ανυποχώρητη στάση απέναντι στις διεκδικήσεις
της Τουρκίας και την ευρωνατοϊκή πολιτική.
Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλέκος Αλαβάνος δήλωσε ότι «η σύγκρουση
ήταν προαναγγελθείσα και από τύχη δεν έχουµε περισσότερα θύµατα, εκτός από την περίπτωση
του έλληνα πιλότου», ενώ επανέφερε την πρότασή του να µειωθούν οι εξοπλισµοί και να γίνουν
δεκτές οι ζώνες ευθύνης για τα FIR. Αλλαγή εξωτερικής πολιτικής ζήτησε, τέλος, ο πρόεδρος του
Συνασπισµού Αλ. Αλαβάνος, προτείνοντας «µε τρόπο επείγοντα και ριζοσπαστικό, να
αναληφθούν πρωτοβουλίες επίλυσης των ελληνοτουρκικών, µε όσους τρόπους διαθέτουµε».
Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κ. Παπούλιας και ο πρωθυπουργός κ. Κων.
Καραµανλής απέστειλε µήνυµα-προειδοποίηση προς την Άγκυρα, να εγκαταλείψει «µια για πάντα
πρακτικές και συµπεριφορές που δεν συνάδουν µε τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς τα πάντα
συνυπολογίζονται και συνεκτιµώνται στην ευρωπαϊκή της πορεία». Προσεκτικός, αλλά και
Σηµειώνεται, ότι δεν έχει ακόµη τεθεί σε λειτουργία η «κόκκινη γραµµή» που να συνδέει απευθείας τα
αεροπορικά στρατηγεία Λάρισας και Eσκί Σεχίρ, στόχος των οποίων θα ήταν να αποφευχθούν αρνητικές
εξελίξεις, όπως το συγκεκριµένο αεροπορικό δυστύχηµα του Μαϊου.
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ταυτόχρονα αιχµηρός στον λόγο και το ύφος του, από το Παρίσι όπου βρισκόταν, ο έλληνας
πρωθυπουργός υπονόησε σαφέστατα ότι η σοβαρότητα και η ψυχραιµία µε την οποία η Αθήνα
αντιµετώπισε το «συµβάν», σε καµία περίπτωση δεν συνιστά ανοχή σε προκλητικές συµπεριφορές
και αξιώσεις.
Ακόµη πιο αιχµηρός ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, διευκρίνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει
την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αντιµετωπίζει την ένταξη ως
ιστορική αναγκαιότητα. Υπογράµµισε, δε, µε έµφαση ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας δεν είναι
ρητορικό σχήµα, ούτε δήλωση προθέσεων, αλλά πράξη. Ο κ. Παπούλιας χαρακτήρισε το συµβάν
στο Αιγαίο ως ανθρώπινα τραγικό και πολιτικά σοβαρό και επισήµανε ότι δείχνει ξεκάθαρα την
ανάγκη να σεβαστεί η Τουρκία, τόσο κατά τον τύπο, όσο και κατά την ουσία, το διεθνές δίκαιο
και τις συµβάσεις και να αντιληφθεί ότι απαράδεκτες συµπεριφορές, όπως οι αδιευκρίνιστες
πτήσεις, θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα σε µία ευαίσθητη περιοχή.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση
προκρίνει την υποχρέωση της Τουρκίας για σεβασµό στις σχέσεις καλής γειτονίας, αφού η
στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Άγκυρας εκ µέρους της Αθήνας δεν πρέπει να θεωρείται
δεδοµένη. Κυβερνητικοί κύκλοι υπογράµµιζαν ότι η προειδοποίηση αυτή της Αθήνας δεν συνιστά
αυτή την ώρα άµεση απειλή για άσκηση βέτο. Αποτελεί, ωστόσο, σαφέστατη υπενθύµιση των
δυνατοτήτων που έχει η Ελλάδα να παρέµβει, αν χρειαστεί, στη µακρά διαπραγµάτευση που
βρίσκεται σε εξέλιξη µεταξύ Άγκυρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το συµβάν οφείλει να
προβληµατίσει σοβαρά τη γείτονα χώρα, ώστε να αναθεωρήσει οριστικά τη στάση της», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Καραµανλής. Υπογράµµισε ακόµη, ότι «η Ελλάδα προασπίζεται τα εθνικά
της συµφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώµατα», καθώς και ότι «ο χειρισµός της όλης
υπόθεσης και σε όλα τα επίπεδα ανέδειξε την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα, µε την οποία η
κυβέρνηση χειρίζεται ευαίσθητα ζητήµατα».
Πιο αποφασιστικός παρουσιάστηκε ο τέως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κωστής
Στεφανόπουλος, ο οποίος ζήτησε την παραποµπή όλων των ελληνοτουρκικών διαφορών – ύστερα
από υπογραφή συνυποσχετικού µε την Τουρκία89 – στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, µε
εξαίρεση τις γκρίζες ζώνες «που ανήκουν στη φαντασία της Τουρκίας µόνον». Εάν δεν αναζητηθεί
λύση µέσω του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου, καταλήγει ο κ. Στεφανόπουλος, οι εκκρεµότητες θα
συνεχίσουν να υφίστανται, «µε τις γνωστές συνέπειες και τον κίνδυνο θερµού επεισοδίου» και «θα
έχουµε εναποθέσει στο αβέβαιο µέλλον τις προσδοκίες µας, µε φανερό τον κίνδυνο να
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή είναι να συµφωνήσουν οι δύο χώρες στο ποια θέµατα θα
παραπέµψουν και να δεσµευτούν εκ των προτέρων, ότι είναι αποδεκτή η όποια κρίση του ∆ικαστηρίου.
Αυτό είναι το λεγόµενο «συνυποσχετικό».
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διαψευσθούν».
Χαµηλούς τόνους κράτησε επίσης η Άγκυρα και τα τουρκικά ΜΜΕ. Παρ’ όλα αυτά όµως,
η Άγκυρα δεν έκανε πίσω από την πάγια θέση της, ότι αυτού του είδους οι πτήσεις δεν
παραβιάζουν διεθνείς κανόνες και ότι η σύγκρουση έγινε πάνω από «διεθνή ύδατα». Με ανάλογο
πνεύµα, ο τούρκος εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ναµίκ Ταν, διαστρέβλωσε και τις
πάγιες ελληνικές θέσεις. «Είναι λανθασµένη η προσπάθεια της Ελλάδας να εµφανίζει ως ελληνικό
εναέριο χώρο τον διεθνή εναέριο χώρο που υπάγεται στο FIR Αθηνών» είπε, αν και ποτέ η Αθήνα
δεν έχει προβάλει ανάλογο ισχυρισµό. «Στην περιοχή αυτή, τα ελληνικά αεροσκάφη προσπαθούν
να εµποδίσουν την πλήρη ελευθερία πτήσης των τουρκικών νατοϊκών αεροσκαφών και
προβαίνουν σε παρεµποδίσεις», πρόσθεσε.
Επίσης, όπως ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, «µε
βάση το διεθνές δίκαιο, τα στρατιωτικά αεροσκάφη που πετούν στον διεθνή εναέριο χώρο δεν
είναι υποχρεωµένα να δίνουν σχέδια πτήσης στη µονάδα εναέριας κυκλοφορίας που παρέχει
υπηρεσία στη συγκεκριµένη Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR), αρκεί να έχουν ενηµερώσει
το στρατηγείο του ΝΑΤΟ για τις κινήσεις τους». Η δήλωσή του αυτή, ωστόσο, προκαλεί ακόµη
και την κοινή λογική, δεδοµένου ότι ο ίδιος αναγνωρίζει µεν την ευθύνη της ασφάλειας των
πτήσεων στον πύργο ελέγχου της Αθήνας, όµως µόνο για τα πολιτικά αεροσκάφη, σαν να µην
υπάρχει κάποια στιγµή κίνδυνος σύγκρουσής τους µε τα στρατιωτικά. «Το FIR ορίζεται όχι ως
περιοχή κυριαρχίας, αλλά ως περιοχή υπηρεσίας και στις πτήσεις αυτές, η ευθύνη της ασφάλειας
της πολιτικής αεροπορίας έχει δοθεί στη µονάδα, η οποία πραγµατοποιεί την πτήση», πρόσθεσε ο
κ. Ταν, προκαλώντας και πάλι τη λογική, καθώς αφήνει να εννοηθεί ότι η αεροπορική ασφάλεια
επαφίεται αποκλειστικά στους πιλότους και µάλιστα, ακόµη και σε εκείνους που δεν έχουν
υποβάλει, όπως οφείλουν, σχέδιο πτήσεως.
Επίσης, το τουρκικό Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (και όχι το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων
∆υνάµεων που χειρίστηκε την κρίση και έχει τον «τελευταίο» λόγο) εξέδωσε ανακοίνωση, στην
οποία αναφέρει ότι «δεν υπήρξε αεροµαχία», ότι επρόκειτo για απλή εκπαιδευτική πτήση και ότι
«οι ελληνικές αρχές κατεύθυναν δύο ελληνικά αεροσκάφη τύπου F-16, µε σκοπό να
παρεµποδίσουν τα τουρκικά κατά παράβαση των κανόνων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής
Αεροπορίας (ICAO)», χωρίς βεβαίως να εξηγεί ούτε ποιά είναι η νοµική βάση αυτής της άποψης,
ούτε γιατί τα τουρκικά αεροσκάφη µπήκαν χωρίς σχέδια πτήσης στο FIR Αθηνών.
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Παρά τους χαµηλούς τόνους, προς αποφυγή της κλιµάκωσης σοβαρής κρίσης90, που
κράτησαν οι δύο κυβερνήσεις για το αεροπορικό δυστύχηµα, του οποίου η σηµασία της
ανατρεπόµενης κρίσης παροµοιάζεται µε την σηµασία της κρίσεως σχετικά µε τα Ίµια, µεγάλη
έκταση δίνεται στο γεγονός από τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, τα δορυφορικά κανάλια και
τον διεθνή Τύπο.
Επικαλούµενο την ανακοίνωση του τουρκικού γενικού επιτελείου, το γαλλικό πρακτορείο
αναφέρει ότι «τα ελληνικά µαχητικά επιχείρησαν να αναχαιτίσουν τα τουρκικά, στη διάρκεια
εκπαιδευτικών πτήσεων ρουτίνας πάνω από διεθνή χωρικά ύδατα, µε αποτέλεσµα να
συγκρουστούν και να συντριβούν αµφότερα». Στην ιστοσελίδα του γαλλικού περιοδικού L’
Express αναφέρεται ότι τα αεροσκάφη συγκρούστηκαν παίζοντας «το παιχνίδι του ποντικού µε τη
γάτα», ενώ η γαλλική επιθεώρηση γράφει: «Οι εκδοχές των δύο πλευρών αποκλίνουν. Οι τούρκοι
διατείνονται ότι ελληνικό αεροσκάφος παρεισέφρησε σε αεροπορικές ασκήσεις στον διεθνή
εναέριο χώρο. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η σύγκρουση έγινε “κατά τη διάρκεια
ασκήσεων αναχαίτισης” τουρκικού αεροσκάφους πάνω από την Κάρπαθο». Επίσης, η γαλλική Le
Monde σηµειώνει ότι το επεισόδιο «σχετίζεται µε την οριοθέτηση των εναέριων χώρων των δύο
χωρών, που επιρρίπτουν η µία την ευθύνη στην άλλη». Η γαλλική εφηµερίδα αναφέρει την
ελληνική ανακοίνωση, ότι τα τουρκικά αεροσκάφη «εισήλθαν στον χώρο ευθύνης του FIR
Αθηνών, χωρίς να υποβάλουν σχέδια πτήσης», αλλά και την τουρκική ανακοίνωση ότι «το ΝΑΤΟ
είχε ενηµερωθεί».
Η βρετανική Guardian σε άρθρο µε τίτλο «Σύγκρουση στον αέρα διακινδυνεύει νέα
ελληνοτουρκική κρίση», µεταφέρει τις δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου ότι «φοβούµαστε πως
τα όσα συνέβησαν σήµερα, θα οδηγήσουν σε άλλα µικρότερα ή µεγαλύτερα επεισόδια».
Οι περισσότερες ξένες εφηµερίδες, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την ιταλική La
Repubbica, τόνισαν το γεγονός της συνεννόησης µεταξύ των δύο χωρών. «Το τηλεφώνηµα µεταξύ
των δύο υπουργών Eξωτερικών έδειξε µια νέα φάση ωριµότητας στις σχέσεις µεταξύ των δύο
αντιπάλων», αναφέρει η ιταλική εφηµερίδα.
Το ΒΒC περιγράφει τη σύγκρουση, υπενθυµίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν βρεθεί πολλές
φορές στο χείλος µιας πολεµικής σύρραξης, λόγω της διένεξης για τον εναέριο χώρο, τονίζοντας
τις συνέπειες στον τουρισµό στο Αιγαίο. Ο ανταποκριτής του στην Αθήνα, Ρίτσαρντ Γκάλπιν,
µεταδίδει εξάλλου ότι προσπάθειες αναχαίτισης πραγµατοποιούνται συχνά, καθώς και οι δύο
Τακτική, η οποία ακολουθήθηκε την ίδια περίοδο και για άλλα προκλητικά συµβάντα, όπως: i) το
γεγονός ότι τουρκική ακταιωρός εµπόδισε ελληνικό αλιευτικό στα Ίµια, όπου έσπευσε ελληνικό πλοίο
του Λιµενικού, υποστηρίζοντας πως βρίσκονται σε τουρκικά χωρικά ύδατα, µε αποτέλεσµα να φύγουν
στη συνέχεια όλοι µαζί και ii) το περιστατικό µε κάποιους τούρκους, που φωτογράφιζαν το Ναύσταθµο
της Σούδας.
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πλευρές επιδίδονται σε αεροµαχίες, προκαλώντας προειδοποιήσεις από το ΝΑΤΟ για την
επικινδυνότητά τους. Στην ιστοσελίδα του το γερµανικό περιοδικό Der Spiegel επισηµαίνει ότι
παρά την προσέγγιση των δύο χωρών και τη σαφή βελτίωση των διµερών διπλωµατικών σχέσεων
των τελευταίων ετών, υπάρχουν ακόµη εκκρεµή ζητήµατα, ειδικά όσον αφορά στο Αιγαίο και την
Κύπρο. Η γερµανική εφηµερίδα, Frankfurter Allgemeine, γράφει στο site της ότι στην τηλεφωνική
τους συνοµιλία, οι υπουργοί Εξωτερικών, Μπακογιάννη και Γκιουλ συµφώνησαν ότι το επεισόδιο
δε θα επηρεάσει αρνητικά την προσέγγιση των δύο χωρών. Οι «Τάιµς της Νέας Υόρκης»
επισηµαίνουν στο ρεπορτάζ τους ότι τα χρόνια ζητήµατα αντιπαράθεσης των δύο πλευρών
σχετικά µε το Αιγαίο έχουν εξωθήσει Αθήνα και Άγκυρα τρεις φορές κοντά σε µια πολεµική
σύγκρουση από το 1974 µέχρι σήµερα. Τέλος, το αµερικανικό CNN φιλοξένησε, στο δελτίο
ειδήσεών του, γράφηµα για τη σύγκρουση και µετέδωσε και σχόλιο του Θάνου Βερέµη από το
ΕΛΙΑΜΕΠ, πως «το επεισόδιο δε θα βοηθήσει τις διµερείς σχέσεις και θα επιτείνει τον
εκνευρισµό στην Ελλάδα».
Όσον αφορά τις απόψεις της Αµερικής για το εν λόγω θέµα, φαίνεται πως δεν θέλησε να
πάρει µέρος και να εκφράσει γνώµη, «χωρίς» όπως υποστηρίζει «να γνωρίζει όλα τα στοιχεία».
Κληθείς να σχολιάσει γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί στο Αιγαίο, ο εκπρόσωπος του
Στέϊτ Ντιπαρτµεντ Σον Μακόρµακ είπε συγκεκριµένα: «Όσο για τα ευρύτερα ζητήµατα στο
Αιγαίο, εναπόκεινται στην Ελλάδα και την Τουρκία να τα λύσουν. ∆ε γνωρίζω να υπήρξε κάποια
συγκεκριµένη δική µας επαφή µαζί τους για αυτά τα θέµατα. Το Αιγαίο είναι ένας µικρός χώρος.
Υπάρχουν πολλές αµφισβητήσεις για θαλάσσιους διαδρόµους και εδάφη και όλα τα ζητήµατα
αυτού του είδους, και αυτά είναι θέµατα που θα ελπίζαµε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα
µπορούσαν στην πορεία του χρόνου να τα διευθετήσουν». Επιπλέον, δεν σταµάτησε να αναφέρει
τη σηµαντικότητα της συνεργασίας µεταξύ των χωρών. Όταν εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ µάλιστα
ρωτήθηκε στις Βρυξέλλες για το περιστατικό, αυτός απέφυγε να σχολιάσει τη σύγκρουση των
αεροσκαφών και περιορίστηκε στη δήλωση ότι σε αυτά τα θέµατα, η Ατλαντική Συµµαχία δε
διαδραµατίζει κανένα ρόλο, αλλά ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται µε τον έλεγχο της εναέριας
κυκλοφορίας, αφορούν πρωτίστως τις ενδιαφερόµενες χώρες.
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Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΑΓΗ
Ο τέως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας υποστήριξε έντονα την παραποµπή των
ελληνοτουρκικών εκκρεµοτήτων – εκτός από τις γκρίζες ζώνες91, τις οποίες µπορεί να παραπέµψει
«µονοµερώς» η Τουρκία – στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης ως µόνη σωτήρια λύση92. Άλλωστε,
όπως ο ίδιος αναφέρει, η Ελλάδα δεν έχει πολλά να φοβηθεί από την προσφυγή στο ∆ικαστήριο,
αφού:
i) o εναέριος χώρος θα ρυθµισθεί σύµφωνα µε τα χωρικά ύδατα κάθε χώρας. Tα νησιά έχουν
υφαλοκρηπίδα και η έκταση των χωρικών υδάτων είναι γνωστή, σύµφωνα µε το ∆ίκαιο της
Θάλασσας (στο οποίο οφείλει να προσχωρήσει η Tουρκία, εντασσοµένη στην Eυρώπη, όπως
οφείλει να αποδεχθεί και την αρµοδιότητα του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου).
ii) το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο είναι στην πραγµατικότητα πολιτικό σώµα και όχι όργανο δικαίου και η
µέχρι τώρα λειτουργία του δεν δικαιολογεί αυτήν την άποψη. Aκόµα και όταν εφαρµόζει την αρχή
της επιεικείας, δεν ανατρέπει, ούτε µπορεί να ανατρέψει τους βέβαιους νοµικούς κανόνες και
ορισµούς. Aυτό το γνωρίζει η Tουρκία, η οποία και αποφεύγει να δεχθεί την προσφυγή σε αυτό.

Ο τέως Πρόεδρος όµως, εµµέσως πλην σαφώς, αξιολόγησε τις τουρκικές επεκτατικές διεκδικήσεις σε
θεµιτές και αθέµιτες, νοµιµοποιώντας τες µε αυτό τον τρόπο, πλην εκείνης των «γκρίζων ζωνών».
Επίσης, αποδέκτηκε έµµεσα ότι θα παραπεµφθούν και οι «γκρίζες ζώνες», προβάλλοντας την καινοφανή
θέση πως µόνο αν παραπεµφθούν στη Χάγη όλες οι διαφορές στο Αιγαίο θα αναγκαστεί η Τουρκία να
αποδεχτεί την αρµοδιότητα του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου.
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Εγκατέλειψε µε αυτό τον τρόπο και µονοµερώς την πάγια ελληνική θέση περί µη ύπαρξης άλλων
διαφορών, πέραν της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Όµως, οι συνέπειες από τη διατήρηση της
εκκρεµότητας είναι πολλές, όπως:

92

- Παγώνει η δυνατότητα της Ελλάδας να προχωρήσει στην επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης.
- Ακυρώνεται η δυνατότητα πραγµατικής άσκησης κυριαρχικών δικαιωµάτων, όπως η εκµετάλλευση της
υφαλοκρηπίδας.
- Επιτρέπει στην Τουρκία να αξιοποιεί ευκαιρίες για να δηµιουργεί νέα ζητήµατα.
- Συντηρεί ανοικτή τη δυνατότητα να υπάρξει µείζονα κρίση, µε απώλειες ζωών και άλλες δυσβάστακτες
συνέπειες. Αν η Ελλάδα εξέλθει από µια τέτοια κρίση χωρίς διεθνή πολιτική στήριξη, οι εθνικές
συνέπειες θα είναι εξαιρετικά αρνητικές, συγκρινόµενες µε το αποτέλεσµα µιας διεθνούς διαδικασίας
επίλυσης διαφορών.
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iii) η Ελλάδα αναγνωρίζει ως µόνη διαφορά τον καθορισµό των ορίων της υφαλοκρηπίδας93, δεν
φαίνεται σοβαρή. Oι διαφορές δηµιουργούνται, όταν ένα κράτος διατυπώνει αξιώσεις, δίκαιες ή
άδικες, κατά του άλλου. O καθορισµός άλλωστε, της υφαλοκρηπίδας συνδέεται απόλυτα µε τον
προσδιορισµό των χωρικών υδάτων και συνεπώς, περιλαµβάνει και το αντικείµενο αυτό.
iv) η αντίρρηση ότι η Ελλάδα δεν θα θέσει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα, υπό την κρίση του
∆ικαστηρίου έχει και αυτή την απάντησή της. Tα πάσης φύσεως δικαιώµατα κρίνονται ανέκαθεν
από τα δικαστήρια, διεθνή ή επιχώρια, η δε Eλλάδα, ως φιλειρηνικό κράτος, προτιµά να
υπερασπιστεί τα δικαιώµατά της όχι µε τη βία, αλλά µε δικαστικά µέτρα.

Επιπλέον, µια πρώτη παρατήρηση για τη θέση που διατύπωσε ο πρώην Πρόεδρος κ.
Στεφανόπουλος, αφορά τη χρονική στιγµή που διατυπώθηκε, η οποία ήταν η πλέον ακατάλληλη,
εξαιτίας του τραγικού θανάτου του έλληνα πιλότου, αλλά και εξαιτίας της φάσης, στην οποία
βρίσκεται η ενταξιακή πορεία της Tουρκίας, σε συνδυασµό µε τις εσωτερικές συγκρούσεις που
βρίσκονται σε έξαρση αυτήν την περίοδο, στη χώρα αυτή. Παράλληλα, η επέκταση των ελληνικών
χωρικών υδάτων είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει αδύνατη την υπογραφή συνυποσχετικού για την
προσφυγή στη Xάγη, ενώ σε ό,τι αφορά την ουσία της θέσης που διατύπωσε ο πρώην Πρόεδρος
της ∆ηµοκρατίας, έχουν διατυπωθεί από πολλούς τεκµηριωµένες ενστάσεις, οι κυριότερες από τις
οποίες είναι:
1. H θέση του έρχεται σε αντίθεση µε την πάγια θέση όλων των κυβερνήσεων µετά τη
µεταπολίτευση, ότι το µόνο θέµα για το οποίο υπάρχει το ενδεχόµενο προσφυγής στο ∆ιεθνές
∆ικαστήριο της Xάγης είναι η υφαλοκρηπίδα. Kαµιά κυβέρνηση δεν διανοήθηκε να συµπεριλάβει
στην προσφυγή στη Xάγη θέµατα όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Aιγαίου, όπως
προτείνει ο τέως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, συµπεριλαµβάνοντάς την στο σύνολο των
διαφορών.
2. Kαι αν ακόµη κάποια ελληνική κυβέρνηση υιοθετούσε τη θέση του πρώην Προέδρου της
∆ηµοκρατίας, η οποιαδήποτε υπογραφή συνυποσχετικού προϋποθέτει από τη µια µεριά, την
τούρκικη αποδοχή της δικαιοδοσίας του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Xάγης και από την άλλη, τη
συµφωνία της για όλα τα θέµατα, τα οποία θα θέσει η Eλλάδα και τα δύο δεν είναι καθόλου
Αξίζει να αναφέρουµε πως εάν το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων γίνει 12 µίλια από 6 µίλια
που είναι τώρα, εκ των πραγµάτων δε θα υπάρχει υφαλοκρηπίδα προς διευθέτηση, γιατί τα ελληνικά
χωρικά ύδατα, είτε θα καλύψουν λόγω επέκτασής τους µεγάλο µέρος των διεθνών υδάτων, ο βυθός των
οποίων είναι η υφαλοκρηπίδα, είτε θα «εγκλωβίσουν» ένα άλλο µέρος των διεθνών υδάτων. Σε αυτό,
βοηθάει η γεωγραφική διάταξη των νησιών που σχηµατίζουν έναν «κλοιό» απέναντι στα τουρκικά
παράλια.
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βέβαιο ότι είναι εφικτά.
3. Aν η Tουρκία συµφωνήσει στην υπογραφή συνυποσχετικού, µπορεί να θελήσει να
συµπεριλάβει σε αυτό θέµατα, στα οποία θα είναι αδύνατο να συµφωνήσει η Eλλάδα, οπότε
µαταιώνεται το όλο εγχείρηµα.
4. Kαι αν ακόµη ξεπεραστούν όλες οι παραπάνω σοβαρές δυσκολίες υπάρχει το ερώτηµα τι θα
κάνει η Tουρκία στο µεγάλο διάστηµα που θα µεσολαβήσει από την προσφυγή µέχρι την, ύστερα
από πολλά χρόνια, έκδοση της απόφασης του ∆ικαστηρίου και αν θα συνεχίσει τη µέχρι σήµερα
απαράδεκτη συµπεριφορά της στον εναέριο χώρο µας και στο FIR Aθηνών.
5. H απόφαση που θα εκδώσει το ∆ικαστήριο δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι σε όλα τα σηµεία της
υπέρ της Ελλάδας. Kαι αν, όµως, υποθέσουµε ότι η απόφαση είναι απόλυτα ικανοποιητική για
αυτήν, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόµενο η Tουρκία να αρνηθεί να συµµορφωθεί, εφαρµόζοντάς την.
Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφουµε, ύστερα από πολλά χρόνια, στο σηµείο από το οποίο
ξεκινήσαµε.
Την άποψη ότι ο κ. Στεφανόπουλος δεν έπρεπε να εκφράσει τις θέσεις του, «διότι φέρνει σε
δύσκολη θέση και τον νυν Πρόεδρο» εξέφρασε, τέλος, ο πρώην πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Μιλτ. Εβερτ. Επίσης, από την πλευρά του ΚΚΕ, κ. Αλέκα Παπαρήγα, δήλωσε ότι «το θέµα
είναι πάρα-πάρα πολύ σοβαρό και δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται πρόχειρα και στο πόδι» και
πρόσθεσε: «Μην ξεχνάµε ότι το Αιγαίο βρίσκεται αυτή τη στιγµή κυριολεκτικά κάτω από την
µπότα και την επιδιαιτησία του ΝΑΤΟ. Και επιπλέον είναι πλήρως ενταγµένο στα αµερικανικά
σχέδια στη Μέση Ανατολή».
Αντίθετα, η πρόταση του κ. Στεφανόπουλου αντιµετωπίστηκε θετικά από τον Συνασπισµό,
ενώ ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΝ κ. Ν. Κωνσταντόπουλος φέρνει το ζήτηµα των ελληνοτουρκικών
σχέσεων στη Bουλή. «Tι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση προκειµένου να αναπροσαρµόσει τη
µέχρι σήµερα αδιέξοδη και επιζήµια τακτική της; Σε ποια αρµόδια όργανα, συµβούλια, επιτροπές
και διασκέψεις της Eυρωπαϊκής Ένωσης θα θέσει το θέµα των συνεχών προκλήσεων, µε το
ανυπολόγιστο για την κοινωνία και την ανθρώπινη ζωή κόστος εξοπλισµών και αποτρεπτικής
ικανότητας;», είναι δύο από τα ερωτήµατα επί των οποίων αναµένει απαντήσεις ο κ.
Kωνσταντόπουλος94, σηµειώνοντας παράλληλα πως «οι συνθήκες δεν δικαιολογούν τις εκτιµήσεις
του ελληνικού υπουργείου Eξωτερικών».
Τόσο ο κ. Κωνσταντόπουλος όσο και η υπουργός κυρία Μπακογιάννη επεσήµαναν την ανεύθυνη
συχνά στάση που τηρούν τα µέσα ενηµέρωσης στα εθνικά θέµατα. Για µέσα ενηµέρωσης «που
εξουθενώνουν την κοινωνία» και για τηλεαστέρες «που κανιβαλίζουν τα πάντα στον βωµό της
εµπορικής τηλεθέασης» έκανε λόγο ο βουλευτής του Συνασπισµού, καλώντας τις πολιτικές δυνάµεις να
αναλάβουν τις ευθύνες τους.
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Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΝ Ν. Κωνσταντόπουλος επιχειρηµατολόγησε υπέρ της Χάγης,
καλλιεργώντας συγχρόνως την αυταπάτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκατανεύσει σε µια
µετατροπή του προβλήµατος σε ευρωτουρκικό και θα αποσπάσει η Ελλάδα απ' αυτήν ρήτρες για
την ασφάλεια των συνόρων ως εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την άρση του casus belli.
«∆εν έχουµε κανένα λόγο εµείς να µην πιέζουµε µε το ∆ικαστήριο της Χάγης», κατέληξε.
Στο ίδιο πνεύµα, ο πρόεδρος του ΣYN, κ. Aλ. Aλαβάνος, αφού επισήµανε ότι «είµαστε σε
µια παρατεταµένη φάση εικονικού πολέµου», τόνισε: «Eχουµε το δίκιο µε το µέρος µας και γι'
αυτό, τασσόµαστε υπέρ της επίλυσης µέσα από διαδικασίες εφαρµογής του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και
µέσα από την αξιοποίηση του ∆ικαστηρίου της Xάγης». Επίσης, εµφανίστηκε ως φανατικός
θιασώτης της σχετικής πρότασης στην Οργανωτική Συνδιάσκεψη του ΣΥΝ, καταγγέλλοντας,
µεταξύ άλλων, την «ανειλικρινή τοποθέτηση των δύο µεγάλων κοµµάτων» πως «θα πάµε στη
Χάγη µόνο για το θέµα της υφαλοκρηπίδας», όταν άλλα προστάζει το Ελσίνκι, αλλά
καταγγέλλοντας συγχρόνως και την εγκατάλειψη του Ελσίνκι από µέρους τους. Τα πυρά του
δέχτηκε και το ΚΚΕ, γιατί κατά τη γνώµη του «δεν παίρνει θέση».
Επέµεινε στη θέση πως η Χάγη είναι µονόδροµος, «όπου µπορούµε να θέσουµε δικαιώµατα
που έχουµε, τα οποία σήµερα απαλλοτριώνονται και ξεχνιούνται». Βέβαια, ο ίδιος αναγνώρισε ότι
η Χάγη «έχει δυσκολίες, ρίσκα και προβλήµατα», καθώς δεν είναι ένας χώρος «στεγανοποιηµένος
από την επιρροή των ΗΠΑ και τη νατοϊκή επιρροή», αυτή όµως «είναι ελαχιστοποιηµένη και αυτό
είναι ένα κεντρικό ζήτηµα, που τέθηκε πάλι µε την πρόταση Στεφανόπουλου». Μάλιστα,
διεκδίκησε για λογαριασµό του ΣΥΝ την πατρότητα της ιδέας, φτάνοντας σε σηµείο να ισχυριστεί
πως, επειδή για το κόµµα του αυτή η πρόταση τίθεται σε συνδυασµό µε την πρόταση για αµοιβαία
µείωση των εξοπλισµών, είναι απόλυτα συνεπής µε τον «αντιιµπεριαλιστικό αγώνα». Με στόµφο
δήλωσε: «Οι λύσεις που προτείνουµε, η Χάγη για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών
και η µείωση των στρατιωτικών εξοπλισµών είναι λύσεις, που έχουν έναν βαθύ
αντιιµπεριαλιστικό χαρακτήρα. Γι' αυτό κοστίζουν και γι' αυτό έχουν τόσες αντιστάσεις».
Στα πλαίσια του εσωκοµµατικού αντιλόγου, µέλος της ΠΓ του ΣΥΝ Π. Λαφαζάνης – του
οποίου άρθρο στην «Αυγή» τιτλοφορείται ως «το ατόπηµα του κ. Στεφανόπουλου» – διαφωνεί µε
την παραποµπή-πακέτο στη Χάγη, τονίζοντας ότι µπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες και
ανεπίστρεπτες συνέπειες για το καθεστώς του Αιγαίου, να προκαλέσει µια τόσο βαθιά εσωτερική
πολιτική κρίση µε ανυπολόγιστο κόστος και να εξωθήσει σε ακραίες περιπέτειες την περιοχή, «τις
οποίες κατά τα άλλα εµείς θέλουµε να αποφύγουµε».
Πιο συγκρατηµένος, αλλά επίσης αρνητικός για προσφυγή πακέτο στη Χάγη, εµφανίζεται
και ο Φ. Κουβέλης, τονίζοντας πως «είναι εξαιρετικά εύκολος λόγος αυτός που εισηγείται, χωρίς
προαπαιτούµενα παραποµπή ζητηµάτων στη Χάγη», η οποία ενδέχεται «να κάνει επιµερισµούς
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που θα αποβούν σε βάρος των εθνικών συµφερόντων της Ελλάδας».
Σε τελείως διαφορετικό κλίµα ήταν τα σχόλια των συνεργατών της υπουργού Εξωτερικών
κ. Ντόρας Μπακογιάννη, που χαρακτήριζαν θετικό το γεγονός ότι ο πρώην Πρόεδρος έθεσε ένα
θέµα που µπορεί να συζητηθεί ευρύτερα, ενώ επί της ουσίας της παρέµβασης, υπογράµµιζαν ότι η
παραποµπή στο ∆ικαστήριο της Χάγης είναι µια δυνατότητα, που πρέπει να αξιολογηθεί και να
εκτιµηθεί, όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος. Σύµφωνα µε την υπουργό, «ουδέποτε η κυβέρνηση
εγκατέλειψε το σενάριο του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης ως µέσου επίλυσης των
ελληνοτουρκικών διαφορών, µε την προϋπόθεση, ωστόσο, να έχει προηγηθεί ένα συνυποσχετικό
µε την Άγκυρα, που να διασφαλίζει πλήρως τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα». Η ίδια µάλιστα
επιβεβαίωσε ότι η προοπτική της από κοινού – µε την Τουρκία – προσφυγής στη Χάγη συζητείται
και στις διερευνητικές επαφές που εξακολουθούν να έχουν οι δύο χώρες, χωρίς ωστόσο να δώσει
περισσότερες λεπτοµέρειες.
Η πρόταση «εµπεριέχει έναν προβληµατισµό µε ενδιαφέροντα σηµεία», δήλωσε δηµόσια η
κ. Μπακογιάννη, µετά τη συνάντησή της µε τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραµανλή, στην οποία
κυριάρχησαν ως θέµα συζήτησης οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ερωτηθείσα, σχετικά, η κ.
Μπακογιάννη τόνισε ότι «η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης είναι σταθερή» και πρόσθεσε:
«Από εκεί και πέρα, επειδή είναι το κατ' εξοχήν θέµα της εξωτερικής πολιτικής και είναι ιδιαίτερα
σύνθετο, µη µε καλέσετε να απαντήσω απλουστευτικά, στη λογική του άσπρου-µαύρου», ενώ
παράλληλα, ο υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γ. Σουφλιάς, είπε: «Η στρατηγική της κυβέρνησης
παραµένει σταθερή και δεν πρέπει να αλλάξει, αλλά ο τέως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θέτει έναν
προβληµατισµό και θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι ενέργειες».
Σε διαφορετικό µήκος κύµατος κινήθηκε ο υπουργός Άµυνας κ. Ευ. Μεϊµαράκης, ο οποίος
εµφανίστηκε «εκτός γραµµής», διατυπώνοντας σειρά επιφυλάξεων και υπογραµµίζοντας ότι «η
Χάγη δεν είναι πανάκεια». Συγκεκριµένα, ο υπουργός Άµυνας, µεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «για να
πας στη Χάγη, στο συνυποσχετικό που πρέπει να υπογράψεις, πρέπει να έχεις προσδιορίσει
απόλυτα την αιγιαλίτιδα ζώνη, άρα και τα χωρικά ύδατα. Όλοι αυτοί, λοιπόν, που λένε σήµερα να
πάµε στη Χάγη, µπορούν να µας πουν πώς θα ασκήσουµε το δικαίωµα των 12, των 10, των 8
µιλίων», αναρωτήθηκε ο κ. Μεϊµαράκης. Κυβερνητικοί κύκλοι, πάντως, απέρριπταν την εκτίµηση
ότι ο κ. Μεϊµαράκης διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραµµή, αφού όπως τόνιζαν, η
κυβέρνηση σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να απεµπολήσει το δικαίωµά της για επέκταση των
χωρικών υδάτων ή να δεχθεί αποστρατιωτικοποίηση των νήσων.
Παρ’ όλα αυτά, υπουργός Άµυνας υποστήριξε: «Τη Χάγη πάντα την κρατάµε ως
διαπραγµατευτικό ατού», ενώ η κεντρική πρόθεση της παρέµβασής του – όπως και αυτή της
κυρίας Μπακογιάννη – ήταν εµφανές ότι ήταν να υπεραµυνθούν των επιλογών της κυβέρνησης,
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αλλά και να κρατήσουν χαµηλά τους τόνους της αντιπαράθεσης. «Είναι σφάλµα να αναζητείτε και
να αναδεικνύετε την ώρα της κρίσης τις διαφορές σας» τόνισε ο κ. Μεϊµαράκης, ενώ η κ.
Μπακογιάννη υπογράµµισε ότι «οι στρατηγικές επιλογές της χώρας δεν νοείται να τίθενται
εσπευσµένα, αβίαστα και εν θερµώ σε αµφισβήτηση», φράση που ερµηνεύθηκε ως αιχµή και για
τον κ. Στεφανόπουλο. Με το δεδοµένο αυτό, µάλιστα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση «τάσσεται υπέρ
της προοπτικής η Τουρκία να γίνει πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπό την
προϋπόθεση να εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις ευρωπαϊκές της δεσµεύσεις».
Iδιαίτερα θετικά προσεγγίζει και το ΠΑΣΟΚ την πρόταση του τέως Προέδρου της
∆ηµοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου για το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, καθώς εκτιµά ότι
επαναφέρει στο προσκήνιο τη στρατηγική, την οποία είχαν ακολουθήσει την προηγούµενη
οκταετία οι κ. Κ. Σηµίτης και Γ. Παπανδρέου. Μάλιστα, ο κ. Παπανδρέου, µέσω της Βουλής,
αποφάσισε να ασκήσει «πίεση» στον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραµανλή, προκειµένου να
αποσαφηνίσει την πολιτική του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς εκτιµά ότι η κυβέρνηση
δεν κινείται επί τη βάσει συγκεκριµένου σχεδίου για την αντιµετώπιση των διµερών προβληµάτων
και την άρση της επιθετικότητας της Άγκυρας.
Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιµά ειδικότερα πως η παρέµβαση του κ. Στεφανόπουλου
αποτελεί, εν µέρει τουλάχιστον, «δικαίωση» της συµφωνίας του Ελσίνκι, αλλά και έµµεση
αποδοκιµασία της πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης η οποία, κατά το ΠΑΣΟΚ, συναίνεσε στην
έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, άνευ
ανταλλαγµάτων.
Την αποδοχή της επιχειρηµατολογίας του κ. Στεφανόπουλου σηµατοδότησε και ο ίδιος ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Παπανδρέου σηµείωσε πως «πολύ σωστά, µε βαρυσήµαντο άρθρο, ο
πρώην Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αναδεικνύει και αυτός τη σηµασία της µη-εγκατάλειψης της
απόφασης, που τόσα χρόνια υπηρετήσαµε ως ΠΑΣΟΚ, το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και το ∆ικαστήριο της
Χάγης να αξιοποιηθεί για την επίλυση του οποιουδήποτε προβλήµατος».
Ταυτόχρονα, σύγχυση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευρύτερα στην πολιτική σκηνή, προκάλεσε η
αιφνίδια εντός κι εκτός του κόµµατος πρόταση του κ. Παπανδρέου να προηγηθεί του
συνυποσχετικού της Χάγης, η άσκηση του κυριαρχικού δικαιώµατος της Ελλάδος να επεκτείνει τα
χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά µίλια95, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «χρειάζεται να πάρουµε
πρωτοβουλίες και στον πυρήνα των δύσκολων προβληµάτων που µας χωρίζουν µε την Τουρκία»
και ότι «η Νέα ∆ηµοκρατία πρέπει να πάρει τη θέση που στρατηγικά υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ ότι,
Μία τέτοια κίνηση θα οδηγούσε και στην εκµετάλλευση πολύτιµων υποθαλάσσιων κοιτασµάτων
υδρογονανθράκων, δεδοµένου του αναξιοποίητου πετρελαϊκού πλούτου του Αιγαίου και αυτό µε τη
σειρά του, στην αναβάθµιση της οικονοµίας και της διαπραγµατευτικής ικανότητας της Ελλάδας, µέσω
των ξένων επενδύσεων και των ευκαιριών που θα προκύψουν.
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δηλαδή, το θέµα της υφαλοκρηπίδας συνδέεται µε το θέµα της επέκτασης των χωρικών µας
υδάτων». Κυβερνητικοί κύκλοι χαρακτήρισαν την πρόταση «πυροτέχνηµα που εκτοξεύθηκε
ελαφρά τη καρδία», ενώ µίλησαν και για ανεύθυνη στάση εκ µέρους του κ. Παπανδρέου, αφού
υπάρχει πάντα η απειλή πολέµου. ∆εν είναι µάλιστα λίγοι εκείνοι, που συνέδεσαν την εκδήλωση
της σχετικής πρωτοβουλίας µε το δυσµενές κλίµα που έχουν προκαλέσει στο εσωτερικό του
ΠΑΣΟΚ οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις και η δυσαρέσκεια στελεχών για χειρισµούς της ηγεσίας.
Η κυρία Αλέκα Παπαρήγα τόνισε: «Ο διάλογος ανάµεσα στις δύο χώρες, βεβαίως, δεν
µπορεί και δεν πρέπει να περιλαµβάνει τις "γκρίζες ζώνες", τις βραχονησίδες, την
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ή τον ακρωτηριασµό κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας.
Ο διάλογος θα πρέπει να αποβλέπει σε µία συµφωνία, όπου αµοιβαία θα κατοχυρώνονται τα
κυριαρχικά δικαιώµατα και η εδαφική ακεραιότητα και των δύο χωρών. Εµείς θεωρούµε ότι είναι
νόµιµο δικαίωµα της Ελλάδας να κάνει χρήση των 12 µιλίων στα χωρικά ύδατα. Βεβαίως, το πότε
θα ασκήσει αυτό το δικαίωµα πρέπει να το συνεξετάσει µαζί µε άλλους παράγοντες. Ανεξάρτητα
από το πότε θα ασκήσει αυτό το δικαίωµα, πρέπει να έχει όλη την τεχνική προετοιµασία και τη
διπλωµατική και στην Ευρώπη και παγκόσµια, πράγµατα που κατά τη γνώµη µας έχουν πάρα
πολύ καθυστερήσει».
Tην άποψη ότι η απειλή της Tουρκίας για casus belli έχει καθαρά εκφοβιστικό χαρακτήρα
και ότι δεν θα τολµήσει να αντιδράσει στην περίπτωση που η Eλλάδα επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα, εξέφρασε ο κ. Θεόδ. Πάγκαλος. Yπέρ της προτάσεως Παπανδρέου τάχθηκε και ο κ. Aκης
Tσοχατζόπουλος, ο οποίος έχει προτείνει την εξίσωση των ορίων του εθνικού εναέριου χώρου και
των χωρικών µας υδάτων µε την αύξηση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα δέκα µίλια.
Έντονη ήταν και η αντίδραση του κ. Μιλτιάδη Έβερτ, προέδρου της Nέας ∆ηµοκρατίας, ο
οποίος σε δήλωσή του, αναρωτιέται «αν ο κ. Παπανδρέου αισθάνεται την ανάγκη επέκτασης των
χωρικών υδάτων µονοµερώς τώρα, που η Tουρκία περνάει περίοδο εσωτερικής πολιτικής έντασης
και αν θέλει να της δώσουµε την ευκαιρία να εξαγάγει την κρίση αυτή, µέσω µιας σύγκρουσης µε
την Eλλάδα». Aναρωτιέται ακόµη «τι απέγινε η πίστη του κ. Παπανδρέου στο Eλσίνκι, όπου
ορίζεται η οδός της διµερούς διαβούλευσης στην προοπτική της Xάγης». Kατηγορεί, δε, τον κ.
Παπανδρέου για µοναδική και επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας ανευθυνότητα.
Από την άλλη ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπογράµµισε ότι δεν υπάρχει ανάγκη
χάραξης νέας στρατηγικής. «∆εν µπορεί να γίνει λόγος για νέα εθνική στρατηγική στο θέµα των
ελληνοτουρκικών σχέσεων», είπε µεταξύ άλλων ο κ. Mητσοτάκης. «Πρέπει να γίνεται ένας
διάλογος, µε σεβασµό της εδαφικής ακεραιότητας και των συνόρων, των συνθηκών που έχουν
υπογραφεί µεταξύ των δύο χωρών, και των αρχών του διεθνούς δικαίου. Eλπίζουµε κάποτε να
λύσουµε τις διµερείς διαφορές µας. Kαι βέβαια, εκείνο το οποίο θα αποµείνει, και εν πάση
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περιπτώσει, κυρίως το θέµα της υφαλοκρηπίδας, µπορεί να παραπεµφθεί στο ∆ικαστήριο της
Xάγης».
Eρωτηθείς σχετικά, ο κ. Mητσοτάκης τόνισε ότι «η Xάγη είναι το τέρµα και όχι η
αφετηρία. Στη Xάγη», πρόσθεσε, «µπορεί ενδεχοµένως τελικά να πάµε για οποιοδήποτε θέµα,
κυρίως για την υφαλοκρηπίδα, αλλά εκείνο για το οποίο ποτέ δεν θα πάµε στη Xάγη είναι η
οχύρωση των νησιών µας». Kαι πρόσθεσε: «H οχύρωση των νησιών µας είναι θέµα εθνικής
ασφαλείας. Eµείς, οι έλληνες έχουµε την πικρή εµπειρία της Kύπρου. Nα µην το ξεχνούµε. H
Kύπρος δεν χάθηκε, όταν έγινε η εισβολή. H Kύπρος χάθηκε, όταν η εξασθενηµένη Eλλάδα της
δικτατορίας απέσυρε τη Mεραρχία που είχαµε στείλει, τότε, η κυβέρνηση της Eνώσεως Kέντρου».
Aναφερόµενος στο περιεχόµενο της συνάντησης που είχε µε τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας, ο κ. Mητσοτάκης είπε ότι συζήτησαν «τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήµατα του
τόπου». Για να συµπληρώσει: «Συµπίπτουµε και σε πολλά».
∆ιαφοροποιηµένος εµφανίστηκε από την επίσηµη γραµµή του ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός
Άµυνας κ. Τσοχατζόπουλος, που άφησε να εννοηθεί πως πρέπει στη Χάγη να δεχθούµε η
προσφυγή να αφορά µόνο την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και εισηγήθηκε «κάποια στιγµή» να
αξιοποιήσουµε «το όπλο της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα δέκα µίλια». Από την πλευρά
του, ο αρµόδιος τοµεάρχης του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Παπουτσής χαρακτήρισε «υπεύθυνη» την
πρόταση του κ. Στεφανόπουλου και επισήµανε τη σαφή διαφοροποίηση στις θέσεις που
εξέφρασαν οι υπουργοί Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη και Άµυνας κ. Ευάγγελος
Μεϊµαράκης. Τέλος, ο κ. Τ. Γιαννίτσης επέκρινε την κυβέρνηση για την εγκατάλειψη της ρήτρας
του Ελσίνκι.
Με αφορµή το περιστατικό αυτό, έγινε φανερή η µικρή απόσταση απόψεων µεταξύ Νέας
∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Σύµφωνα µε αυτό, για να διαφοροποιηθεί από τη Νέα ∆ηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ έχει οχυρωθεί πίσω από το επιχείρηµα ότι ο Κ. Καραµανλής εγκατέλειψε τη «σωτήρια»
πρόβλεψη που υπήρχε στην απόφαση του Ελσίνκι τον ∆εκέµβριο του 1999, βάσει της οποίας
περιλαµβανόταν µία γενική σύσταση, απευθυνόµενη κυρίως στην Ελλάδα και την Τουρκία –
χωρίς να τις αναφέρει ρητά – να διαπραγµατευθούν τις υπάρχουσες συνοριακές διαφορές τους και
άλλα συναφή θέµατα. Προσέθετε, µάλιστα, ότι εάν δεν καταφέρουν να τις επιλύσουν, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει την κατάσταση και θα παραπέµψει τις διαφορές στο ∆ιεθνές
∆ικαστήριο της Χάγης. Ο Γ. Παπανδρέου κατηγόρησε την κυβέρνηση Καραµανλή, επειδή τον
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∆εκέµβριο 2004 δεν ζήτησε την παραποµπή των διµερών προβληµάτων στη Χάγη96. Αποσιώπησε,
όµως, ότι η παραποµπή θα αφορούσε τα πάντα και όχι µόνο την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.
Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα άφηνε στα χέρια ορισµένων δικαστών να κρίνουν κυριαρχικά της
δικαιώµατα και πρώτα απ’ όλα, τις «γκρίζες ζώνες», δηλαδή την παραχώρηση ή όχι ελληνικού
εδάφους.
H τελική εγκατάλειψη της πρότασης Στεφανόπουλου από τη Nέα ∆ηµοκρατία και το
ΠAΣOK, υπό το κράτος των σφοδρών αντιδράσεων που προκάλεσε, έκλεισε στη συνείδηση των
πολιτών και το κεφάλαιο προσφυγής στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Xάγης, τουλάχιστον γι’ αυτήν τη
φάση.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΧΑΓΗ
H πανελλαδική δηµοσκόπηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πορεία
της Τουρκίας, που διενήργησε η εταιρεία Κάπα Research στο διάστηµα 7-8 Ιουνίου, περιέχει
µηνύµατα για όλα τα κόµµατα και τους πολιτικούς αρχηγούς και ζητεί επαγρύπνηση αλλά και
αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία. Παρά την αντιφατικότητα που διακρίνει τις
απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήµατα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συµµετέχοντες στην
έρευνα, τα κορυφαία συµπεράσµατα που προκύπτουν, είναι ότι η πλειοψηφία επιθυµεί την
ελληνοτουρκική προσέγγιση, αλλά δεν θεωρεί προσφορότερο τρόπο την προσφυγή στο ∆ιεθνές
∆ικαστήριο της Χάγης. H δηµοσκόπηση της Κάπα Research αντανακλά εξάλλου τα αισθήµατα
της κοινής γνώµης, για την επίσκεψη της υπουργού Εξωτερικών κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη
στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και για την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γ.
Ακόµα, όµως, και στην απίθανη περίπτωση που παραπεµπόταν µόνο το ζήτηµα της υφαλοκρηπίδας,
θα προέκυπτε και πάλι ανήκεστος βλάβη στα εθνικά συµφέροντα, αφού, δεδοµένου ότι η Ελλάδα, λόγω
της τουρκικής απειλής, δεν έχει τολµήσει να θέσει θέµα επέκτασης των χωρικών υδάτων της στα 12
µίλια, η Χάγη θα αποφάσιζε την οριοθέτηση µε βάση τα υφιστάµενα χωρικά ύδατα των έξι µιλίων. Το
∆ιεθνές ∆ικαστήριο, όµως, έχει αποφανθεί στην υπόθεση Κατάρ κατά Μπαχρέιν, ότι δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί εκ των υστέρων επέκταση. Αυτό πρακτικά σηµαίνει απεµπόληση του δικαιώµατος που
η Ελλάδα έχει από το ∆ίκαιο της Θάλασσας, ένα δικαίωµα, που εάν ασκηθεί, θα ακυρώσει αυτόµατα
όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Η διαφορά µεταξύ της κυβέρνησης Σηµίτη και της
κυβέρνησης Καραµανλή είναι ότι η πρώτη επιδίωκε διακαώς µια συνολική διευθέτηση µε την Άγκυρα.
Η επιβολή του σχεδίου Ανάν στην Κύπρο θα ήταν το πρώτο µεγάλο βήµα. Τον ∆εκέµβριο 2004, ο κ.
Καραµανλής θα ζητούσε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να παραπέµψει τα ελληνοτουρκικά στη Χάγη.
Ήταν έτοιµος όχι µόνο να απεµπολήσει το δικαίωµα της επέκτασης των χωρικών υδάτων, αλλά και να
αναλάβει το ρίσκο απώλειας ορισµένων βραχονησίδων. Θεωρούσε ότι µία απόφαση του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου θα γινόταν δεκτή µε λιγότερες εσωτερικές αντιδράσεις. Η απροθυµία της κυβέρνησης
Καραµανλή να ακολουθήσει αυτήν την οδό µπορεί να αναπαράγει το αδιέξοδο και να προκαλεί
αµηχανία στην Αθήνα, αλλά τουλάχιστον απέτρεψε σοβαρούς κινδύνους.
96
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Παπανδρέου, ο οποίος πρότεινε αλλαγή στρατηγικής και επέκταση των χωρικών µας υδάτων πριν
από την ενεργοποίηση της διαδικασίας προσφυγής στη Χάγη.
Εντυπωσιακό, επίσης, είναι το γεγονός ότι οι έλληνες δεν πιστεύουν πως µπορεί να υπάρξει
ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού µόνο ένας στους τέσσερις απαντά θετικά στο
σχετικό ερώτηµα και ένα υψηλό ποσοστό που φτάνει στο 43%, θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πορεία της
θα διακοπεί κάποια στιγµή. Αυτή η στάση ίσως επηρεάζεται και από την ευρεία πεποίθηση που
φτάνει στο 85% ότι η τούρκοι έχουν επεκτατικές βλέψεις για την Ελλάδα. Ο ίδιος επηρεασµός
διακρίνεται και στην άποψη µεγάλης πλειοψηφίας (79,5%) ότι σε περίπτωση που η Τουρκία δεν
συµµορφώνεται προς τους κανόνες της Ένωσης, η Ελλάδα θα πρέπει να µπλοκάρει τις
διαπραγµατεύσεις.
Ενδιαφέρον προκαλούν οι απαντήσεις για θέµατα που σχετίζονται µε την προσφυγή στο
∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, για το οποίο το 82,3% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν είναι
απολύτως ανεξάρτητο, αλλά επηρεάζεται από τις µεγάλες δυνάµεις. Σε ποσοστό 69%, δεν υπάρχει
αντίρρηση να αλλάξει η πάγια ελληνική θέση, κατά την οποία η µόνη ελληνοτουρκική διαφορά
είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, αλλά την ίδια στιγµή µόνο το 11,1% ελπίζει ότι σε
περίπτωση κοινής απόφασης για προσφυγή, οι σχέσεις των δύο χωρών θα βελτιωθούν.
Ωστόσο, όταν το θέµα του εύρους των ελληνοτουρκικών διάφορων τίθεται διαφορετικά, οι
αντιδράσεις διαφοροποιούνται και σχεδόν ισοδυναµούν. Το 45,6% πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει
να επιδιώξει προσφυγή στη Χάγη µόνο για την υφαλοκρηπίδα, ενώ το 43% κρίνει ότι µπορεί να
υπάρξει προσφυγή για το σύνολο των διαφορών που εγείρει η Τουρκία. Αυτή η εν µέρει
αντιφατική στάση εξηγείται από την εντύπωση που έχει το 75,4% για τον ρόλο των στρατιωτικών
στην Τουρκία, αφού πιστεύει ότι ο Στρατός δεν θα επέτρεπε να τεθεί σε εφαρµογή µια απόφαση
του δικαστηρίου, αν θα ήταν αρνητική για την Τουρκία. Αυτή η αντίδραση είναι µάλλον
αναµενόµενη, αφού το 54,2% πιστεύει ότι ο Στρατός ελέγχει την κυβέρνηση στη χώρα.
Οι επιφυλάξεις αίρονται, όταν οι ερωτώµενοι καλούνται να διατυπώσουν τις προσωπικές
επιθυµίες τους για το µέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Οι δύο στους τρεις δηλώνουν ότι η
Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να κάνουν αµοιβαίες υποχωρήσεις, προκειµένου να αναπτύξουν
καλές σχέσεις. Αυτό συνάδει µε την απάντηση που δίνει το 51% για επίλυση των διαφορών µε
απευθείας διαπραγµατεύσεις µεταξύ των δύο χωρών, αν και δεν είναι αµελητέο το ποσοστό όσων
προκρίνουν την προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια.
Για το είδος των ελληνοτουρκικών διαφορών που θα µπορούσαν να παραπεµφθούν προς
επίλυση στη Χάγη, οι απαντήσεις εκπλήσσουν. H κοινή γνώµη δεν προσυπογράφει την
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αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, µε πολύ σαφή τρόπο, αλλά η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
δηλώνει ότι δεν θα είχε αντίρρηση να τεθούν το εύρος των εθνικών χωρικών υδάτων, το εύρος του
εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και το καθεστώς των βραχονησίδων.
Οι επιφυλάξεις και οι αποκλίνουσες αντιδράσεις απέναντι στην Τουρκία που κατέγραψε η
έρευνα δεν εµποδίζουν το 63,7% των ερωτηθέντων να δηλώσει ότι παρά την πρόσφατη κρίση στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, η προγραµµατισµένη επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. K. Καραµανλή
στην Άγκυρα πρέπει να πραγµατοποιηθεί. H κυβέρνηση Καραµανλή θεωρείται ελαφρώς πιο
αποτελεσµατική από την προηγούµενη στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Όπως προκύπτει από το Βαρόµετρο της VPRC, που διενεργήθηκε για λογαριασµό του
ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθµού ΣKAΪ, έντονα επιφυλακτική έναντι της Τουρκίας
εµφανίζεται η ελληνική κοινή γνώµη, καθώς ένα σηµαντικό ποσοστό των πολιτών θεωρεί ότι οι
σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών έχουν επιβαρυνθεί τον τελευταίο χρόνο. Οι ερωτηθέντες
προκρίνουν ως σηµαντικότερο πρόβληµα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το ζήτηµα του Αιγαίου,
ενώ στη συντριπτική τους πλειονότητα εµφανίζονται αρνητικοί στην προοπτική ένταξης της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν, πάντως, µάλλον απίθανο το ενδεχόµενο µιας
ελληνοτουρκικής σύρραξης.
Συγκεκριµένα, στο ερώτηµα πώς κρίνουν τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας σε σύγκριση µε
ένα χρόνο πριν, οι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 48% θεωρούν ότι έχουν χειροτερεύσει. ∆ιαφορετική
άποψη εκφράζει το 42%, που πιστεύει ότι έχουν παραµείνει στάσιµες, ενώ 6% απαντά ότι έχουν
καλυτερεύσει.
Ως σηµαντικότερο πρόβληµα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η συντριπτική πλειοψηφία
της κοινής γνώµης, σε ποσοστό 68%, θεωρεί το Αιγαίο (υφαλοκρηπίδα, αιγιαλίτιδα ζώνη,
εναέριος χώρος). Αντιθέτως, µόλις το 11% προκρίνει το Κυπριακό και ακολουθεί η
µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης.
Σε ό,τι αφορά τον βαθµό δηµοφιλίας του τούρκου πρωθυπουργού Pετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στην Ελλάδα, το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει αρνητική άποψη έναντι 26%, που
εκφράζεται θετικά.
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Εξαιρετικά µεγάλο είναι το ποσοστό των πολιτών (72%) που θεωρεί απίθανο το ενδεχόµενο
ελληνοτουρκικού πολέµου. Πιθανό το θεωρεί µόλις το 24% των ερωτηθέντων, ενώ 4% δεν ξέρει /
δεν απαντά.
Μικρότερο, αλλά σηµαντικό (55%) είναι το ποσοστό της κοινής γνώµης, που διακρίνει
δυνατότητα επίλυσης των ελληνοτουρκικών προβληµάτων. Απαισιοδοξία δηλώνει το 40% των
ερωτηθέντων, που πιστεύουν ότι δεν µπορεί να λυθούν τα προβλήµατα, ενώ 5% θεωρεί ότι κάποια
ζητήµατα µπορεί να λυθούν και κάποια όχι.
Ταυτόχρονα, όταν ερωτώνται ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδος σε ενδεχόµενο
βέτο της Κύπρου για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό 63%
απαντούν ότι η Αθήνα θα πρέπει να εναρµονιστεί µε τη Λευκωσία. ∆ιαφορετική άποψη έχει το
22% που πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να υιοθετήσει την ίδια στάση µε τη Λευκωσία.
Στο ερώτηµα σχετικά µε την υποστήριξη της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η συντριπτική πλειονότητα (60%) δηλώνει µάλλον κατά. Μάλλον υπέρ τάσσεται το 30%,
ενώ 8% ούτε υπέρ ούτε κατά.
Aξιοσηµείωτο, όµως, είναι ότι εξίσου υψηλό είναι και το ποσοστό των πολιτών που
θεωρούν ότι θα πρέπει η Ελλάδα να επιδιώξει οικονοµική συνεργασία µε την Τουρκία.
Συγκεκριµένα, το 55% τάσσεται υπέρ και το 32% εναντίον.
Eνδιαφέρον έχει η θέση της κοινής γνώµης έναντι των χειρισµών της κυβέρνησης και της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης στα ελληνοτουρκικά, καθώς εµφανίζεται αρνητική κυρίως έναντι του
ΠAΣOK. Συγκεκριµένα, το 44% δηλώνει ότι οι χειρισµοί της κυβέρνησης είναι µάλλον σωστοί
και το 43% µάλλον λάθος. Αντίθετη είναι η εικόνα στην αντιπολίτευση, όπου µόλις το 25% των
ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιηµένο από τους χειρισµούς, έναντι 58% που τους θεωρεί µάλλον
λανθασµένους.
Παράλληλα, οι ερωτηθέντες εµφανίζονται έντονα επιφυλακτικοί έναντι του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου της Χάγης και της προοπτικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας από το συγκεκριµένο όργανο. Συγκεκριµένα, το 58% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν
εµπιστεύεται το ∆ικαστήριο, έναντι 32% που το εµπιστεύεται.
Επίσης, , το 75,4% της κοινής γνώµης απάντησε όχι στο ερώτηµα «στην περίπτωση που για
κάποια θέµατα το ∆ικαστήριο της Xάγης ελάµβανε αρνητικές για την Tουρκία αποφάσεις, αν ο
στρατός της Tουρκίας θα επιτρέψει την εφαρµογή τους».
Όσον αφορά, πάλι, τα ευρήµατα της τελευταίας δηµοσκόπησης της MRB, το 63% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι διαφωνεί µε την ένταξη της Tουρκίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση, ενώ
µόνο το 28% τάσσεται υπέρ της τουρκικής ένταξης. Tο 55% µάλιστα θεωρεί ότι η ένταξη της
Tουρκίας στην Ένωση δεν θα ωφελήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έναντι ποσοστού µόλις 36%
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που έχει αντίθετη γνώµη.
Eχει σηµασία να τονισθεί πως οι ίδιοι ερωτηθέντες που έδωσαν µεγάλη υπεροχή στη Nέα
∆ηµοκρατία και στον K. Kαραµανλή προσωπικά, δήλωσαν ταυτόχρονα σε ποσοστό 52% ότι
θεωρούν λανθασµένη την ελληνική πολιτική έναντι της Tουρκίας έναντι ποσοστού 32%, που τη
θεωρεί σωστή. Eπιπλέον, το 54% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν έχουν καλή εντύπωση για
τους χειρισµούς του πρωθυπουργού κατά το πρόσφατο επεισόδιο στο Aιγαίο, ενώ και το 56% δεν
έχει καλή εντύπωση ούτε για τους χειρισµούς του Γ. Παπανδρέου στο ίδιο θέµα.
Αντίθετη είναι η πλειοψηφία της «κοινής γνώµης» των 25 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση, ακόµα και αν έχει εκπληρώσει όλες τις
«ευρωπαϊκές προϋποθέσεις», κόντρα στη βούληση των κυβερνήσεών τους, που στηρίζουν τη
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Σύµφωνα µε ειδική έρευνα του
«Ευρωβαρόµετρου», που πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα 27 Μάρτη-1 Μάη 2006, ενόψει των
κρίσιµων αποφάσεων που θα ληφθούν το φθινόπωρο για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, το 48% των
ερωτηθέντων στα 25 κράτη-µέλη τάσσονται κατά της ένταξης της Τουρκίας, ακόµα και «όταν η
Τουρκία θα έχει εκπληρώσει όλους τους όρους που θέτει η Ένωση», έναντι 39% που τάσσονται
υπέρ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα είναι 67% κατά της ένταξης και 33% υπέρ.
Σηµειώνεται ότι το «όχι» των ελλήνων στην τουρκική ένταξη είναι το πέµπτο υψηλότερο ποσοστό
µεταξύ των «25», µετά την Αυστρία (13% υπέρ και 81% κατά), τη Γερµανία (27% υπέρ και 69%
κατά), το Λουξεµβούργο (24% υπέρ και 69% κατά) και την Κύπρο (26% υπέρ και 68% κατά).
Στους «25», πλειοψηφία υπέρ της τουρκικής ένταξης διαπιστώνεται µόνο σε τέσσερα
κράτη-µέλη: Τη Σουηδία (60% υπέρ και 33% κατά), την Ολλανδία (55% υπέρ και 42% κατά), τη
Σλοβενία (53% υπέρ και 41% κατά) και την Πολωνία (51% υπέρ και 31% κατά ). Παράλληλα,
σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο, οι έλληνες (50%) και οι κύπριοι (52%) είναι αυτοί που
υποστηρίζουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ευρωπαίο πολίτη, ότι «η συµφιλίωση και η
συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες» αποτελούν τις βασικές προκλήσεις που έχουν να
αντιµετωπίσουν στην ευρωπαϊκή τους πορεία η Τουρκία και οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων.
Στους «25», το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 31%.
Σε ό,τι αφορά τις οικονοµικές επιπτώσεις της διεύρυνσης, οι έλληνες (87%) υποστηρίζουν
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ευρωπαίο ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνει
τη µεταφορά θέσεων απασχόλησης σε χώρες, όπου η εργασία είναι φθηνότερη. Ακολουθούν οι
βέλγοι µε 86%, οι σλοβένοι µε 85% και οι γερµανοί µε 84%. Στους «25», το 75% των πολιτών
συµµερίζονται αυτή την άποψη.
Με βάση διαφορετική δηµοσκόπηση, οι απαντήσεις έφεραν για άλλη µία φορά στο φως το
ρήγµα στις αντιλήψεις και τον τρόπο ζωής ανάµεσα στους «µαύρους τούρκους» των λαϊκών
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τάξεων και τους «λευκούς τούρκους» της δυτικότροπης και εκκοσµικευµένης αστικής ελίτ.
Αποτελούν πλήγµα για όσους πιστεύουν στη µεταβολή της – παραδοσιακά συντηρητικής και
θρησκόληπτης – τουρκικής κοινωνίας και στη δυνατότητα σύγκλισής της προς τα ευρωπαϊκά ήθη
και αντιλήψεις.
Σε αυτή τη δηµοσκόπηση, είναι χαρακτηριστικό ότι η υποστήριξη προς την ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας από 74% το 2003 έχει µειωθεί στο 57%, ενώ το 56% πιστεύει ότι η Τουρκία θα
λύσει τα προβλήµατά της µόνη της, χωρίς βοήθεια από την Ευρώπη. Σηµαντικότερο πρόβληµα
κατά τους ερωτηθέντες είναι η ανεργία. Αναµενόµενες ήταν οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που
αφορούσαν την κοινωνία και τη θρησκεία. Ολιγότερο αναµενόµενη η προτίµηση του 40% των
ερωτηθέντων προς µια στρατιωτική διακυβέρνηση, αντί µιας εκλεγµένης κυβέρνησης. Μάλιστα,
το 65% επικροτεί τη ρήση «καλύτερα ήρωας και νεκρός, παρά δειλός και ζωντανός», που
συνδέεται µε τον εθνικισµό και τους ακροδεξιούς. Επίσης, το 51% θεωρεί σηµαντική την
ελευθερία του λόγου, αλλά κρίνει ενίοτε απαραίτητη την απαγόρευση της έκφρασης κάποιων
αντιλήψεων, ενώ το 25% πιστεύει ότι οι θρησκευόµενοι καταπιέζονται από την κρατική πολιτική.
Το 68,5% αυτών θεωρεί απόδειξη της καταπίεσης αυτής την απαγόρευση χρήσης της ισλαµικής
µαντίλας σε κρατικούς χώρους. Το 65% πιστεύει ότι η χρήση της µαντίλας πρέπει να επιτραπεί
στον δηµόσιο τοµέα, το 68% επεκτείνει τη χρήση και στα σχολεία. Ωστόσο, σε σύγκριση µε το
1999, το ποσοστό εκείνων που πρεσβεύουν ότι οι θρησκευόµενοι καταπιέζονται, µειώθηκε από
42% στο 25%.
Όµως, οι τούρκοι, σε ποσοστό 61%, δεν θα συναινούσαν σε γάµο της κόρης τους µε µη
µουσουλµάνο (στην Τουρκία τα παιδιά παίρνουν το θρήσκευµα του πατέρα). Επίσης το 65%
επιθυµεί περιορισµό της «προσηλυτιστικής δραστηριότητας» των άλλων θρησκειών, το 46%
εξετάζει ως λύση τα ιεροδιδασκαλεία (Ιµάµ χατίπ) και το 31% πιστεύει ότι στα λύκεια µαθητές
και µαθήτριες δεν πρέπει να βρίσκονται στην ίδια αίθουσα. Το 49% θα ήθελε κατά τη νηστεία του
Pαµαζανιού, εστιατόρια και καφενεία να µένουν κλειστά, µέχρι τη δύση του ηλίου. Η συντριπτική
πλειοψηφία πιστεύει ότι στις ισλαµικές γιορτές, κάθε νέος πρέπει να επισκέπτεται τους
µεγαλύτερους και να τους φιλά το χέρι, φέροντάς το στο µέτωπο (κατά το τουρκικό έθιµο) και ότι
ένας νέος που πίνει οινόπνευµα µπροστά σε µεγαλύτερους είναι ασεβής. Το 60% θεωρεί
πρωταίτια της αποτυχίας στη ζωή την έλλειψη θρησκευτικής πίστης.
Όσον αφορά τις κοινωνικές αντιλήψεις, οι τούρκοι πιστεύουν σε ποσοστό 87% ότι η
προσβολή της τιµής των γυναικών πρέπει να τιµωρείται, και σε ποσοστό 51% πιστεύει ότι η τιµή
της οικογένειας µετράται από τη συµπεριφορά των γυναικών της. Το 92% δεν θα ήθελε χρήστες
ναρκωτικών για γείτονες, το 91% δήλωσε το ίδιο για τους οµοφυλόφιλους. Η σύγκρουση των
γενεών, µε την έννοια της ανυπακοής των νεοτέρων, οφείλεται στο µιµητισµό δυτικών προτύπων,
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απάντησε το 67%. Αντίστοιχο ποσοστό δήλωσε ότι στον γάµο δεν αρκεί η πολιτική τελετή (µόνη
αναγνωρισµένη από το κράτος), αλλά απαιτείται η ευλογία του Ιµάµη. Τέλος, το 34% υποστηρίζει
ότι γάµος χωρίς παιδιά δεν έχει νόηµα

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Κατά την εκτίµηση της υπηρεσιακής και πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εξωτερικών, η
απρόσµενη αντίδραση της Άγκυρας τον Μάϊο του 2006 σε ερευνητική δράση γερµανικού σκάφους
στο Αιγαίο και η αξίωσή της, εκτός από την άµεση διακοπή των ενεργειών97, να εκδοθεί άδεια και
από τις τουρκικές αρχές για τις επιστηµονικές-σεισµολογικές έρευνες του γερµανικού
ωκεανογραφικού σκάφους «Ποσειδών», οι οποίες µάλιστα διεξάγονται σε περιοχές που δεν
εµπίπτουν στην «αµφισβητούµενη» µε βάση την τουρκική θέση υφαλοκρηπίδα – και σε αντίθεση
µε την διεθνή «πρακτική» που ακολουθούνταν σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο για αντίστοιχες
έρευνες98 τα τελευταία χρόνια – συνδέεται µε την ιδιαίτερα ευαίσθητη και κρίσιµη περίοδο που
διανύει η Τουρκία, ως προς τις εξελίξεις στο εσωτερικό της, αλλά και εν όψει της αξιολόγησης της
ευρωπαϊκής της πορείας από την Επιτροπή, το φθινόπωρο. Μέσω αυτής της αντίδρασης κατέστη
σαφές ότι η Άγκυρα όχι µόνο δεν είναι διατεθειµένη να προχωρήσει σε «κινήσεις», στο πλαίσιο
των ανειληµµένων ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων αλλά, αντιθέτως, οδηγείται σε µια
«σκλήρυνση», επαναφέροντας όλη την γκάµα των αµφισβητήσεων, που κατά καιρούς έχει θέσει
στο τραπέζι
Ο αιφνιδιασµός των υπηρεσιακών παραγόντων που διεκπεραίωσαν σε πρώτη φάση την
Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Eξωτερικών κ. Nαµίκ Tαν, επικαλούµενος εκ νέου την
παλαιότερη Συµφωνία της Bέρνης και την πιο πρόσφατη της Mαδρίτης, υποστήριξε πως υπάρχει διµερής
δέσµευση για αποφυγή ενεργειών, οι οποίες λειτουργούν σε βάρος των ζωτικών συµφερόντων, που
έχουν αµφότερες οι πλευρές στο Aιγαίο.
98
Στο παρελθόν η Τουρκία είχε δηµοσιεύσει χάρτη που οριοθετεί το χώρο έρευνας και στο µέσο του
Αιγαίου, προφανώς στον 25ο µεσηµβρινό που είναι το όριο των σχετικών τουρκικών αµφισβητήσεων. Η
γραµµή αυτή περνά σε «απόσταση αναπνοής» από τις ανατολικές ακτές της Σκύρου και της Άνδρου και
δυτικά του Αϊ Στράτη και ορίζει ως τουρκικό χώρο ευθύνης το ανατολικό Αιγαίο. Ο χάρτης αυτός
στηριζόταν στη µονοµερή δήλωση της Άγκυρας προς τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (ΙΜΟ) από το
1989, µε την οποία όριζε ως ζώνη ευθύνης της τµήµα της Μαύρης Θάλασσας, του Αιγαίου και της
ανατολικής Μεσογείου, περιλαµβανοµένης και της κατεχόµενης Κύπρου. Την ίδια περίοδο, µε τη
δηµοσίευση του χάρτη αυτού, παρατηρείται µία ποιοτική αναβάθµιση και κλιµάκωση των τουρκικών
ενεργειών στον τοµέα έρευνας και διάσωσης. Στις 12 ∆εκέµβρη 2001, δηµοσιεύτηκε ο Τουρκικός
Κανονισµός Έρευνας και ∆ιάσωσης, στηριζόµενος εν πολλοίς στον αντίστοιχο κανονισµό που είχαν
καταρτίσει τον προηγούµενο χρόνο οι ένοπλες δυνάµεις της χώρας. Λίγους µήνες αργότερα, στις 8 Μάη
2002 δόθηκε στη δηµοσιότητα και το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και ∆ιάσωσης της Τουρκίας. Από το 2001,
θεσµοθετείται άλλωστε ετήσια τουρκική άσκηση έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο και την ανατολική
Μεσόγειο, µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων στρατιωτικών και πολιτικών φορέων.
97
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υπόθεση «Ποσειδών» ήταν σε µεγάλο βαθµό δικαιολογηµένος. Τα τελευταία τέσσερα-πέντε
χρόνια υπήρξαν τουλάχιστον 10 περιπτώσεις παρεµφερών επιστηµονικών ερευνών από ξένα ή και
ελληνικά σκάφη που διεξήχθησαν στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, µε σαφώς ηπιότερες – ή ακόµη
και ανύπαρκτες – αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας99.
Ωστόσο, µε την υπόθεση «Ποσειδών» η Άγκυρα επανέφερε στο προσκήνιο την πιο
«σκληρή» εκδοχή των αµφισβητήσεών της στο Αιγαίο. Πρώτον, γιατί γνώριζε εξαρχής το
περιεχόµενο και τον ακραιφνώς επιστηµονικό-σεισµολογικό χαρακτήρα της έρευνας από τις
δηµόσιες ανακοινώσεις προ µηνών στη Βιέννη, στο Πανεπιστήµιο του Κιέλου, γύρω από το εν
λόγω χρηµατοδοτούµενο από την Eυρωπαϊκή Ένωση πρόγραµµα. ∆εύτερον, γιατί η αξίωσή της να
εκδώσει και η ίδια άδεια για έρευνες που θα διεξαχθούν βόρεια της Κρήτης, είναι απολύτως
παράλογη και ενδεικτική της διάθεσής της να επεκτείνει το εύρος της «αµφισβητούµενης»
υφαλοκρηπίδας και εκτός των «επίµαχων» περιοχών (λόγω κυρίως της επίκλησης της µη
αποδοχής από την πλευρά της τής Σύµβασης για το ∆ίκαιο της Θάλασσας).
Σύµφωνα µε τη θέση της Τουρκίας, η Ελλάδα δεν είχε το δικαίωµα να δώσει άδεια, αφού,
κατά την άποψη που επί δεκαετίες προβάλλει, δεν υπάρχει συµφωνία των δύο χωρών για την
υφαλοκρηπίδα και υπό αυτήν την έννοια, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι υπό διευκρίνιση. Η
Άγκυρα πάλι, στα διαβήµατά της, ισχυρίστηκε ότι µε την άδεια που έδωσε η Αθήνα για
σεισµογραφικές έρευνες, παραβίασε το Πρακτικό της Βέρνης του 1976, σύµφωνα µε το οποίο οι
δύο χώρες είχαν συµφωνήσει να αποφεύγουν ενέργειες, οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλούν
εντάσεις στο Αιγαίο. Επίσης, η Τουρκία υπενθύµισε τη Συµφωνία της Μαδρίτης του 1998. Με
αυτήν τη συµφωνία, αποτέλεσµα της κρίσης των Ιµίων και της αµερικανικής διαµεσολάβησης, ο
τότε πρωθυπουργός Κ. Σηµίτης αναγνώρισε ενυπογράφως τα τουρκικά ζωτικά συµφέροντα στο
Αιγαίο.
Στο µεταξύ έντονη ήταν η αντίδραση από την πλευρά της αξιωµατικής αντιπολίτευσης που
κατηγόρησε την κυβέρνηση για ακινησία. Με δήλωσή του, ο τοµεάρχης Εξωτερικών και Άµυνας
του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Παπουτσής κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει άµεσα σε ποιες ενέργειες

Το τελευταίο, πριν την περίπτωση του «Ποσειδών», περιστατικό ήταν τον Νοέµβριο του 2004, όταν
ελληνικό σκάφος που επρόκειτο να διεξαγάγει υποθαλάσσιες έρευνες στα διεθνή ύδατα, 24 ναυτικά
µίλια βόρεια της Κρήτης, εξέδωσε µια «προειδοποιητική notam» για να αποφύγουν τα υποβρύχια τη
διέλευση από την περιοχή. H Τουρκία ζήτησε διά της διπλωµατικής οδού διευκρινίσεις για το
περιεχόµενο της εν λόγω ωκεανογραφικής έρευνας και όταν τις έλαβε το ζήτηµα έληξε. H αποστολή
διεξήχθη κανονικά, χωρίς προβλήµατα. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2001, ένα ιταλικό σκάφος διεξήγαγε
σεισµολογικές έρευνες στην ίδια περιοχή, έχοντας λάβει ελληνική άδεια, χωρίς να υπάρξει θέµα και το
ίδιο ακριβώς συνέβη δύο φορές εντός του 1997 – στην αρχή µε ένα ουκρανικό σκάφος και αργότερα,
στα τέλη της χρονιάς, µε ένα γερµανικό σκάφος που έκανε έρευνες βόρεια της Κρήτης και ανατολικά
της Ρόδου.
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έχει προβεί µέχρι σήµερα, για τη διασφάλιση της κυριαρχίας και των δικαιωµάτων της χώρας στο
Αιγαίο. Επιπλέον, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος παρέπεµψε
στην παραπάνω ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών και δήλωσε ότι οι «σχετικές
πληροφορίες δεν έχουν καµία σχέση µε την πραγµατικότητα». «Είναι γνωστή η έντονη
σεισµικότητα της συγκεκριµένης περιοχής της Μεσογείου και είναι, επίσης, γνωστή η ανάγκη
συνεχούς επιστηµονικής παρακολούθησης αυτής της σεισµικότητας. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση, η αµιγώς επιστηµονικού χαρακτήρα σεισµική έρευνα πραγµατοποιείται από
Γερµανικό Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα, που υπέβαλε στην Ελλάδα το σχετικό αίτηµα», είπε ο
εκπρόσωπος. «Οι έρευνες έγιναν και γίνονται στο προβλεπόµενο διάστηµα» πρόσθεσε.
Όλα αυτά έχουν οδηγήσει την Αθήνα σε ένα βασικό συµπέρασµα: η τακτική της
παράκαµψης ή της αναβολής στην αντιµετώπιση των ανοικτών θεµάτων που υπάρχουν µε την
Τουρκία, ούτε λύσεις φέρνει ούτε αποδίδει καρπούς. «Τα προβλήµατα δεν µπορούν να κρυφτούν
κάτω από το χαλί, ούτε να απωθηθούν στο απώτερο ευρωπαϊκό µέλλον της Τουρκίας. Είναι
προφανές ότι είναι παρόντα και χρήζουν αντιµετώπισης», επισηµαίνει χαρακτηριστικά στενός
συνεργάτης της κυρίας Μπακογιάννη. H παραδοχή αυτή δεν σηµαίνει βεβαίως ρήξεις και
ανατροπές. Σηµατοδοτεί, ωστόσο, την ανάγκη ενός νέου σχεδιασµού στο υπουργείο Εξωτερικών,
ο οποίος ήδη ξεκινά µε εντολή της υπουργού, µε στόχο να υπάρξουν ιεραρχήσεις,
χρονοδιαγράµµατα και πλήρως τεκµηριωµένες προτάσεις.
Παράλληλα µε τη διαδικασία αυτή θα ενισχύονται και θα πολλαπλασιάζονται οι «δίαυλοι
επικοινωνίας» µε την Τουρκία στο πολιτικό και στο υπηρεσιακό επίπεδο, µε στόχο να
διαµορφωθεί το «κατάλληλο περιβάλλον», που θα επιτρέψει σε ένα επόµενο στάδιο να
αναζητηθούν λύσεις «αµοιβαία επωφελείς» στα ανοικτά ζητήµατα.
Παρ’ όλα αυτά, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας επέρριψε ευθύνες στο
στρατιωτικό κατεστηµένο της Τουρκίας για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας
ότι ακόµη και εάν βρισκόταν συµβιβασµός σε κάποιες από τις διαφορές, µέσω των διαδικασιών
που προβλέπονται στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προέκυπταν
νέες διαφορές, ακριβώς επειδή δεν αναθεωρείται η στρατηγική επιδίωξη που τις κατασκευάζει,
ενώ η υπουργός Eξωτερικών κ. Nτόρα Mπακογιάννη µίλησε για ρύθµιση ακόµα και των
«αµφισβητήσεων κυριαρχίας στο Aιγαίο» από το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Xάγης. Για να
προσθέσει ότι µετά και µια τέτοια «ρύθµιση», δεν θα υφίστανται πλέον ελληνοτουρκικές
διαφορές. Ο εξευρωπαϊσµός της Τουρκίας αποτελεί, κατά τον κ. Παπούλια, µια «ιστορική
ευκαιρία» για τη χώρα αυτή, που όµως «για να την αξιοποιήσει θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να
εγκαταλείψει την αµφισβήτηση του νοµικού καθεστώτος του Αιγαίου».
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ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
Σύµφωνα µε εσωτερικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρωπαϊκή προοπτική της
Τουρκίας απειλείται από τις ανησυχίες της Ευρώπης για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και τις εντάσεις γύρω από την Κύπρο. Η σκληρή Έκθεση, εν όψει του Συµβουλίου
Σύνδεσης, αναφέρει ότι η Άγκυρα ολιγώρησε στην εφαρµογή των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων και
απέτυχε να τιθασεύσει τον Στρατό και να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης και την
ανεξιθρησκία. Η Έκθεση αποκαλύπτει επίσης την ιδιαίτερη ανησυχία των Ευρωπαίων για
«αναφορές βασανισµών και κακοµεταχείρισης» πολιτικών αντιφρονούντων, αλλά και «πολλά
κρούσµατα δικαστικών προσφυγών εναντίον ατόµων, που δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από το
να εκφράσουν ειρηνικά τις διαφορετικές απόψεις τους.
Στον τοµέα της ελευθερίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων, δεν έχει σηµειωθεί καµία
πρόοδος, στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι «µη µουσουλµανικές
θρησκευτικές µειονότητες». Ειδική µνεία έκανε ο φινλανδός επίτροπος αρµόδιος για τη
διεύρυνση, Oλι Ρεν, στο θέµα των µειονοτικών περιουσιών στην Τουρκία και στην «απαράδεκτη»
τακτική της Αγκύρας, από τη µία, να υπόσχεται νοµοθετική λύση του ζητήµατος, η οποία και πάλι
δεν καλύπτει πλήρως τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, και εν τω µεταξύ να επιχειρεί να δηµιουργήσει
τετελεσµένα, µε κατασχέσεις και δηµεύσεις της περιουσίας των θρησκευτικών µειονοτήτων της
χώρας. Αρκεί να αναφερθεί, ότι τα τελευταία χρόνια, εκτιµάται από το Κοινοβούλιο, ότι έχουν
απαλλοτριωθεί, κατά τον τρόπο αυτό, περίπου 30 ακίνητα του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
«Οι ρυθµοί έχουν µειωθεί µέσα στο τελευταίο έτος. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη, αφενός να
εφαρµοσθούν οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις και αφετέρου, η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέες
νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Νέες προσπάθειες είναι αναγκαίες, ώστε να διασφαλισθεί ο πολιτικός
έλεγχος του Στρατού», επισηµαίνει η Έκθεση, που κάνει εκτενή αναφορά επίσης, στα γεγονότα
της νοτιοανατολικής Τουρκίας και τη δράση του Στρατού κατά του Εργατικού Κόµµατος
Κουρδιστάν ΡΚΚ.
Iδιαίτερα επισηµαίνεται, ως κατ’ εξοχήν ένδειξη της ισχύος των Ενστόλων, το γεγονός ότι
ο αρχηγός των τουρκικών Eνόπλων ∆υνάµεων δεν υπάγεται ιεραρχικά, όπως θα έπρεπε, στον
υπουργό Άµυνας, αλλά απ’ ευθείας στον πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα καταγράφεται και το
στοιχείο της αδιαφάνειας στις οικονοµικές επιχειρήσεις, που ανήκουν στην ιδιοκτησία των
Ενόπλων ∆υνάµεων. O ρόλος των στρατιωτικών επιβεβαιώνεται και «θεσµικά», µέσω του

150

περίφηµου Συµβουλίου Eθνικής Aσφαλείας, οι αποφάσεις του οποίου συνιστούν ένα είδος
«ευαγγελίου» για την εκάστοτε κυβέρνηση στην Άγκυρα. Aξιοσηµείωτο, επίσης, είναι ότι οι
συντάκτες της Έκθεσης αναφέρονται και στα πραξικοπήµατα, αιµατοβαµµένα ή και «βελούδινα»,
µέσω των οποίων οι Ένοπλες ∆υνάµεις της Tουρκίας ήλεγχαν µέχρι και πολύ πρόσφατα την
πολιτική διακυβέρνηση στη χώρα.
Στο κείµενο πάλι της «κοινής θέσης», το οποίο συνέταξαν οι «25» για το Συµβούλιο
Σύνδεσης Eυρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας τον Ιούνιο του 2006, το «ισχυρό πολιτικό µήνυµα» για
την αµοιβαία βούληση ενίσχυσης της διµερούς συνεργασίας αλλά και επιτάχυνσης της
διαδικασίας αντιµετώπισης των θεµάτων «υψηλής πολιτικής», που θέλησαν να στείλουν από την
Κωνσταντινούπολη οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, έχει στην παρούσα συγκυρία,
περισσότερο απ' ό,τι στο παρελθόν, ιδιαίτερη σηµασία και για τις δύο χώρες: για την ελληνική
πλευρά, σηµατοδοτεί την «περίοδο αναπροσαρµογής», στην οποία διακριτικά έχει ήδη εισέλθει η
ελληνική διπλωµατία, µε κύρια χαρακτηριστικά την ενίσχυση των διµερών επαφών, στο πολιτικό
και υπηρεσιακό επίπεδο, αλλά και τη µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη – σε σύγκριση µε το
πρόσφατο παρελθόν – αξιοποίηση του µηχανισµού της ευρωπαϊκής προσαρµογής της Τουρκίας,
για την προώθηση των θεµάτων ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος. Για την Τουρκία – και
ειδικότερα για την κυβέρνηση Ερντογάν – το µήνυµα συνεργασίας µε την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη
σηµασία, λόγω της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, αλλά και
λόγω των τεράστιων προβληµάτων που αντιµετωπίζει ήδη στην ευρωπαϊκή της πορεία, η οποία
συνοδεύεται, ολοένα και περισσότερο, από ερωτηµατικά.
Το 30σέλιδο κείµενο της «Κοινής Θέσης» των 25, εν όψει της συνεδρίασης του
Συµβουλίου Σύνδεσης Eυρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, αναδεικνύει µε τρόπο ξεκάθαρο αυτά τα
ερωτηµατικά και παράλληλα, σηµατοδοτεί την επιλογή της Αθήνας να εντείνει την «πίεση» προς
την Άγκυρα, χωρίς βέβαια να αναιρεί ή να ακυρώνει τη στρατηγική επιλογή της υποστήριξης της
ευρωπαϊκής της πορείας. Ενδεικτικό της ποιοτικής αυτής αλλαγής της στάσης της Αθήνας είναι το
γεγονός, ότι η Τουρκία, για πρώτη φορά, καλείται να δεσµευθεί για σχέσεις καλής γειτονίας – ενώ
στο αντίστοιχο κείµενο του 2005, η Ένωση καλωσόριζε τη βελτίωση των σχέσεων µε την Ελλάδα
– αλλά και να «απόσχει από κάθε απειλή ή δράση, η οποία θα επηρέαζε αρνητικά τις σχέσεις
καλής γειτονίας». Στο κείµενο της Κοινής Θέσης, η Ένωση παροτρύνει επίσης για άλλη µια φορά
την Άγκυρα «να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίλυση των συνοριακών διαφορών που
εναποµένουν, µε όλους τους γείτονές της, σύµφωνα µε τις αρχές επίλυσης των διαφορών, στη
βάση της Χάρτας των Ηνωµένων Εθνών, περιλαµβανοµένης, εάν είναι απαραίτητο, της
δικαιοδοσίας του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης».
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Ιδιαίτερη σηµασία για την ελληνική πλευρά έχει επίσης η προφορική παρέµβαση, κατά την
έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου Σύνδεσης, της προεδρεύουσας αυστριακής υπουργού
Εξωτερικών, κυρίας Ούρσουλας Πλάσνικ, η οποία, µεταξύ άλλων, θα αναφερθεί στο τραγικό
δυστύχηµα στο Αιγαίο, όχι µόνο για να εκφράσει τη λύπη της για την απώλεια της ζωής του
έλληνα πιλότου, αλλά και για να επισηµάνει ρητά στον τούρκο υπουργό Εξωτερικών κ.
Αµπντουλάχ Γκιουλ, ότι «τέτοιου είδους επεισόδια έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις καλής
γειτονίας».
Αναφορικά µε το πρόσθετο Πρωτόκολλο, υπενθυµίζεται η αντιδήλωση της Eυρωπαϊκής
Ένωσης της 21ης Σεπτεµβρίου κι επισηµαίνεται ρητά η «συµβατική υποχρέωση» της Άγκυρας να
ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της στην Κύπρο, µε την προειδοποίηση ότι «η πλήρης
εφαρµογή θα εξετασθεί και θα αξιολογηθεί εντός του 2006», ενώ στο Κυπριακό, η παλαιότερη
«έκφραση ικανοποίησης» για την υποστήριξη των προσπαθειών διευθέτησης από την Τουρκία,
αντικαθίσταται από την «υπόδειξη» ότι η υποστήριξη αυτή «θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη».
Τέλος, εκφράζει τη λύπη της, επειδή η Τουρκία δεν έχει µεταβάλει την πολιτική της, αναφορικά
µε τη συµµετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισµούς και µηχανισµούς.
Όσον αφορά τη διακυβερνητική διάσκεψη για το άνοιγµα των δύο πρώτων κεφαλαίων των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε την Ένωση, παρά τις «ισχυρές διατυπώσεις» που
περιλαµβάνονται στην Κοινή Θέση των «25», η κυπριακή αντιπροσωπεία – µέσω του µονίµου
αντιπρόσωπου της Κύπρου, πρέσβη κ. Αιµιλίου – δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της, στο πλαίσιο της
συνεδρίασης του Συµβουλίου Μονίµων Αντιπροσώπων, για να ανοίξει – και να κλείσει, όπως
επιθυµεί η συντριπτική πλειονότητα των εταίρων – το πρώτο κεφάλαιο, µε αντικείµενο την έρευνα
και τεχνολογία, ζητώντας να συµπεριληφθεί στο προοίµιο ρητή αναφορά στην Αντιδήλωση της
21ης Σεπτεµβρίου 2005. Αποτέλεσµα ήταν η διάσκεψη να οδηγηθεί σε ναυάγιο, το δεύτερο
κεφάλαιο που επρόκειτο να ανοίξει – για την παιδεία και τον πολιτισµό – να αποσυρθεί από την
ατζέντα της ∆ιακυβερνητικής, ενώ η εξέλιξη αυτή είχε θορυβήσει – αλλά και εξοργίσει – τους
αυστριακούς, οι οποίοι θεωρούν ότι υπήρξαν καθ' όλη τη διάρκεια της εξάµηνης θητείας τους
«εποικοδοµητικοί και επιβοηθητικοί» µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, η οποία «αντί να
αναγνωρίσει τη συµβολή τους» απειλεί να «τινάξει στον αέρα» την όλη διαπραγµάτευση,
επισφραγίζοντας την προεδρία τους µε µια σοβαρή αποτυχία. Μετά από αυτό, υποστήριξαν µία
ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα, σε ό,τι αφορά την επιβράδυνση των µεταρρυθµίσεων και την (µη)
τήρηση των ανειληµµένων δεσµεύσεων και υποχρεώσεών της Τουρκίας, αλλά και κάποια
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«ενθαρρυντικά µηνύµατα», για να µην οδηγηθούν τα πράγµατα στο απόλυτο τέλµα και διαρραγεί
η ενταξιακή διαδικασία προτού καλά καλά ξεκινήσει100.
Στο µεταξύ, η Τουρκία διεµήνυσε µέσω του κ. Γκιουλ ότι δεν σκόπευε να εκπροσωπηθεί
στο επόµενο Συµβούλιο Σύνδεσης, προτού οι 25 υπουργοί Εξωτερικών καταλήξουν σε απόφαση,
σχετικά µε το κείµενο του πρώτου κεφαλαίου των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.
Παρ’ όλα αυτά όµως, στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ούτε η απειλή του βέτο από
τον κ. Τάσσο Παπαδόπουλο, ούτε τα επαναλαµβανόµενα µηνύµατα που έστελναν στην Άγκυρα
στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης δεν φάνηκαν τελικά αρκετά για να πειστεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση να πιέσει περισσότερο την Τουρκία, για την εκπλήρωση των δεσµεύσεών της. Για µία
ακόµη φορά οι ευρωπαίοι ηγέτες, που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να λάβουν κρίσιµες
αποφάσεις, σχετικά µε όλα τα θέµατα που απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες, το µόνο που
κατάφεραν ήταν να καταλήξουν σε µια συµφωνία χρονικής µετάθεσης όλων αυτών των
αποφάσεων στο απώτερο µέλλον.
H λογική αυτή, στην οποία προς το παρόν αντιτίθενται µόνο ο πρόεδρος της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος και ο απερχόµενος γάλλος πρόεδρος κ. Ζακ Σιράκ,
συµπαρέσυρε και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, η οποία προς το παρόν συνεχίζεται
απρόσκοπτα, παρά τις απειλές που διατυπώθηκαν τον Μάϊο και από στελέχη της ελληνικής
κυβέρνησης, για το ότι η τουρκική προκλητικότητα παρουσίασε και πάλι έξαρση. Μετά τα
διαδοχικά µηνύµατα που έστειλαν στην Άγκυρα ο υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Ευ. Μεϊµαράκης
και σε ηπιότερους τόνους η υπουργός Εξωτερικών κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η ελληνική
κυβέρνηση συνυπέγραψε στις Βρυξέλλες ένα σχέδιο συµπερασµάτων για την Τουρκία, στο οποίο
περιλαµβάνονται οι επαναλαµβανόµενες αναφορές για τις υποχρεώσεις και τις δεσµεύσεις της
γειτονικής χώρας, χωρίς όµως να υπάρχει ένα δεσµευτικό χρονικό όριο για την υλοποίησή τους.
Τελικά, η Τουρκία κατόρθωσε να επιτύχει αυτό που επεδίωκε από την αρχή, δηλαδή να µην
αναγκαστεί να επικυρώσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας ως το τέλος του χρόνου. Προτού
αποχωρήσει από τις Βρυξέλλες ο κ. Καραµανλής, επισήµανε, µε στόχο να τονίσει ότι η διατύπωση
αυτή θα αποτρέψει τη γειτονική χώρα να προχωρήσει σε νέες προκλήσεις στο Αιγαίο: «Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Τουρκία να σηµειώσει πρόοδο στην εκπλήρωση των κριτηρίων
που της έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µεταξύ των οποίων τονίζεται σαφώς ότι
Με αυτό το σκεπτικό επιδίωκαν το συµβολικό «άνοιγµα και κλείσιµο» του πρώτου – και πιο εύκολου
θεωρητικά – κεφαλαίου των διαπραγµατεύσεων για την έρευνα και την τεχνολογία, µε δεδοµένο ότι
υπήρχαν και υπάρχουν έτσι και αλλιώς τα κρίσιµα ορόσηµα του Οκτωβρίου (µε την Έκθεση Προόδου
της Επιτροπής) και του ∆εκεµβρίου (λόγω της σύγκλησης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου) για να σταλούν
ακόµη πιο αυστηρά µηνύµατα – ή και µέτρα – προς την Άγκυρα.
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περιλαµβάνεται η δέσµευσή της για σχέσεις καλής γειτονίας. Στα Συµπεράσµατα του Συµβουλίου,
επισηµαίνεται ακόµη προς την Τουρκία, ότι θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε ενέργεια που
επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία ειρηνικής επίλυσης των διαφορών».
Είναι όµως σαφές, ότι ακόµη και αν η Άγκυρα αγνοήσει αυτές τις συστάσεις δεν θα υποστεί
καµία κύρωση, αφού, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας θα
αξιολογείται συνολικά από την Ευρώπη ανά τακτά διαστήµατα, αλλά µε πρώτη σηµαντική
αξιολόγηση αυτή που θα κάνει η γερµανική προεδρία, έπειτα από 12 µήνες.
Πέρα από τα εν λόγω θέµατα, την εσωτερική πολιτική σκηνή απασχόλησαν και οι
εκτιµήσεις περί των µεταρρυθµίσεων στην Τουρκία του ευρωβουλευτή Γιόοστ Λάγκεντιζκ. «Η
Τουρκία έχασε τον ενθουσιασµό της για την Ευρωπαϊκή Ένωση» διαπίστωσε, επικρίνοντας τους
αργούς ρυθµούς µε τους οποίους εφαρµόζονται οι µεταρρυθµίσεις στην τουρκική χώρα, µολονότι
η Άγκυρα επιµένει ότι τηρεί τις δεσµεύσεις της για εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο.
Ο κ. Λάγκεντιζκ, που συµπροεδρεύει στην κοινή επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας
και είναι θερµός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, απέδωσε την
επιβράδυνση του ρυθµού, µε τον οποίο εφαρµόζονται οι µεταρρυθµίσεις, στη διαµόρφωση
προεκλογικού κλίµατος, ενώ προηγουµένως, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Αµπντουλάχ
Γκιουλ είχε επιχειρήσει να κατευνάσει το κλίµα ανησυχίας που επικρατεί στις Βρυξέλλες,
επιβεβαιώνοντας τη δέσµευση της Τουρκίας στις µεταρρυθµίσεις και την κατάταξή αυτών ως
πρώτη τους προτεραιότητα.
Eντυπωσιακό άνοιγµα προς τον τουρκικό στρατό πραγµατοποίησε αιφνίδια ο υπουργός
Eξωτερικών της Τουρκίας Αµπντουλάχ Γκιουλ, σε µια απόπειρα εξοµάλυνσης των εντάσεων
ανάµεσα στους αντιµαχόµενους πόλους εξουσίας. Σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Ραντικάλ»,
υποστήριξε: «Οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν
πολύ σηµαντική υποστήριξη στον στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις
µεταρρυθµίσεις. Αντίθετα από αυτό που κάποιοι πιστεύουν, θα ήταν πιο δύσκολο να κάνουµε
πράξη τις µεταρρυθµίσεις, χωρίς την υποστήριξη των ενόπλων δυνάµεων. Το στρατηγικό όραµα
των ενστόλων ήταν κρίσιµο – καταλαβαίνουν το µέλλον της Τουρκίας και το πού βρίσκονταν τα
τουρκικά συµφέροντα»
Τα σχόλια αυτά προσλαµβάνουν πρόσθετο ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι οι µεταρρυθµίσεις
που υπαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν ως κύριο στόχο να περιορίσουν τις εξουσίες του
Στρατού και να µειώσουν την επιρροή του στην πολιτική ζωή. Οι επιταγές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την αναγνώριση των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, ήρθαν σε αντίθεση µε την πάγια
εκστρατεία του τουρκικού στρατού εναντίον των κούρδων αυτονοµιστών. Επιπλέον, οι συχνές
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παρεµβάσεις του Στρατού στα πολιτικά πράγµατα, µε τελευταίο το συνταγµατικό πραξικόπηµα
του 1997, αντιβαίνουν προς τα κριτήρια της δηµοκρατικής διακυβέρνησης που επιβάλλει η
Ένωση. Παράλληλα, στον βαθµό που η αναγνώριση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αποτελεί
προαπαιτούµενο για την τουρκική ένταξη, η κάθετη αντίθεση του Στρατού θα µπορούσε να
περιπλέξει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.
Επιπλέον, ο κ. Γκιουλ, µιλώντας στην 33η Σύνοδο του Oργανισµού Iσλαµικής ∆ιάσκεψης
στο Aζερµπαϊτζάν, έκανε λόγο για καταπάτηση των δικαιωµάτων των «αδελφών µουσουλµάνων»
στη Θράκη. Aξιοσηµείωτο είναι ότι το θέµα των δικαιωµάτων της «Tουρκικής Mουσουλµανικής
Mειονότητας της ∆υτικής Θράκης στην Eλλάδα» συµπεριελήφθη στην ατζέντα της Συνόδου,
ψήφισµα της οποίας, σχετικά µε την Kύπρο, υιοθετεί τις τουρκικές θέσεις και ζητεί άρση της
αποµόνωσης των «αδελφών µουσουλµάνων της βόρειας Kύπρου». Σε αυτό επίσης, εκφράζεται
δυσαρέσκεια για την «απροθυµία» της ελληνικής διοίκησης να διευκολύνει τη λύση του
Kυπριακού στο πλαίσιο του σχεδίου Aνάν και καλούνται οι χώρες-µέλη του Oργανισµού
Iσλαµικής ∆ιάσκεψης να πραγµατοποιήσουν αµοιβαίες επισκέψεις σε υψηλό επίπεδο µε τους
τουρκοκύπριους στον πολιτικό και διπλωµατικό τοµέα, να συναφθούν απευθείας σχέσεις µε τον
τουρκοκυπριακό λαό, να γίνουν επενδύσεις των ισλαµικών κρατών στα κατεχόµενα εδάφη κ.α.
Σύµφωνα µε τις ελληνικές πηγές, το ζήτηµα πήρε δηµοσιότητα για να εξισορροπηθούν οι
στοιχειοθετηµένες καταγγελίες για την παράνοµη δήµευση χριστιανικών περιουσιών στην
Κωνσταντινούπολη και η προσφυγή του Οικουµενικού Πατριαρχείου στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Με σκοπό αυτό, η Άγκυρα έχει αρχίσει την καταγραφή υπαρκτών κι ανύπαρκτων βακουφίων
(µουσουλµανικά ιδρύµατα-περιουσίες) σε ολόκληρη την Eλλάδα, επιδιώκοντας να εγείρει
αξιώσεις, ενώ κεντρικό στοιχείο της παρέµβασης του κ. Γιακίς και των συναδέλφων του ήταν ότι
για να προωθήσει λύσεις στα προβλήµατά της, η µειονότητα πρέπει να διαβουλεύεται µε την
Άγκυρα και να προσφεύγει σε διεθνή όργανα, δικαστήρια ή οργανισµούς.101
Η πικρή αλήθεια είναι ότι το τουρκικό προξενείο αποτελεί ρυθµιστικό παράγοντα στα
πολιτικά πράγµατα της Θράκης. Κατανέµει ρόλους και απονέµει την εύνοιά του, όχι µόνο σε
µειονοτικούς υποψηφίους, αλλά ακόµα και σε χριστιανούς υποψηφίους. Τοπικοί άρχοντες,
ιδιαιτέρως στη Ροδόπη, λειτουργούν ακόµα και ως «υπηρέτες δύο αφεντάδων». Η Συµβουλευτική
Επιτροπή, που αποτελεί τον κύριο µηχανισµό του τουρκικού προξενείου, διεκδικεί ρόλο άτυπης
Αποτέλεσµα αυτής της τακτικής ήταν το γεγονός ότι τους τελευταίους 15 µήνες, πάνω από 20
τούρκοι υπουργοί επισκέφθηκαν ιδιωτικά τη Θράκη. Τελευταίος κρίκος της αλυσίδας η πρόσφατη
επίσκεψη της τουρκικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας. Όλες αυτές οι επισκέψεις δεν θα είχαν
µεγάλη σηµασία, εάν δεν χρησιµοποιούνταν ως ευκαιρία για την καλλιέργεια της εντύπωσης, ότι η
µουσουλµανική µειονότητα καταπιέζεται ανυπόφορα από τις ελληνικές αρχές. Ο φανατισµός της
τουρκικής κοινής γνώµης έχει κριθεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή προώθηση του ζητήµατος
στο εξωτερικό.
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«συγκυβέρνησης» στην περιοχή. Επιπλέον, προέβη σε υιοθέτηση ενός ωµού και απειλητικού
κειµένου καταγγελίας της έκδοσης ενός διγλώσσου βιβλίου παραµυθιών, στην ελληνική και την
ποµακική. Κείµενο, το οποίο υπέγραψαν όλοι σχεδόν οι παράγοντες της µειονότητας.
Ο χριστιανικός πληθυσµός της Θράκης εκφράζει µε αγωνιώδη τρόπο την έκδηλη
ανασφάλειά του, η οποία εντείνεται από την ολιγωρία της Αθήνας. Αποτέλεσµα αυτής της
ολιγωρίας είναι και το γεγονός, πως το µουσουλµανικό στοιχείο καθίσταται ολοένα και πιο
ευάλωτο στην τουρκική προπαγάνδα και πίεση, διαπιστώνοντας καθηµερινά ότι οι ελληνικές
αρχές δεν έχουν ούτε την βούληση ούτε την αποφασιστικότητα να την αναχαιτίσουν.
Όσον αφορά την Κύπρο, σε απάντηση αυτών των τουρκικών κινήσεων, ο πρόεδρος της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος ζήτησε την υποστήριξη της Αλβανίας στο
πλαίσιο της Ισλαµικής ∆ιάσκεψης, για αποτροπή οποιωνδήποτε προσπαθειών εκ µέρους της
Τουρκίας να αναβαθµίσει το παράνοµο καθεστώς των κατεχοµένων. ∆εχόµενος τα διαπιστευτήρια
του νέου Πρέσβη της Αλβανίας στην Κύπρο, µε έδρα την Αθήνα, Βίλι Σιέφκι Μιναρόλι, ο
πρόεδρος Παπαδόπουλος τόνισε ότι η κυπριακή διένεξη δεν έχει οποιεσδήποτε θρησκευτικές
καταβολές. Εποµένως, ανέφερε, δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τουρκία να εκµεταλλευτεί το θέµα
της θρησκείας, για να αναβαθµίσει το παράνοµο τουρκοκυπριακό καθεστώς και να εδραιώσει την
παράνοµη και άδικη διαίρεση της Κύπρου.
Σχετικά µε το γενικότερο µέλλον της Τουρκίας στην Ευρώπη, βασικότερη καινοτοµία της
Συνόδου ήταν η εισαγωγή ως ρητού όρου αξιολόγησης της Τουρκίας, αλλά και οποιασδήποτε
άλλης υποψηφίας χώρας, της δυνατότητας της Ένωσης να την «απορροφήσει» οικονοµικά,
θεσµικά αλλά και πολιτικά, υπό την έννοια της αποδοχής της από την ευρωπαϊκή κοινή γνώµη.
Όπως επισηµαίνεται στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου, η Άγκυρα, πέραν όλων των άλλων, θα
αξιολογείται κάθε χρόνο, µε βάση σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για το κατά
πόσον η προσχώρησή της θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση «να λειτουργεί πολιτικά,
δηµοσιονοµικά και θεσµικά», αλλά και σε ό,τι αφορά «το ζήτηµα των σηµερινών και µελλοντικών
αντιλήψεων των πολιτών για τη διεύρυνση». Μια πρώτη εξέταση αυτής της «απορροφητικότητας»
θα γίνει στην πολλαπλώς κρίσιµη για την Τουρκία Σύνοδο Κορυφής του ∆εκεµβρίου.
Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι – της Ελλάδας µη εξαιρουµένης – έκριναν µια τέτοια κίνηση
αντιπαραγωγική, καθώς µεταξύ άλλων θα έδινε στην Άγκυρα κάθε δικαίωµα να κατηγορήσει την
Ευρώπη ότι αθετεί τις δικές τις υποσχέσεις και να προβάλλει αυτό ως δικαιολογία για την άρνησή
της να εκπληρώσει η ιδία τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Κατόπιν αυτού, αποφασίσθηκε,
αφενός να εγκαταλειφθεί η έκφραση «κριτήριο», αφετέρου να αναλάβει η Επιτροπή να εκπονήσει
έκθεση «απορροφητικότητας», που θα καθορίζει τι ακριβώς εννοεί η Ένωση, ώστε να είναι
διαυγείς οι όροι του παιχνιδιού, στο µέτρο πάντα του δυνατού – όπως έσπευσαν να διευκρινίσουν
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πολλοί, µεταξύ των οποίων η γερµανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ, υποστηρίζοντας πως άλλες
είναι οι ανάγκες «απορροφητικότητας» για µια µικρή βαλκανική χώρα κι άλλες για µια χώρα όπως
η Τουρκία.
O

προεδρεύων

του

Συµβουλίου

αυστριακός

καγκελάριος

Bόλφγκανγκ

Σούσελ

προειδοποίησε ότι θα αποτελέσει πρόβληµα η µη επέκταση της Tελωνειακής Eνωσης από την
Άγκυρα έως το τέλος του 2006. O δε γάλλος πρόεδρος Zακ Σιράκ δήλωσε ότι η συνέχιση της
αρνητικής στάσης της Tουρκίας θα θέσει εν αµφιβόλω την επιθυµία της να συνεχίσει τις
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Eυρωπαϊκή Ένωση. Σε απάντηση, ο κ. Eρντογάν απέκλεισε
οποιαδήποτε υποχώρηση της Tουρκίας, σηµειώνοντας ότι «έχουµε αναφέρει στους πάντες ότι δεν
πρέπει να περιµένουν τίποτε από µας, ούτε στο ζήτηµα του πρόσθετου Πρωτοκόλλου, ούτε στο
ζήτηµα των λιµανιών και των αεροδροµίων, όσο δεν γίνεται η άρση του αποκλεισµού των
τουρκοκυπρίων». Kατηγόρησε, τέλος, την Eυρωπαϊκή Ένωση ότι επιβράβευσε αυτούς που είπαν
«όχι» στο Σχέδιο Aνάν και τιµώρησε τους τουρκοκύπριους, που είπαν «ναι».
Την ικανοποίησή του για τις αναφορές στα συµπεράσµατα των 25 ηγετών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Τουρκία, εξέφρασε ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραµανλής, ενώ διέψευσε τις φήµες
περί ψυχρότητας στις σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας. Παρά τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις που
δέχθηκε, ο κ. Καραµανλής απέφυγε να προσδιορίσει αν υπάρχει συγκεκριµένο χρονικό όριο, µέσα
στο οποίο πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ένωσης.
Εξίσου επιφυλακτικός ήταν και έναντι της πρότασης του πρωθυπουργού του Λουξεµβούργου κ.
Γιούνκερ για πάγωµα των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, στην περίπτωση που η Τουρκία δεν
αναγνωρίσει την Kυπριακή ∆ηµοκρατία εντός του 2006. «Επιµένω στην ορθότητα της
στρατηγικής που ακολουθούµε. Αυτή την ώρα δεν έχει νόηµα να κάνουµε προβλέψεις», απάντησε
ο κ. Καραµανλής σε σχετική ερώτηση. Σε άλλο σηµείο, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η σύµβαση
µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας είναι απολύτως σαφής και ότι πάγια και σταθερή θέση
της Ελλάδας είναι να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας, υπό τον απαράβατο όρο
της εκπλήρωσης των συγκεκριµένων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι της Ένωσης.
«Υπάρχει ευρωπαϊκή τροχιά και από την άλλη υπάρχει η υποχρέωση εκπλήρωσης συµβατικών
υποχρεώσεων. Ούτε ασάφειες υπάρχουν, ούτε παρακάµψεις», πρόσθεσε.
Από την άλλη, το γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αναφορικά µε τη
Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η Σύνοδος
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένα ακόµη Συµβούλιο υποκρισίας και κοροϊδίας των
λαών και προώθησης των συµφερόντων της ολιγαρχίας, αλλά και ένα ακόµα Συµβούλιο
αντιθέσεων ανάµεσα στα κράτη-µέλη της. ∆εν έχουν καµιά βάση οι πανηγυρισµοί της κυβέρνησης
για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και ειδικά για το θέµα της Τουρκίας, αφού µε τη
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συναίνεση της κυβέρνησης εξασφαλίστηκε παράταση χρόνου των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
της Τουρκίας, αν και συνεχίζει να µην αναγνωρίζει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, να διατηρεί
στρατό κατοχής στην Κύπρο και να προκαλεί µε διεκδικήσεις και επεισόδια στο Αιγαίο102.
Από την άλλη, ορισµένα κράτη-µέλη εκµεταλλεύονται τις αλλεπάλληλες αρνήσεις της
Τουρκίας για να εγείρουν εµπόδια και τελικά, να εκτρέψουν την ενταξιακή πορεία της προς την
κατεύθυνση µιας ειδικής σχέσης. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν το επιθυµούν, γιατί πιστεύουν –
όχι αδικαιολόγητα – ότι εάν η Άγκυρα χάσει την προοπτική πλήρους ένταξης, δεν θα έχει κίνητρο
να αλλάξει συµπεριφορά. Και βέβαια, τα ελληνοτουρκικά θα επανέλθουν εκ των πραγµάτων σε
διµερές πλαίσιο, µε τους Ευρωπαίους πιθανότατα σε ρόλο Ποντίου Πιλάτου.
Η σωστή αυτή εκτίµηση, ωστόσο, είναι µόνο η µισή αλήθεια. Η άλλη µισή είναι αυτή που
έχει εξορισθεί από τον επίσηµο λόγο στην Ελλάδα, ο οποίος παρακάµπτει µε επιπολαιότητα τις
επιπτώσεις που θα έχει για τα εθνικά συµφέροντα µία µελλοντική ένταξη της Τουρκίας.
Αποσιωπάται το γεγονός ότι η Άγκυρα, λόγω των πολλών ψήφων που θα της εξασφαλίσει ο
πληθυσµιακός όγκος της, θα είναι στο κέντρο του µηχανισµού λήψης αποφάσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, η Αθήνα όχι µόνο θα χάσει το σηµερινό πλεονέκτηµά της,
αλλά και θα βρεθεί συγκριτικά σε πολύ δυσµενή θέση. Παρακάµπτεται, επίσης, το γεγονός ότι
έστω και µετά από µια µακρά µεταβατική περίοδο, θα ισχύσει η αρχή της ελεύθερης διακίνησης
και οι τούρκοι θα µπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα στα νησιά του Αιγαίου, ανατρέποντας
ριζικά την πληθυσµιακή τους σύνθεση. Και µάλιστα, έχοντας το δικαίωµα ψήφου στις τοπικές
εκλογές, θα µπορούν σταδιακά να ελέγξουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ιδιαίτερα αρνητική για την κυβέρνηση του κόµµατος ∆ικαιοσύνης & Ανάπτυξης (ΑΚ) και
τον πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ειδικά υπό το φως της σύγκρουσης στο εσωτερικό της
άρχουσας τάξης, προβάλλει η πρόγνωση της εφηµερίδας «Financial Times» (Λονδίνο), ότι η
λεγόµενη «διαδικασία ένταξης» της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιθανό να
ανασταλεί εφέτος, λόγω της έλλειψης προόδου, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το
Παράλληλα, στηριζόµενο στις αντιιµπεριαλιστικές του τάσεις, το ΚΚΕ τόνισε: «Εµείς δεν
καταγγέλλουµε τη Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι απεµπολούν κυριαρχικά δικαιώµατα. Εµείς
υποστηρίζουµε ότι για τη χάραξη της στρατηγικής τους και για την εξωτερική πολιτική, όπως και για την
εσωτερική, το κριτήριό τους είναι ταξικό. Είναι η προώθηση των γενικών και µακροπρόθεσµων
συµφερόντων της ελληνικής πλουτοκρατίας. Γι' αυτό το λόγο, έχουν εντάξει τη χώρα στο ΝΑΤΟ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουν την ενεργητική συµµετοχή στους επιθετικούς σχεδιασµούς και στους
ιµπεριαλιστικούς πολέµους στα Βαλκάνια, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Οι λεγόµενες "συµβατικές
υποχρεώσεις", που προκαταβολικά δηλώνουν ότι θα τηρήσουν σε τυχόν πολεµικές επιχειρήσεις σε
βάρος του Ιράν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα αντίτιµο για τη συµµετοχή του ελληνικού κεφαλαίου,
στα "οφέλη" που θα προκύψουν από ένα νέο πόλεµο. Όµως, µέσα στο πλαίσιο της ιµπεριαλιστικής
επιθετικότητας, των ανταγωνισµών, η ελληνική πλουτοκρατία συναγωνίζεται µε την τουρκική για το
ποια θα έχει µεγαλύτερο µερίδιο και τον κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή, πράγµα που αξιοποιούν οι ΗΠΑ
και οι ηγετικές δυνάµεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η στρατηγική είναι αδιέξοδη και επικίνδυνη για
τους λαούς».
102
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Κυπριακό. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, η Έκθεση αναφέρει ότι «ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων
στην Τουρκία επιβραδύνθηκε τον περασµένο χρόνο», προσθέτει ότι «χρειάζεται αυστηρότερη
εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και πρέπει να περάσουν νέοι µεταρρυθµιστικοί νόµοι», και
ακόµη τονίζει, πως «πρέπει να διασφαλιστεί πλήρης πολιτικός έλεγχος του Στρατού». Ανησυχίες
εκφράζονται επίσης για την «έλλειψη προόδου, όσον αφορά την Κύπρο», θέµα για το οποίο,
σύµφωνα µε τους «Financial Times», δίδεται ένα «τελεσίγραφο» από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην
Τουρκία, να ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της στην ελληνοκυπριακή πλευρά αυτό το
χρόνο.
Ο τούρκος πρωθυπουργός, Ρετζέπ Tαγίπ Ερντογάν, πάντως επιµένει να αποδίδει τη στάση
των Βρυξελλών στην «ισλαµοφοβία» και απηύθυνε έκκληση από το βήµα του Συµβουλίου της
Ευρώπης για µεγαλύτερη θρησκευτική και πολιτισµική ανεκτικότητα, σε µια προσπάθεια
γεφύρωσης του χάσµατος µεταξύ ∆ύσης και ισλαµικού κόσµου. Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η
πρόσφατη κρίση για τη δηµοσίευση των γελοιογραφιών του Μωάµεθ αποκάλυψε την ανάγκη να
τεθούν όρια στην ελευθερία έκφρασης, προκειµένου να προληφθεί η θρησκευτική πόλωση. «Η
ισλαµοφοβία και η ξενοφοβία κερδίζουν έδαφος στη ∆ύση. Στον µουσουλµανικό κόσµο, από την
άλλη, υπάρχει η ευρέως διαδεδοµένη αίσθηση πως οι αξίες του βάλλονται. Ο συνδυασµός αυτών
των τάσεων απειλούν να µετατρέψουν τη ∆ύση και τον ισλαµικό κόσµο σε αντίπαλους»,
προειδοποίησε ο τούρκος πρωθυπουργός, παροµοιάζοντας µάλιστα την ισλαµοφοβία µε τον
αντισηµιτισµό. «Είναι η ελευθερία έκφρασης απεριόριστη; Εµείς ισχυριζόµαστε ότι η ελευθερία
έκφρασης µπορεί να περιοριστεί και αυτό θα πρέπει να οριστεί. Όλες οι κοινωνίες έχουν
συγκεκριµένα όρια σε ό,τι αφορά τον πολιτισµό τους κι εµείς έχουµε µια συγκεκριµένη
προσέγγιση έναντι της θρησκείας», τόνισε. Τέλος, υπογράµµισε την αντίφαση της πληθυσµιακής
έκρηξης των µουσουλµάνων σε χώρες της ∆ύσης από τη µία και την κοινωνική περιθωριοποίησή
τους από την άλλη. «Η κοινωνική ενσωµάτωση είναι σηµαντικότερη από ποτέ», κατέληξε. Το
γεγονός ότι η Τουρκία έχει περιχαρακωθεί και κινδυνεύει να χάσει το ευρωπαϊκό τρένο,
αντανακλάται στην απόφαση των Βρυξελλών να δώσουν προτεραιότητα στις ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις µε την Κροατία.
Την ίδια στιγµή, επανέρχονται οι «φωνές» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειδική
σχέση µε την Τουρκία, στο τέλος των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Μια ειδική σχέση της
Τουρκίας µε την Ένωση, αντί της πλήρους ένταξης σε αυτήν, προτείνει ο αυστριακός καγκελάριος
Βόλφγκανγκ Σιούσελ. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να εισάγει ανασφάλεια µε τις νέες
προσχωρήσεις» είπε, µιλώντας γενικά για τη διεύρυνση. Ειδικά για την Τουρκία, ο αυστριακός
καγκελάριος – η χώρα του οποίου προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης – εκτίµησε ότι υπάρχουν
και άλλες επιλογές, εκτός από την πλήρη ένταξη. «Είµαι πεπεισµένος πως µια ειδική σχέση είναι
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µία από τις πιθανότητες» τόνισε, αναγνωρίζοντας ότι οι διαπραγµατεύσεις, που έχουν ήδη
ξεκινήσει, είναι δύσκολες.
Το σκεπτικό, που η ελληνική κυβέρνηση εµµένει στην πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αποδέχεται την ειδική σχέση, εξήγησε ο ευρωβουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας Κ. Χατζηγάκης, ο οποίος κινείται στο περιβάλλον της Ντ. Μπακογιάννη. «Ειδική
σχέση σηµαίνει ότι η Τουρκία θα είναι ένας εταίρος προνοµιακός της Ευρώπης, θα εξάγει τα
αγροτικά της προϊόντα, θα έχει την τελωνειακή ένωση, θα έχει και µια συνεργασία στην άµυνα και
στην εξωτερική πολιτική, άρα και στα ζητήµατα που σχετίζονται µε το λεγόµενο ευρωστρατό, θα
είναι ισότιµος εταίρος µαζί µας και από την άλλη πλευρά, καθώς δε θα συµµετέχει σε όλες τις
διαδικασίες, θα το χρησιµοποιεί ως άλλοθι, για να κάνει του κεφαλιού της, σε σχέση µε τις
διµερείς µας σχέσεις και µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα», τόνισε.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Στο ευρωπαϊκό επίπεδο103, η ρητορική έναντι της Τουρκίας για να ανταποκριθεί «εντός του
έτους» στις συµβατικές υποχρεώσεις της και να ανοίξει τα αεροδρόµια και τα λιµάνια της στην
Κύπρο καθίσταται ολοένα περισσότερο σκληρή και φθάνει πλέον στη δηµόσια επισήµανση του
κινδύνου «να ανασταλούν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Eυρωπαϊκή Ένωση» – κκ. Ολι
Ρεν, Ερκι Τουοµιόγια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την «απογοήτευσή της104» για τη
συνεχιζόµενη καταπάτηση των προσωπικών ελευθεριών στη χώρα105 και η Ιταλία, µέσω του
υπουργού Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργού της χώρας Μάσιµο ντ’ Αλέµα, καλεί την
Άγκυρα να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Λευκωσίας, αλλά και να
προβεί σε «ξεκάθαρες κινήσεις» προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της Κυπριακής

Στο παζάρι Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θέσεις των δύο πλευρών συνοψίζονται στα εξής «υπό
διαπραγµάτευση» ζητήµατα: ελευθερία έκφρασης, δικαιώµατα των µειονοτήτων (ειδικά κούρδων και
αρµένιων), οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης (η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την
οικουµενικότητα, ενώ η τουρκική πλευρά την αρνείται, ισχυριζόµενη δήθεν ότι αυτό θα καταστήσει το
Φανάρι ένα δεύτερο «Βατικανό»), εφαρµογή Πρωτοκόλλου της Άγκυρας, αλλαγή πολιτεύµατος
(κατάργηση στρατιωτικής επικυριαρχίας), τήρησης σχέσεων καλής γειτονίας µε τα όµορα κράτη.
104
Απογοητευµένη είναι όµως και η Τουρκία, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση των πανεπιστηµίων
Τσαµπαντσί και Ισίκ της Κωνσταντινούπολης, η οποία έδειξε ότι το ποσοστό των τούρκων που
υποστηρίζουν την ενταξιακή προοπτική µειώθηκε από 74% το 2003, σε 58% το 2006.
105
Επίσης, οι Βρυξέλλες έχουν προειδοποιήσει την Τουρκία, ότι αν δεν προοδεύσει στο ζήτηµα των
δικαιωµάτων των γυναικών, η Άγκυρα µπορεί να δει την ευρωπαϊκή της πορεία να αναστέλλεται. Ένα
άλλο θέµα που απασχολεί την Ένωση, έθιξε ο Ρεν, σε ανακοίνωσή του, µε την οποία καλεί την Άγκυρα
να τροποποιήσει το άρθρο 301 του ποινικού κώδικα, περί «προσβολής της τουρκικής εθνικής
ταυτότητας», το οποίο πλήττει σοβαρά την ελευθερία της έκφρασης.
103
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∆ηµοκρατίας.
Στην ουσία όµως, οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρούν ότι οι πιθανότητες
για «άρση του αδιεξόδου» ως το τέλος της χρονιάς είναι πολύ µικρές και γι’ αυτό, θεωρούν ότι θα
πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να πιέσουν την Άγκυρα να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις της,
χωρίς να ανασταλούν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Πέραν του Λονδίνου – που υποστηρίζει
εδώ και καιρό τη θέση αυτή – παρεµφερείς απόψεις διατυπώνονται και από τη γαλλική
διπλωµατία, η οποία θεωρεί «στρατηγικό λάθος» ενδεχόµενη διακοπή των τουρκικών ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων στα τέλη της χρονιάς, ενώ η φινλανδική προεδρία αυτού του εξαµήνου
διάκειται πιο φιλικά απέναντι στην Άγκυρα.
Όσον αφορά τα ελληνοτουρικά, µε την επίσηµη επίσκεψη στην Τουρκία του αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας ναυάρχου Π. Χηνοφώτη, µετά από πρόσκληση του τούρκου
αρχηγού Ενόπλων ∆υνάµεων, στρατηγού Χ. Οζκιόκ, σηµατοδοτείται η έναρξη ελληνοτουρκικού
Στρατιωτικού ∆ιαλόγου Κορυφής, όπου θα θιγούν τα ζήτηµα τριβής, που αφορούν το Αιγαίο και
κυρίως αυτό των πτήσεων των µαχητικών αεροσκαφών. Ήδη, έχει ήδη τεθεί σε εφαρµογή ένα
ακόµα από τα Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης, αυτό της κατευθείαν επικοινωνίας των
αεροπορικών επιτελείων των δύο χωρών, της Λάρισας και του Εσκί Σεχίρ αντίστοιχα. Μια τέτοια
διαδικασία θέτει, στην ουσία, ένα είδος ελληνοτουρκικής συνδιαχείρισης του εναέριου χώρου του
Αιγαίου, πάντα υπό την υψηλή νατοϊκή επικυριαρχία, αφού στις περιπτώσεις αυτές η ελληνική
πλευρά αποδέχεται την πάγια τουρκική αξίωση να µην καταθέτουν τα τουρκικά µαχητικά σχέδια
πτήσης, όταν εισέρχονται στο χώρο ευθύνης του ελληνικού FIR.
Συγκεκριµένα, στη συνάντηση, έγινε «ανασκόπηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του
στρατιωτικού µέρους των Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης και στο πλαίσιο αυτό, διερεύνηση
τεχνικών µεγιστοποίησης της αποτελεσµατικότητάς τους». Τέτοιες τεχνικές είναι, εκτός από το
«µορατόριουµ» των πτήσεων των µαχητικών αεροσκαφών κατά τους θερινούς µήνες στο Αιγαίο,
η αποφυγή πτήσεων αεροσκαφών της µιας χώρας πάνω από πολεµικά πλοία της άλλης, η αποφυγή
προσέγγισης αεροσκαφών σε ενεργοποιηµένα πεδία βολής και η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας
από τις ασκήσεις. Επίσης, αποφασίστηκε να γίνονται ανταλλαγές επισκέψεων µεταξύ των
αρχηγών των Γενικών Επιτελείων κάθε χώρας αλλά και η πραγµατοποίηση «συνδυασµένης
άσκησης αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας». Έγινε
ακόµα συζήτηση θεµάτων αµέσου νατοϊκού ενδιαφέροντος, όπως «η συµµετοχή των Ενόπλων
∆υνάµεων των δύο χωρών σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης», σύµφωνα µε την ανακοίνωση

161

του ΓΕΕΘΑ106.
Από την άλλη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο,
επικαλούµενος την κρίση στη Μέση Ανατολή, επισήµανε τη σηµασία της τουρκικής ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ένα “όχι” στην Τουρκία θα έχει νοµίζω µεγάλο κόστος. Θα αποθαρρύνει
τους τούρκους που επιθυµούν µια σύγχρονη, ευρωπαϊκή και δηµοκρατική Τουρκία. Πέραν αυτού,
οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή υπογραµµίζουν τη στρατηγική σηµασία της παρουσίας
της Τουρκίας στο εσωτερικό της Ένωσης, είπε ο κ. Μπαρόζο απευθυνόµενος στην ηγεσία της
γαλλικής επιχειρηµατικής κοινότητας.
Στις αρχές Σεπτεµβρίου, ακολουθεί η Έκθεση του Kοινοβουλίου107 και η πρόταση
ψηφίσµατος που τη συνοδεύει, στις οποίες εκφράζεται η απογοήτευση του σώµατος για τη µέχρι
τούδε άρνηση ή αδυναµία της Άγκυρας να εκπληρώσει την πρώτη υποχρέωση της – του
ανοίγµατος των τουρκικών λιµένων και αεροδροµίων στο κυπριακό εµπόριο, κατ' εφαρµογήν του
πρωτοκόλλου επέκτασης της τελωνειακής ένωσης που διατηρεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι
που συµβατικά η Τουρκία οφείλει να έχει υλοποιήσει µέχρι το τέλος του έτους – όπως και σωρεία
άλλων υποχρεώσεών της.
Γενικότερα για το Κυπριακό, στην Έκθεση, την οποία ετοίµασε ο εισηγητής του σώµατος
για την Τουρκία, ολλανδός ευρωβουλευτής Κάµιελ Ερλινγκς, καλείται η Άγκυρα «να διατηρήσει
την εποικοδοµητική στάση της, µε στόχο την οριστική διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο
του

ΟΗΕ»,

αλλά

και

να

αποσύρει

«το

νωρίτερο

δυνατόν,

βάσει

συγκεκριµένου

χρονοδιαγράµµατος», τα στρατεύµατα κατοχής.
«Λύπη» επίσης εκφράζει το Κοινοβούλιο και για την παντελή έλλειψη προόδου στον
εκδηµοκρατισµό της χώρας και ζητείται η λήψη συγκεκριµένων µέτρων, για την αντιµετώπιση
Ειδικότερα, µε την ολοκλήρωση των επισκέψεων µε τον στρατηγό Μπουγιούκανιτ τον Νοέµβριο,
αποφασίστηκε η προώθηση της δηµιουργίας:
- Κοινής ∆ιακλαδικής Μονάδας, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, «µε σκοπό τη συµµετοχή της σε αποστολές
υποστήριξης ειρήνης».
- Κοινής χερσαίας δύναµης, «µε σκοπό να συµµετέχει, εφόσον απαιτηθεί, στις επιχειρήσεις της
∆υνάµεως Αµέσου Επεµβάσεως του ΝΑΤΟ (NRF)».
- Κοινής ∆ιακλαδικής ∆ύναµης Υποστήριξης-Μεταφοράς Κοινής Μονάδας Αντιµετώπισης
Καταστροφών / Ανθρωπιστικής Βοήθειας, «η οποία να δύναται να επιχειρεί σε ευρύ φάσµα αποστολών
και περιοχών».
Αποφασίστηκε, ακόµα, η ανταλλαγή επισκέψεων εργασίας των αρχηγών των Κλάδων των Ε∆ των δύο
χωρών, καθώς και διοικητών άλλων επιπέδων διοικήσεως. Ανταλλαγή επισκέψεων και ανάπτυξη καλών
σχέσεων στο προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στα ελληνο-τουρκικά σύνορα, στη Θράκη. Συνεργασία και
αµοιβαία ανταλλαγή προσωπικού, στο πλαίσιο των ανεπτυγµένων ναυτικών µονάδων του ΝΑΤΟ, καθώς
και συνεργασία για τις «περιφερειακές απειλές και ιδιαίτερα το θέµα της παράνοµης µετανάστευσης».
Τέλος, ο στρατηγός Μπουγιούκανιτ δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταµατήσει να
επιτίθεται στους τούρκους στρατιωτικούς και την κάλεσε να αποδεχθεί τον ειδικό ρόλο που καλείται να
παίξει, µε δεδοµένη την κρίσιµη γεωγραφική θέση της χώρας του.
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H αυστηρή Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει σηµασία, όχι
µόνο γιατί σηµατοδοτεί το κλίµα που επικρατεί στο αντιπροσωπευτικό σώµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και γιατί δίνει µία πρόγευση για την επικείµενη κρίση της Κοµισιόν.
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των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι θρησκευτικές µειονότητες, σε ό,τι αφορά ζητήµατα
όπως η εκπαίδευση κληρικών, η προστασία των περιουσιακών στοιχείων τους ή, πολύ
συγκεκριµένα, η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης και η δηµόσια χρήση του
εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουµενικού Πατριάρχη. Επιπλέον, η Τουρκία κατηγορείται και για
ανεπαρκή πρόοδο στο θέµα της ελευθερίας της έκφρασης, της διαφθοράς και της κακοποίησης
γυναικών, ενώ στην Έκθεση απαιτείται από την τουρκική κυβέρνηση, ως προϋπόθεση µάλιστα για
την εισδοχή της Tουρκίας στην Ένωση, να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των αρµενίων από την
οθωµανική Tουρκία, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου.
Ο τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν τόνιζε για πολλοστή φορά ότι η Τουρκία δεν
αποδέχεται «πρόσθετους όρους» στην ενταξιακή διαδικασία. «Ο αγώνας έχει αρχίσει και οι
κανόνες είναι δεδοµένοι», σηµείωσε ο Ερντογάν, αναφερόµενος τόσο στο θέµα των αρµενίων,
όσο και στην προ διηµέρου δήλωση του Μπαρόζο, ότι δεν θα ενταχθούν νέα µέλη πριν από την
ολοκλήρωση της θεσµικής αναµόρφωσης της Ένωσης.
Τελικά το Κοινοβούλιο, πιεζόµενο τόσο από την Τουρκία όσο και από τις αρµενικές
οργανώσεις, αφενός καθιστά σαφές ότι αναγνώριση της γενοκτονίας δεν αποτελεί τυπική
προϋπόθεση, όµως είναι «απαραίτητο για µια χώρα που ακολουθεί προενταξιακή πορεία, να
συµφιλιωθεί και να αναγνωρίσει το παρελθόν της», µία αναφορά όχι µόνο στην αρµενική
γενοκτονία αλλά και τη γενοκτονία των ελλήνων του Πόντου.
Από την άλλη, η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε την Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου,
χαρακτηρίζοντάς την ως µη αντικειµενική και πολιτικά προκατειληµµένη, ενώ ο τουρκικός
στρατός εξαπέλυσε αιχµές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακηρύσσοντας ότι θα προστατεύσει
το κοσµικό σύστηµα της Τουρκίας, διότι κινδυνεύει, όπως υποστήριξε, από την κλιµακούµενη
ισλαµική απειλή. Παράλληλα, η Τουρκία αντέδρασε – µαζί µε τη Βρετανία – στην διακοπή των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση – καθώς η Τουρκία δεν είναι
ευρωπαϊκή χώρα, όπως υποστήριξε – την οποία πρότεινε ο Νικολά Σαρκοζί108, υπουργός

Την ίδια περίοδο, η ψήφιση νοµοσχεδίου στη γαλλική Βουλή, το οποίο ποινικοποιεί την
αµφισβήτηση της αρµενικής γενοκτονίας, χαρακτηρίζεται ως πλήγµα ή και προειδοποιητική βολή προς
την Τουρκία. Τη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η Κοµισιόν, απειλές εξέπεµψε η τουρκική ηγεσία,
παραπέµποντας τα οικονοµικά αντίποινα εις βάρος της Γαλλίας «στην κρίση του τουρκικού λαού».
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Εσωτερικών της Γαλλίας109 και επικρατέστερος υποψήφιος της Κεντροδεξιάς στις προεδρικές
εκλογές του έτους και µάλιστα λίγο πριν την Έκθεση Προόδου της Κοµισιόν.
Ο Σαρκοζί απηχεί εν πολλοίς και τις απόψεις της καγκελαρίου της Γερµανίας, Αγκελα
Μέρκελ110, για προνοµιακή σχέση της Άγκυρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άµεση λύση του
Κυπριακού. Στην προσπάθειά του να ανανεώσει τον διάλογο για το µέλλον της Ευρώπης, ο
διεκδικητής της προεδρίας της Γαλλίας πρότεινε επίσης τη συγκρότηση ενός διευθυντηρίου
ισχυρών κρατών. Εξάλλου, την ανάγκη να πειστεί η Τουρκία να συµµορφωθεί στις υποχρεώσεις
της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράµµισε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής, µετά τη
συνάντηση στο Ελσίνκι µε τον φινλανδό προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, γεγονός που
είχε σαν αποτέλεσµα τις ακόλουθες αναποτελεσµατικές αµερικανικές πιέσεις προς Αθήνα και
Λευκωσία. Παράλληλα, ο φινλανδός πρωθυπουργός και προεδρεύων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου κ. Μάτι Βανχάνεν υπογράµµισε: «Αυτή τη στιγµή η Τουρκία δεν µπορεί να ενταχθεί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αναλάβει σοβαρές δεσµεύσεις για τη µεταρρύθµιση της
κοινωνίας της και τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας της».
Η Ιταλία, από τη µεριά της, υποστηρίζει «µε βεβαιότητα» την ένταξη της Τουρκίας στην
Ευρωπαϊκή

Ένωση

και

«ενθαρρύνει»

την

Άγκυρα

να

συνεχίσει

«στο

δρόµο

των

µεταρρυθµίσεων». Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάσιµο Ντ' Αλέµα, «η Ιταλία είναι
πεπεισµένη πως η ένταξη της Τουρκίας, την οποία θεωρεί ουσιώδους σηµασίας, θα προσφέρει
προστιθέµενη αξία. ∆ε θέλει µια κλειστή Ευρώπη οικοδοµηµένη πάνω σε εθνικές ή θρησκευτικές
βάσεις. Αυτό δε σηµαίνει πως υποτιµάει ή αρνείται τη δική της ταυτότητα ή τις δικές της
πολιτιστικές και θρησκευτικές ρίζες. Ο θρησκευτικός πλουραλισµός και η πολλαπλή διάσταση της
Ευρώπης είναι προφανείς». Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε όµως σε ένα «σοβαρό
πρόβληµα» στην ενταξιακή προοπτική, αυτό της µη αναγνώρισης της Κύπρου από την Τουρκία,
αλλά δήλωσε πως «µπορούµε να εργαστούµε για την εξεύρεση ενός λογικού συµβιβασµού».
Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µελετά το ενδεχόµενο να παραπέµψει την
Τουρκία στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, προκειµένου να τη διευκολύνει, ώστε να µη συµµορφωθεί
Όσον αφορά την τουρκική ένταξη, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κ. Ντ' Εστέν υποστηρίζει:
«Υπάρχουν δύο πλευρές αυτού του προβλήµατος. Υπάρχει η οικονοµική παράµετρος. Η Τουρκία έχει
ήδη µια συµφωνία Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρώπη. ∆εν υπάρχει καµία αντίρρηση στο να
συµµετέχει η Τουρκία πλήρως στη µεγάλη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αντιθέτως, υπάρχει η πολιτική
διάσταση. Σε αυτό το θέµα δεν είµαι πεπεισµένος ότι τα συµφέροντα και των τούρκων και των
ευρωπαίων πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της πολιτικής ένωσης. Η Τουρκία έχει µια ισχυρή
ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα. Η Ευρώπη έχει και αυτή µια ισχυρή παράδοση από πλευράς
ταυτότητας και πολιτισµού. Πρόκειται για δύο οντότητες που η καθεµία πρέπει να ακολουθήσει τη δική
της διαδροµή. Το πρόβληµα είναι να οργανώσει κανείς µια συνεργασία ικανοποιητική, ανοιχτή, χωρίς
υστεροβουλίες, που θα επιτρέπει τη δηµιουργία σχέσεων σε πολλούς τοµείς, διατηρώντας παράλληλα
την τουρκική ταυτότητα και την ευρωπαϊκή ταυτότητα».
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Αντίθετα µε τον µεγάλο κυβερνητικό συνασπισµό (ο οποίος είναι το κόµµα των
χριστιανοδηµοκρατών), το έτερο µέλος, δηλαδή οι σοσιαλδηµοκράτες, επιµένουν στην πλήρη ένταξη.
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στην υποχρέωσή της να αναγνωρίσει ντε φάκτο την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. ∆ίνοντας χέρι
βοηθείας προς την Τουρκία, η Κοµισιόν σχεδιάζει να ζητήσει από το ∆ικαστήριο να εκδώσει
απόφαση, σχετικά µε την άρνηση της Τουρκίας να ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της στην
Κύπρο, µια κίνηση, που, σύµφωνα µε αναλυτές, µπορεί να προσφέρει πολύτιµο χρόνο για
διπλωµατικούς χειρισµούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς θα αναβάλει το δυσκολότερο
κοµµάτι των διαπραγµατεύσεων για µετά τις γενικές εκλογές του 2007 στην Τουρκία.
Μία άλλη εκδοχή που έχει αρχίσει να συζητείται έντονα, είναι η απόφαση περί «µερικού
παγώµατος» των διαπραγµατεύσεων, η οποία δείχνει άλλωστε να βολεύει σχεδόν τους πάντες:

i) Βολεύει τον κ. Ρ. Ερντογάν, ο οποίος ευρισκόµενος επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο
µπροστά της – µάλιστα µε δύο µεγάλες αναµετρήσεις, την εκλογή προέδρου και τις γενικές
εκλογές - δεν σκοπεύει να διακινδυνεύσει µέτρα, που θα µπορούσαν να ανατρέψουν τις
ισορροπίες της πλειοψηφίας της, γι’ αυτό, δεν διαθέτει σηµαντικά περιθώρια υποχωρήσεων στις
ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Έχει ζητήσει µια άτυπη περίοδο χάριτος στις ούτως ή άλλως µακρές
διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία επίσης άτυπα έχει ήδη λάβει, εξαιτίας της
δύσκολης κατάστασης που εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό στη χώρα. ∆εν είναι τυχαίο, για
παράδειγµα, ότι στην Έκθεση Προόδου που έχει συντάξει η Επιτροπή για την Τουρκία, ναι µεν
επισηµαίνεται το γενικότερο «έλλειµµα εξευρωπαϊσµού» της, αλλά µε φρασεολογία όχι ιδιαίτερα
αιχµηρή.
ii) Βολεύει επίσης τους «τουρκοσκεπτικιστές» (γάλλους, αυστριακούς, ολλανδούς, γερµανούς
κ.ά.), οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό που προέχει τα ερχόµενα δύο χρόνια δεν είναι το τι µέλλει
γενέσθαι µε την Τουρκία, αλλά το τι µέλλει γενέσθαι µε την Ευρώπη. Άλλωστε, είναι κοινό
µυστικό, ότι στις συζητήσεις της ερχόµενης διετίας για τις θεσµικές ισορροπίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Τουρκία θα είναι παρούσα. Υπό την έννοια ότι οι «27» («25» συν Βουλγαρία,
Ρουµανία) θα πρέπει να συµφωνήσουν αν και πώς η νέα αυτή ισορροπία θα λάβει υπόψη της και
το ενδεχόµενο της µελλοντικής προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι
αφορά ειδικά τη Γαλλία, τις όποιες αποφάσεις θα πρέπει να υπογράψει ο νέος πρόεδρος που θα
προκύψει από τις προεδρικές εκλογές του 2007. Άρα κάθε αναβολή ευπρόσδεκτη.
iii) Βολεµένοι µε το «µερικό πάγωµα» είναι, επίσης, οι υποστηρικτές της Τουρκίας στην Ένωση,
γνωρίζοντας βέβαια ότι επί της ουσίας, πρόκειται για µια απλή αναβολή αποφάσεων.
iv) Βολεµένες, τέλος, είναι και οι πολιτικές ηγεσίες της Κύπρου και της Ελλάδας, οι οποίες
άλλωστε σπάνια διαφωνούν µε τις αναβολές αποφάσεων στο Κυπριακό.
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Εν τω µεταξύ, εν όψει της αναµενόµενης ευρωπαϊκής Έκθεσης του Νοεµβρίου, πολλές
αντιστάσεις προέρχονται από τον κοµµουνιστικό χώρο της Ελλάδας. Σύµφωνα µε αυτές, το
επίσηµο αυτό κείµενο δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και θίγει τα προβλήµατα της Τουρκίας, από
την πλευρά των συµφερόντων των Βρυξελλών και όχι των λαών που επηρεάζουν. Ο
ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, αναφερόµενος στην Έκθεση, είπε χαρακτηριστικά:
«Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ θα καταψηφίσουµε την Έκθεση για την Τουρκία γιατί:
1. Είµαστε αντίθετοι µε την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους ίδιους λόγους
που ταχθήκαµε και κατά της ένταξης της Ελλάδας.
2. Οι Εκθέσεις για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας µοιάζουν µε "λάστιχο", προσαρµόζονται
κάθε φορά ανάλογα µε τις αντιθέσεις που υπάρχουν στην Ένωση, εµφανίζονται άλλοτε πιο
αυστηρές και άλλοτε πιο ευνοϊκές.
3. Σε σοβαρά και επίµαχα σηµεία που αφορούν τη στάση της Τουρκίας σε θέµατα ∆ιεθνούς
∆ικαίου, η Έκθεση εξαντλείται σε ευχολόγια, χωρίς κανένα συγκεκριµένο µέτρο. Όπως για
παράδειγµα, τα 40.000 τούρκικα κατοχικά στρατεύµατα στην Κύπρο, για το γεγονός ότι η
Τουρκία αγνοεί προκλητικά τις αποφάσεις και τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ, µε αποκορύφωµα την
άρνηση αναγνώρισης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
4. ∆ιαφωνούµε ριζικά µε την έµµεση αναφορά στην παράγραφο 51, για συνοριακές διαφορές
µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς επίσης και µε τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι που τις
παραπέµπουν στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης.
5. ∆ε συµµεριζόµαστε τις αναφορές που γίνονται για πρόοδο στα θέµατα των δηµοκρατικών
δικαιωµάτων και λαϊκών ελευθεριών. Συνολικά, το λαϊκό κίνηµα και ιδιαίτερα οι προοδευτικές
οργανώσεις και το συνδικαλιστικό κίνηµα βρίσκονται υπό διωγµό».
Καταλήγοντας, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, σηµείωσε ότι «συµπερασµατικά, η Έκθεση απηχεί τις
βλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µια Τουρκία πλήρως ενσωµατωµένη στις ιµπεριαλιστικές
δοµές».
Πέρα από το ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά τον τρόπο αντιµετώπισης των
λαθροµεταναστών στην Ελλάδα και Τουρκία, συνεχείς και µεθοδευµένες προσπάθειες
δηµιουργίας αρνητικών για την Ελλάδα εντυπώσεων καταβάλλει η Άγκυρα, προβάλλοντας µέχρι
και ανυπόστατους ισχυρισµούς πως σκοτώνονται λαθροµετανάστες µε υπαιτιότητα των ελληνικών
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αρχών111. «Λυπάµαι που το λέω, αλλά η ανταπόκριση των τουρκικών Αρχών στην πρόσκλησή µας
για συνεργασία σε θέµατα επανεισδοχής και επαναπροώθησης λαθροµεταναστών υπολείπεται
πολύ από το να είναι ικανοποιητική», δηλώνει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κ. Γ.
Κουµουτσάκος. «Εµείς», προσθέτει, «ακολουθούµε µια πολιτική σύµφωνη µε τις ευρωπαϊκές
νόρµες, τις ευρωπαϊκές συνθήκες και νόµους. Η Ελλάδα, αναµένει από την Τουρκία να
συνεργαστεί αποτελεσµατικά στο θέµα αυτό, µε τη συνεπή εφαρµογή του Ελληνοτουρκικού
Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής και µε το να υπογράψει τη συµφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Τουρκίας». Ωστόσο, ο θόρυβος που δηµιουργεί η Άγκυρα προκάλεσε ήδη την παρέµβαση
της Υπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών. Ο υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων κ.
Τσοραµπατίρ αναφέρει ότι θα ζητήσει συνάντηση µε εκπροσώπους της Ακτοφυλακής της
Ελλάδας και της Τουρκίας για το θέµα.
Εν τω µεταξύ, η Τουρκία οργανώνει αντιπερισπασµό, αξιοποιώντας τη µειονότητα της
Θράκης. Τουρκικές υπηρεσίες επιχειρούν τη δηµιουργία «κτηµατολογίου» σε Ελλάδα και Κύπρο,
µε στόχο να πιστοποιηθούν στο ευρωπαϊκό δικαστήριο οι τουρκικές αιτιάσεις για περιουσίες
ατόµων ή θρησκευτικών ιδρυµάτων. Ο τούρκος πρόεδρος Σεζέρ επαναλαµβάνει πως η Ελλάδα δεν
τηρεί τις υποχρεώσεις της έναντι της µουσουλµανικής µειονότητας κι έτσι, «η τουρκική πλευρά,
θεωρώντας καλύτερη άµυνα την επίθεση, προετοιµάζεται για προσφυγές εναντίον Αθήνας και
Λευκωσίας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, για ζητήµατα που αφορούν βακουφικά µνηµεία και
προσωπικές ακίνητες περιουσίες σε Ελλάδα και Κύπρο».
Αποκωδικοποιώντας τις τουρκικές κινήσεις, παράγοντες του ελληνικού υπουργείου
Εξωτερικών εκτιµούν πως η Άγκυρα, µε την προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, έχει δύο
στόχους: Πρώτον να υπογραµµίσει ότι δεν είναι γόνιµο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητεί από µια υπό
ένταξη χώρα, όπως είναι η Τουρκία, να προσαρµοστεί στον τοµέα της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, από τη στιγµή που µια χώρα-µέλος, όπως η Ελλάδα, έχει εκκρεµότητες
σε αυτόν τον τοµέα και δεύτερον, να οριοθετήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ως το πεδίο όπου
θα εκδηλωθούν οι ευρωτουρκικές τριβές.
Σύµφωνα µε την εκτίµηση ελλήνων διπλωµατών, η επιχειρηµατολογία που θα εµφανίσει η
Τουρκία στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δεν είναι αβάσιµη, γεγονός που θα φέρει σε δύσκολη θέση
και την Ελλάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όψιµα διαπίστωσε την καθυστέρηση
προσαρµογής της Άγκυρας στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο, σε ό,τι αφορά στα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Τα περιστατικά αυτά, τα οποία εµφανίζονται κατά καιρούς και διαταράσσουν την δροµολογούµενη
από τις δύο πλευρές ισορροπία, έρχονται αντιµέτωπα µε την αµήχανη αισιοδοξία της Αθήνας προς την
Άγκυρα – εν όψει της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας – µε την προσπάθεια της ελληνικής
κυβέρνησης να δώσει την εντύπωση ότι «όλα βαίνουν καλώς» µε την Τουρκία και µε την ενδεχόµενη
αδράνεια της ελληνικής διπλωµατίας.
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Στο µεταξύ, ο επιτετραµµένος της αµερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα Τόµας Κάντριµαν
σηµείωσε την ετοιµότητα της κυβέρνησης των ΗΠΑ να βοηθήσει την Άγκυρα, στην προσπάθεια
που καταβάλλει να αναγνωριστεί η «τουρκική µειονότητα στη Θράκη». Οι αµερικανοί
εµφανίζονται στο πλαίσιο αυτό να υποστηρίζουν τη θέση της τουρκικής κυβέρνησης, πως υπάρχει
ζήτηµα τουρκικής µειονότητας στην Ελλάδα, το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί στην ατζέντα των
διµερών συνοµιλιών. Ο αµερικανός διπλωµάτης, επιχειρεί να οµογενοποιήσει τη µουσουλµανική
κοινότητα στη Θράκη κάτω από την ταµπέλα «τουρκική» και να υπογραµµίσει πως το
σηµαντικότερο

πρόβληµα

είναι

«ότι

δεν

τους

αναγνωρίζεται

το

δικαίωµα

του

αυτοπροσδιορισµού».
Σηµαντική υπήρξε και η τοποθέτηση του αρµόδιου για τις εξωτερικές σχέσεις τοµεάρχη
του ΠΑΣΟΚ. Σε δήλωσή του, ο Χρ. Παπουτσής υποστήριξε ότι «η σηµερινή Ελλάδα έχει
ισχυρούς δηµοκρατικούς θεσµούς και πολιτικό σύστηµα που εγγυάται τα δικαιώµατα όλων των
πολιτών, συµπεριλαµβανοµένης και της µουσουλµανικής µειονότητας, της µόνης µειονότητας που
αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης και τη διεθνή έννοµη τάξη». Ο ίδιος κατηγόρησε την
κυβέρνηση για ήπια στάση έναντι των ΗΠΑ. Οι προσεγγίσεις του αµερικανού διπλωµάτη, είπε ο
Χρ. Παπουτσής «θα πρέπει να αντιµετωπίζονται αµέσως από την ελληνική κυβέρνηση, µε άµεσο
επίσηµο διάβηµα. ∆υστυχώς, ακόµη και σ' αυτόν τον τοµέα η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
επιδεικνύει αδράνεια κι αναποτελεσµατικότητα».

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Όσον αφορά το κεφάλαιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Έκθεση112 Προόδου του
Νοεµβρίου διαπιστώνει ότι «συνεχίζονται οι θετικές εξελίξεις των διµερών σχέσεων Ελλάδας και
Τουρκίας», επικαλούµενη τις δύο συναντήσεις των πρωθυπουργών της Τουρκίας και της Ελλάδας
µέσα στο 2006 και τη συµφωνία των δύο πλευρών να ερευνηθούν τα αίτια της µοιραίας για τον
έλληνα χειριστή F-16, εµπλοκής της Καρπάθου, το Μάιο του 2006. Καµία αναφορά, όµως, δε
γίνεται στις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο (γκρίζες ζώνες) και την ανακίνηση του ζητήµατος
της µουσουλµανικής µειονότητας από την Άγκυρα. Αντίστοιχα, καυστική είναι η Επιτροπή και σε
ό,τι αφορά τα Ελληνοτουρκικά, µε τα σχετικά εδάφια να καλύπτουν πλήρως τις πάγιες ελληνικές
Η Έκθεση αποτελείται από δύο κύρια µέρη: την καθ’ αυτή Έκθεση Πεπραγµένων του 12µήνου από
την αντίστοιχη Έκθεση του 2005 και το λεγόµενο «Κείµενο Στρατηγικής». Το σηµαντικότερο πολιτικά
είναι το Κείµενο Στρατηγικής, που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον οδηγό των κυβερνήσεων των «25» στις
αποφάσεις που θα λάβουν, σχετικά µε τη συνέχεια των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.
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θέσεις και µάλιστα, µε γλώσσα πιο σκληρή για την Τουρκία απ’ ό,τι στο παρελθόν, όσον αφορά
την υποχρέωσή της να αποφεύγει εντάσεις και τριβές µε τους γείτονές της.
Σηµαντικότερη επισήµανση είναι η απαίτηση για άρση του «casus belli»113, σε περίπτωση
επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Η απειλή αυτή «δεν έχει τροποποιηθεί», όπως
επισηµαίνεται στην Έκθεση, παρά το ότι «η πρόοδος της Τουρκίας θα προσµετρηθεί µε γνώµονα»,
µεταξύ άλλων, την «πλήρη δέσµευσή της υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας», της «ειρηνικής
επίλυσης διαφορών» και την αποχή από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά
την ειρηνική επίλυση συνοριακών διαφορών».
Παρ' όλα αυτά, η υπουργός Εξωτερικών Ντ. Μπακογιάννη έσπευσε να εκφράσει την
ικανοποίησή της: «Η Έκθεση περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να κρίνει
κανείς την πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε και συµπλήρωσε: «Νοµίζω
ότι είναι µία Έκθεση που αναφέρεται σε συγκεκριµένα γεγονότα, µία Έκθεση που θα αποτελέσει
τη βάση, για να ληφθούν οι περαιτέρω αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Επίσης, σύµφωνα µε τη στάση της ελληνικής πλευράς, ο Κ. Καραµανλής έστειλε µήνυµα
προς την Τουρκία, έχοντας στραµµένο το βλέµµα στο εσωτερικό της χώρας. Ο έλληνας
πρωθυπουργός, απευθυνόµενος στις υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι «ο
σεβασµός και η πλήρης εφαρµογή από τις χώρες που προσβλέπουν στην ένταξή τους των
κριτηρίων και προαπαιτουµένων που έχουν τεθεί, είναι αδιαπραγµάτευτος». Στη βάση αυτή,
επανέλαβε ότι «ο σεβασµός του διεθνούς δικαίου, το απαραβίαστο των διεθνών συνόρων, η
επίλυση των διαφορών µε ειρηνικά µέσα, η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής
γειτονίας συνιστούν αρχές ζωτικής σηµασίας. Αποτελούν τα ίδια τα θεµέλια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η πλήρης συµµόρφωση µε αυτές είναι προαπαιτούµενο για την ένταξη».
Παρ' όλα αυτά, η τακτική της ελληνικής διπλωµατίας παραµένει στα πλαίσια της
διατήρησης και πύκνωσης των ελληνοτουρκικών επαφών, προκειµένου να συντηρηθεί το «δίχτυ
προστασίας» στα Ελληνοτουρκικά.
Παράλληλα, ο φινλανδός πρωθυπουργός και προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρτι
Βανχάνεν ξεκαθάρισε ότι το θέµα της Τουρκίας πρέπει να έχει λήξει πριν τη Σύνοδο Κορυφής του
∆εκέµβρη, ενώ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο επίτροπος ∆ιεύρυνσης, Ολι Ρεν,
υποστήριξε ότι αν η Άγκυρα δεν εκπληρώσει τις δεσµεύσεις της, η Κοµισιόν θα δηµοσιοποιήσει
τις συστάσεις της, στην τελευταία συνεδρίαση του Κολεγίου, πριν το ΣΓΥΕΣ, στις 6 ∆εκέµβρη.
Σε τελική ευθεία, η πρόταση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για «πάγωµα» οκτώ Kεφαλαίων
δίχως να θέτει χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου από την Tουρκία, οριοθετεί
Αυτή η κρίση βασίστηκε στην εφηµερίδα «Καθηµερινή», ενώ η κοµµουνιστική εφηµερίδα
«Ριζοσπάστης» κρίνει την αναφορά στο casus belli ως «ουδέτερη».
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το πλαίσιο διαπραγµάτευσης µεταξύ των «25»114. Τα οκτώ κεφάλαια που δεν θα τεθούν καν υπό
διαπραγµάτευση είναι τα περί ελεύθερης διακίνησης αγαθών, ελεύθερης εγκατάστασης και
παροχής υπηρεσιών, χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου,
αλιείας, µεταφορών, τελωνειακής ένωσης και, τέλος, διεθνών σχέσεων.
Aν και η πρόταση κρίνεται ευνοϊκή για την Tουρκία, η αντίδραση του πρωθυπουργού της
Ρετσέπ Ταγίπ Eρντογάν ήταν αρνητική, χαρακτηρίζοντας τις συστάσεις της Eυρωπαϊκής
Eπιτροπής ως «απαράδεκτες».
Aρνητική είναι και η αντίδραση της Λευκωσίας. Η Κύπρος κράτησε σαφέστατες
αποστάσεις, καταδεικνύοντας µε τη στάση της, ότι ο διπλωµατικός µαραθώνιος για την
οριστικοποίηση των αποφάσεων συνεχίζεται µε εντατικούς ρυθµούς. Kρίσιµα στοιχεία αυτών των
διαβουλεύσεων είναι αφενός, να διασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις στην Tουρκία θα είναι απολύτως
αυστηρές και αφετέρου, να υπάρξει συµφωνία µε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα 25 κράτηµέλη της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερα, ξεχωρίζει η πτυχή του συντονισµού µε την
Aθήνα. Έτσι, φαίνεται να ζητούν µεγαλύτερο αριθµό «παγωµένων» κεφαλαίων, αλλά και σαφή
προσδιορισµό χρονικής στιγµής, µετά από ενάµισι ή δύο χρόνια, για την επανεξέταση της
τούρκικης προόδου και του βαθµού συµµόρφωσής της µε τις υποχρεώσεις, τις οποίες έχει
αναλάβει. Παράλληλα εµφανίζονται αποφασισµένοι ακόµη και να εµποδίσουν στην προσεχή
Σύνοδο Kορυφής την έκδοση Συµπερασµάτων, αν δεν ικανοποιηθούν οι θέσεις της Kυπριακής
∆ηµοκρατίας.
Aπό την άλλη, η Eλλάδα, βάσει των ανεπίσηµων συζητήσεων που είχαν προηγηθεί,
φαίνεται να συµφωνεί καταρχήν µε τις προτάσεις της Eπιτροπής και να επιδιώκει βελτιώσεις»,
χωρίς µέχρι στιγµής να είναι καθαρό ποιες µπορεί να είναι αυτές. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας
Kώστας Kαραµανλής χαρακτήρισε την απόφαση της Επιτροπής ως «βάση» διαπραγµάτευσης,
αλλά η Aθήνα θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη χρονοδιαγράµµατος.
Την πρόταση της Επιτροπής επικρότησε η γερµανίδα καγκελάριος, Αγκελα Μέρκελ,
χαρακτηρίζοντάς την «µήνυµα στην Τουρκία πως πρέπει να αποδεχθεί το πρωτόκολλο της
Άγκυρας». Η κ. Μέρκελ τάχθηκε, επίσης, υπέρ της άσκησης αυστηρότερων ελέγχων στην πρόοδο
της Τουρκίας και της επανεξέτασής της µετά από 18 µήνες. Ικανοποίηση εξέφρασε από την
πλευρά του, ο γάλλος πρόεδρος, Ζακ Σιράκ, που τόνισε ότι «δεν έχουν τηρηθεί οι αποφάσεις του
πρωτοκόλλου της Άγκυρας, γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί παρά να επιβάλει
Η Επιτροπή προτείνει την ολοσχερή αναστολή κάθε διαπραγµάτευσης για 8 από τα 35 κεφάλαια που
συνθέτουν την ενταξιακή διαδικασία. Για τα υπόλοιπα 26, η διαπραγµάτευση θα συνεχισθεί κανονικά,
όµως αυτά δεν θα «κλείνουν», µε άλλα λόγια θα παραµένουν τυπικά σε εκκρεµότητα µέχρις
συµµορφώσεως της Άγκυρας. Ένα κεφάλαιο, το περί έρευνας και τεχνολογίας, έχει ήδη κλείσει µε
συνοπτικές διαδικασίες από τον Ιούνιο του 2006.
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περιορισµούς στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις». Ο πρωθυπουργός της ∆ανίας Αντερς Φογκ
Ράσµουσεν τόνισε ότι «η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις» και πρόσθεσε ότι «φυσικά πρέπει
να υποστεί κάποιες συνέπειες».
Σε εντελώς διαφορετικό πνεύµα κινήθηκε ο βρετανός πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ, που
έσπευσε να προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα αποτελούσε «σοβαρό λάθος» να στείλει
στην Τουρκία αρνητικό µήνυµα, σε ό,τι αφορά την προοπτική ένταξής της. Μετά τη συνάντησή
του µε τον τούρκο οµόλογό του, ο κ. Μπλερ παραδέχθηκε ότι η ένταξη της Τουρκίας ενδέχεται να
προϋποθέτει «συµβιβασµούς σε πολλά επίπεδα», αλλά «πρέπει να διασφαλίσουµε πως µπορεί να
προχωρήσει η διαδικασία ένταξής της». Πρόσθεσε, άλλωστε, ότι «σήµερα στην Ευρώπη είµαστε
διχασµένοι ανάµεσα στις βραχυπρόθεσµες πολιτικές προτεραιότητες και το µακροπρόθεσµο
στρατηγικό συµφέρον της Ευρώπης και του ευρύτερου κόσµου, που είναι η Τουρκία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο ισπανός πρωθυπουργός, Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο, τόνισε πως
«πρέπει να εργασθούµε εντατικά, ώστε να διασφαλίσουµε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάει
ανοικτή την πόρτα της στην Τουρκία».
Σε σχέση µε την Αγγλία, ενώ οι ελληνοβρετανικές κυβερνήσεις κινούνταν σε κοινή γραµµή
πλεύσης στο θέµα της Τουρκίας, στην τελευταία συνάντηση των πρωθυπουργών ΚαραµανλήΜπλερ σηµειώθηκαν παρεκκλίσεις. Όπως προέκυψε από τις δηµόσιες τοποθετήσεις των δύο
ηγετών, εάν η Τουρκία επιµείνει να αρνείται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει
έναντι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η βρετανική πλευρά υποστηρίζει ότι θα πρέπει να
«παγώσουν» τα κεφάλαια της διαπραγµάτευσης µε την Άγκυρα, που αφορούν την Τελωνειακή
Ένωση και µόνον. Αντίθετα, η Αθήνα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τάσσεται υπέρ
της συνολικής αναστολής των διαπραγµατεύσεων, µέχρις ότου η τουρκική κυβέρνηση µεταβάλει
στάση.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Με βάση τα δεδοµένα της Έκθεσης Προόδου, στο εσωτερικό της Ελλάδας ο πρωθυπουργός
επαναλάµβανε έντονα τη σταθερή βούλησή του να µην ακολουθηθούν πρακτικές που γυρίζουν
πίσω τον τόπο, µε ακρότητες, πολωτικές τακτικές, υβριστικές επιθέσεις και άγονες
αντιπαραθέσεις. Σε µια διαδικασία από την οποία δεν βγήκε είδηση, ζητούµενο ήταν το πνεύµα
συναίνεσης και σύµπλευσης, εν όψει και της Συνόδου Κορυφής του ∆εκεµβρίου, στην οποία
κρίνεται η πρόοδος της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Όµως, αν και οι διαφορές στην
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ακολουθούµενη εξωτερική πολιτική ήταν αδιόρατες, από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
κατεβλήθη κάθε προσπάθεια ακόµη και να επινοηθούν. Ο κ. Γ. Παπανδρέου, αν και δεν
επεκτάθηκε σε άλλα ζητήµατα, δεν απέφυγε τις αντιπολιτευτικές κορόνες περί ανυποληψίας,
µειωµένου κύρους και χαµηλών διαπραγµατευτικών δυνατοτήτων της χώρας, περί πρωθυπουργού
που «θέλει να περνά απαρατήρητος» και να λειτουργεί ως Πόντιος Πιλάτος. «Κανένας και
πουθενά στον κόσµο δεν αναπτύσσει τόσο βαριές κατηγορίες εναντίον της Ελλάδος» απάντησε ο
κ. Καραµανλής. «Μόνον εσείς, κ. Παπανδρέου. Γιατί τόσο έλλειµµα ευθύνης; Όταν βρίσκεστε στο
εξωτερικό, αυτά λέτε στους συνοµιλητές σας; Ειλικρινά αµφιβάλλω, αν εννοείτε όσα κατά
καιρούς ισχυρίζεστε. Απορώ, γιατί υπηρετείτε το λάθος. Γιατί κινείστε µε ελαφρότητα σε τόσο
σοβαρά ζητήµατα;».
Ο κ. Καραµανλής χαρακτήρισε «σκόπιµη προς τη δηµιουργία εικόνας σοβαρής διαφωνίας»,
τη ρητορική αναφορά του κ. Γ. Παπανδρέου, ότι δεν ξεκαθαρίζει, αν στόχος είναι εν τέλει πιθανόν
και η ειδική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία. «Η θέση µας είναι ξεκάθαρη και
κατηγορηµατική για την πλήρη ένταξη. Η αλήθεια είναι ότι αυτές “οι κορώνες” λέγονται για να
συσκοτίζουν µια απλή πραγµατικότητα: Ότι, κατά βάση, συµφωνούµε στις καίριες στρατηγικές
επιλογές», ανέφερε.
Στη συνήθη και επαναλαµβανόµενη κριτική του κ. Παπανδρέου για «εγκατάλειψη του
Ελσίνκι», υπενθύµισε ότι η προηγούµενη κυβέρνηση άφησε – χωρίς πάντως δική της ευθύνη – να
παρέλθει µία ολόκληρη πενταετία, προκειµένου να υποχρεώσει την Τουρκία, αν υφίστατο τέτοια
υποχρέωση, να λύσει όλες τις διαφορές µε την Ελλάδα. Αντίθετα, κατά τον πρωθυπουργό, το
Ελσίνκι εγκαταλείφθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του 2002 στην Κοπεγχάγη, όπου γινόταν λόγος για
κρίση της Τουρκίας µε προαπαιτούµενα µόνον τα πολιτικά κριτήρια. Κατηγόρησε εξάλλου τον κ.
Παπανδρέου ότι επιµένει στη λογική χειραγώγησης της Κύπρου, αντί της αρµονικής συνεργασίας
µε την κυπριακή κυβέρνηση.
Επίσης, ο κ. Παπανδρέου, αν και αναγνώρισε την ανάγκη συναίνεσης επί των θεµάτων
εξωτερικής πολιτικής, διευκρίνισε ότι αυτή δεν µπορεί να υπάρξει επί «γενικόλογων
υποσχέσεων». Στο κάλεσµα του πρωθυπουργού για συνεννόηση, απάντησε πως «εµείς δεν
πρόκειται να γίνουµε συνυπεύθυνοι στις δικές σας διπλωµατικές αποτυχίες».
Ο κ. Παπανδρέου επανέλαβε την κριτική για τον χαρακτήρα της Ελλάδας που διαµορφώνει
η κυβέρνηση (απαξίωση, λογική ρουσφετιού, πελατειακών σχέσεων), δίχως πάντως να
προχωρήσει σε εφ’ όλης της ύλης κριτική, όπως στο παρελθόν. «Εµείς δεν θα κάναµε τα λάθη που
εσείς διαπράξατε, δεν θα ήµασταν απλοί παρατηρητές στη Λουκέρνη, δεν θα επιτρέπαµε να
αποσυνδεθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από τις ευρωτουρκικές και την ένταξη, δεν θα
εγκαταλείπαµε το Ελσίνκι», υπογράµµισε. Απαντώντας δε στη «λίστα υποχρεώσεων της
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Τουρκίας» που ανέγνωσε ο πρωθυπουργός, επετέθη: «Αναρωτιέµαι γιατί αυτόν τον κατάλογο δεν
τον διαβάσατε τον ∆εκέµβριο του 2004 ή τον Οκτώβριο του 2005 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις
Βρυξέλλες. Έπρεπε να πατήσετε πόδι αλλά φοβηθήκατε και το παραπέµψατε στις ελληνικές
καλένδες».
«Η υποστήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας δεν αποτελεί για µας λευκή επιταγή.
Η Ελλάδα πρέπει να πρωτοπορεί στη διεύρυνση, αλλά πρέπει να έχει και το θάρρος να λέει το
“όχι”», είπε ο κ. Παπανδρέου. Τέλος, κάλεσε τον κ. Καραµανλή να συναντηθεί µε ευρωπαίους
ηγέτες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ∆εκεµβρίου και κατέθεσε πρόταση, να αναλάβει η
Αθήνα πρωτοβουλία για την άµεση αποστρατικοποίηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Μία τέτοια
πρωτοβουλία, κατά τον κ. Παπανδρέου, «θα αποτελέσει καταλύτη για την επανέναρξη των
διαπραγµατεύσεων και την οριστική λύση του προβλήµατος».
Παράλληλα, η κ. Μπακογιάννη σε επίρρωση της µοµφής του πρωθυπουργού προς τον κ.
Παπανδρέου για χειραγώγηση των κυπρίων, τόνισε ότι η Κύπρος δεν χρειάζεται κηδεµονία, αλλά
υποστήριξη και συνεργασία: «Οποιαδήποτε πρόταση για επίλυση του Κυπριακού θα προέρχεται
από την κυπριακή κυβέρνηση και καµιά λύση δεν µπορεί να υπάρξει, ερήµην του κυπριακού λαού
και της κυπριακής ηγεσίας. Επιβεβληµένες λύσεις δεν µπορούν να υπάρξουν».
Η υπουργός Εξωτερικών απέδωσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «απώλεια της
µετριοπάθειας», που παλιότερα ήταν από τα βασικά του χαρακτηριστικά: «Η εθνική συναίνεση
µοιάζει µε κοστούµι, µέσα στο οποίο ασφυκτιά. Φαίνεται δυστυχώς ότι λόγω των εσωτερικών
προβληµάτων του ΠΑΣΟΚ, ξεχνά ότι η προσπάθεια οποιασδήποτε τεχνητής πόλωσης δεν βοηθά
ποτέ καµιά εθνική υπόθεση».
Από την µεριά του ΚΚΕ, η Αλέκα Παπαρήγα υποστήριξε: «∆εν πρέπει να είµαστε
δεδοµένοι, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στο ΝΑΤΟ», κάνοντας παράλληλα λόγο για
κινδύνους που σοβούν, «τη στιγµή που ο πρωθυπουργός εµφανίζεται καθησυχαστικός και ο
αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης τον προτρέπει να κάνει διπλωµατικά ταξίδια». Η κ.
Παπαρήγα αµφισβήτησε τα οφέλη από τους διεθνείς οργανισµούς, στους οποίους συµµετέχει η
χώρα, λέγοντας ότι καµία ελληνική θέση για την Κύπρο, το Αιγαίο και τις γκρίζες ζώνες, τα
σύνορα ακόµη και τα Βαλκάνια δεν έγινε αποδεκτή την τελευταία εικοσαετία. Ερµήνευσε επίσης
τη γαλλική πολιτική για την ποινικοποίηση άρνησης της αρµενικής γενοκτονίας, ως πρόσχηµα για
τον αποκλεισµό της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Την ίδια ώρα, το Κυπριακό ως να µην
υπάρχει, έχει αποδιεθνοποιηθεί πλήρως και εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρει σωστή θέση για την
Κύπρο, θα είναι από σπόντα για την Τουρκία και όχι για λόγους αρχών», είπε. Καταλήγοντας, η κ.
Παπαρήγα τόνισε: «Πείτε και κανένα όχι, αξιοποιήστε τις αντιθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
βάλτε κάποια εµπόδια, έστω και µε τον κίνδυνο – εµείς δεν τον θεωρούµε – να διαταραχθεί η
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επίπλαστη ευρωπαϊκή ενότητα».
Από την άλλη, ο πρόεδρος του Συνασπισµού κ. Αλ. Αλαβάνος υποστήριξε: «∆εν ξέρω αν
το να είναι κανείς πρωθυπουργός, σηµαίνει ότι βλέπει τα πράγµατα ωραία», ξεκίνησε την οµιλία
του, για να προσθέσει ότι ο ίδιος δεν συµµερίζεται τον αισιόδοξο τόνο του κ. Καραµανλή.
«Μεγάλοι λόγοι, µεγάλας πληγάς» ανέφερε, επικαλούµενος τον Σοφοκλή, για να περιγράψει µε
µελανά χρώµατα τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ανά τον κόσµο. Ο κ.
Αλαβάνος ζήτησε αναδιανοµή των κονδυλίων, καθώς «ένα F16 κοστίζει όσες 1.230 αίθουσες
διδασκαλίας σε όλη τη χώρα», ενώ παράλληλα, χαρακτήρισε εξαντληµένο το µοντέλο εναλλαγής
των δύο κοµµάτων στην εξουσία. Για τους κ. Καραµανλή και Παπανδρέου επεσήµανε ότι
εναλλάσσονται στους ρόλους των «δόκτωρ Τζέκιλ και µίστερ Χάιντ». Όσον αφορά τα
Ελληνοτουρκικά, ο κ. Αλαβάνος εκτίµησε ότι δεν υπήρξε ούτε ένα θετικό βήµα από την Τουρκία
στα 15 χρόνια προσέγγισής της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάλεσε την κυβέρνηση να
αναδείξει στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις και τα ανοικτά διµερή ζητήµατα.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Σχετικά µε το κλίµα που επικρατεί λίγο πριν τη Σύνοδο του ∆εκεµβρίου, η ελληνική
κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει «σε τεντωµένο σχοινί», που κρατά από τη µια πλευρά η
Λευκωσία και από την άλλη η Άγκυρα, επιχειρώντας να εκπληρώσει ταυτόχρονα τις υποσχέσεις
της για στήριξη στην Κύπρο και για υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Το
παρασκήνιο οργιάζει και πάλι στην Ευρώπη υπέρ της Τουρκίας και µια µεγάλη συµµαχία
ευρωπαίων ηγετών καραδοκεί για να εκµεταλλευθεί λάθη και παραλείψεις της ελληνικής
διπλωµατίας, προκειµένου να επιβάλει την άποψή της, που θέλει την Τουρκία να συνεχίσει τον
ευρωπαϊκό της δρόµο, χωρίς ουσιαστικές κυρώσεις.
Ο βασικός στόχος που θέτει η κυβέρνηση για τις πρώτες δέκα ηµέρες του µήνα, είναι η
διάσπαση αυτής της φιλοτουρκικής συµµαχίας, η οποία συγκροτήθηκε και πάλι στη Ρίγα της
Λετονίας και µετέτρεψε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ σε «τουρκικό παζάρι», όπως εύστοχα παρατήρησε
ο αρµόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος κ. Ολι Ρεν. Ο κ. Καραµανλής υπολογίζει πολύ επίσης στην
υποστήριξη του γάλλου προέδρου κ. Ζακ Σιράκ και της καγκελαρίου της Γερµανίας, που ήταν οι
µόνοι οι οποίοι τόλµησαν στη Ρίγα να ορθώσουν το ανάστηµά τους στην αδιαλλαξία της
Τουρκίας, αδιαλλαξία που απέφυγε να στιγµατίσει δηµόσια ακόµη και ο έλληνας πρωθυπουργός.
Σε γενικές γραµµές πάντως, ο κ. Καραµανλής και οι συνεργάτες του ακολουθούν και πάλι τη
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στρατηγική της ακινησίας, έως ότου διαµορφωθούν οι οριστικές συµµαχίες και φανεί αν ο
κίνδυνος της αποµόνωσης και της κατακραυγής των Ευρωπαίων θα βαρύνει όσους επιδιώκουν να
βγει αλώβητη από την κρίση η Τουρκία ή όσους ζητούν την παραδειγµατική τιµωρία της.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει ο έλληνας πρωθυπουργός είναι και
πάλι η καχυποψία της κυπριακής κυβέρνησης, η οποία τον κατηγορεί ήδη στο παρασκήνιο ότι δεν
τολµά να θέσει την Τουρκία προ των ευθυνών της, για να µην προκαλέσει συνθήκες αποµόνωσής
του στην Ευρώπη. Ο κ. Τάσσος Παπαδόπουλος επιµένει ότι δεν έχει κανένα νόηµα και καµία
ουσία ο αριθµός των κεφαλαίων διαπραγµάτευσης που θα παγώσουν, αν ταυτόχρονα η Ευρώπη
δεν θέσει στην Τουρκία ένα χρονικό όριο, για να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις της και για να
αναγνωρίσει την Κύπρο. Αντίθετα, ο κ. Καραµανλής γνωρίζει ότι η άποψη αυτή δεν είναι άποψη
πλειοψηφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρεί ότι αρκεί προς το παρόν η µερική αναστολή των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, εφόσον η Ένωση δεσµευθεί ότι θα επανεξετάσει την κατάσταση
µετά το φθινόπωρο του 2007, που θα έχουν διεξαχθεί οι εκλογές στην Τουρκία και στην Κύπρο.
Το βέβαιο επίσης είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση επιθυµεί και επιδιώκει να ολοκληρωθούν
οι διαβουλεύσεις και να υπάρξει µια επιτυχής απόπειρα συµβιβασµού, ως τη Σύνοδο των
Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 ∆εκεµβρίου στις Βρυξέλλες, ώστε η
διένεξη και η κρίση να µη φθάσουν στη Σύνοδο Κορυφής των 25 ηγετών τέσσερις ηµέρες
αργότερα.
Εν τω µεταξύ, οι συνοµιλίες της µε τον κ. Αµπντουλάχ Γκιουλ διακόπηκαν βίαια, όταν του
ανακοίνωσε στη Ρίγα ότι δεν µπορούν να συναντηθούν στην Αθήνα. Έκτοτε, η ψυχρότητα δεν
έχει ξεπεραστεί και η «ανοιχτή γραµµή Αθήνας-Άγκυρας» δεν είναι πλέον ανοιχτή. Σχετικά πάλι
µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, τόσο ο κ. Καραµανλής όσο και η κυρία Μπακογιάννη προτιµούν
να µην υπάρξει ενδεχοµένως λύση στο ζήτηµα της Τουρκίας, από το να υπάρξει µια κακή λύση,
που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να απολογηθεί στα κόµµατα της αντιπολίτευσης, αλλά και στη
Λευκωσία, για τους χειρισµούς της. «Καλύτερα να µην υπάρξουν συµπεράσµατα στις Βρυξέλλες,
παρά να υπάρξει κείµενο που θα δικαιώνει την τουρκική στρατηγική» παρατηρούν διπλωµατικές
πηγές, αποκαλύπτοντας τους στόχους αλλά και τους φόβους της κυβέρνησης.
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 13ης-14ης ∆εκεµβρίου, οι πιθανότητες να βρεθεί κοινά
αποδεκτή λύση και να «κλείσει» το θέµα στο Συµβούλιο υπουργών Εξωτερικών που συνέρχεται
την ∆ευτέρα 11 του µηνός είναι εξαιρετικά ισχνές. Ήδη, η θυελλώδης συνεδρίαση της Επιτροπής
Μονίµων Αντιπροσώπων (COREPER), όπου παρουσιάστηκε η Έκθεση-Εισήγηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν στην Άγκυρα, έδωσε µια
ξεκάθαρη εικόνα των µεγάλων αποκλίσεων που παρουσιάζονται στις θέσεις των κρατών-µελών. Η
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Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Εσθονία χαρακτήρισαν «υπερβολικά σκληρό και
αυστηρό» το κείµενο, ενώ στον αντίποδα ακριβώς κινήθηκε η τοποθέτηση της Κύπρου, ο Μόνιµος
Αντιπρόσωπος της οποίας προέβη σε καυστικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς για το
περιεχόµενο του κοινοτικού εγγράφου, προτού απαριθµήσει λεπτοµερώς τις αλλαγές που θέλει η
Λευκωσία, προκειµένου να το θεωρήσει ως µια αποδεκτή βάση «ενός λογικού συµβιβασµού».
Σηµεία-κλειδιά της τοποθέτησής του ήταν αφενός ο προσδιορισµός µιας «ρήτρας
επανεξέτασης», διάρκειας 18 µηνών, η οποία θα συνοδεύεται από την πρόβλεψη συγκεκριµένων
και ξεκάθαρων επιπτώσεων για την Τουρκία, στην περίπτωση που δεν έχει εκπληρώσει ως τότε τις
υποχρεώσεις της έναντι της Ένωσης.
Πέραν της ρήτρας αυτής, που χαρακτηρίζεται όρος sine qua non για τη Λευκωσία, η
Κύπρος αντιτίθεται σθεναρά στην αναφορά-έκκληση που υπάρχει στο κείµενο της Επιτροπής για
την επανάληψη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, παρά το γεγονός ότι αντίστοιχη
παράγραφος υπάρχει επίσης στην ευρωπαϊκή Αντιδήλωση της 21ης Σεπτεµβρίου 2005. Είναι δε
εντυπωσιακό ότι η κυπριακή πλευρά δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στην
έγκριση οποιουδήποτε κειµένου Συµπερασµάτων, το οποίο θα περιλαµβάνει αναφορά στη
διαδικασία επίλυσης του κυπριακού προβλήµατος, παρά την πρακτική που ακολουθείται ως τώρα
και παρά τον κίνδυνο να εµφανιστεί η Κύπρος ως µη επιθυµούσα τη διευθέτηση του προβλήµατος.
Την περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, «προκειµένου να διαφυλαχθεί
η αξιοπιστία της Ένωσης», ζήτησε και η Ελλάδα, αποφεύγοντας ωστόσο τους «υψηλούς τόνους»
και τους αντιπαραγωγικούς χαρακτηρισµούς, επαναλαµβάνοντας ταυτόχρονα ότι οι ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις της Τουρκίας δεν θα πρέπει να ανασταλούν, αφού «κάτι τέτοιο θα ήταν
αντιπαραγωγικό και δεν θα εξυπηρετούσε τα συµφέροντα της Ένωσης». Ο έλληνας Μόνιµος
Αντιπρόσωπος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η υιοθέτηση µιας «ρήτρας
επανεξέτασης», ενώ αναφέρθηκε και στα θέµατα της οµαλοποίησης των σχέσεων ΤουρκίαςΚύπρου, τα οποία, όπως υπενθύµισε επίσης, µνηµονεύονται στο κείµενο της ευρωπαϊκής
Αντιδήλωσης και άρα, επηρεάζουν ορισµένα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.
Τέλος, υπέρ της «ρήτρας επανεξέτασης» και γενικότερα της ενίσχυσης των κυρώσεων
τάχθηκε και η Γαλλία, η τοποθέτηση της οποίας πάντως ήταν ήπια και προσεκτική. Από την άλλη
όµως, ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Νικολά Σαρκοζί πρότεινε την οριστική διακοπή των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας
απαράδεκτη τη συµπεριφορά της Άγκυρας έναντι της Κύπρου.
Παράλληλα, ο φινλανδός προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάτι Βανχάνεν
διαβεβαίωσε τον Ρ. Τ. Ερντογάν ότι η «επιβράδυνση» των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων θα είναι
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«προσωρινή», επιβεβαιώνοντας ότι η φινλανδική προεδρία λειτουργεί ανοιχτά ως ατζέντης της
Άγκυρας σε αγαστή συνεργασία µε ΗΠΑ, Βρετανία και Κοµισιόν. Ενθαρρυµένος από την
υποστήριξη της φινλανδικής προεδρίας αλλά και των άλλων «ισχυρών φίλων» της Τουρκίας, ο Ρ.
Τ. Ερντογάν αξίωσε από τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει
ξεκάθαρη απόφαση περί συνέχισης των διαπραγµατεύσεων στη Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης. Ο
τούρκος πρωθυπουργός κατηγόρησε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για «αδιάλλακτη στάση» και τα
«απαράδεκτα αιτήµατά της», που έχουν οδηγήσει τη φινλανδική προεδρία να προσπαθεί «να
αντιµετωπίσει αυτές τις δυσκολίες». Σύµφωνα µε τον Ερντογάν, «η ελληνοκυπριακή διοίκηση
προβάλλει µπροστά µας τα θέµατα, που είναι µέρος της τελικής λύσης του Κυπριακού και
επιχειρεί να δηµιουργήσει τετελεσµένα».
Ερωτηθείς τι θα γίνει αν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθετήσει τη σύσταση της Επιτροπής
περί µερικού παγώµατος, ο τούρκος πρωθυπουργός είπε: «Για µας είναι απαράδεκτη η σύσταση
της Επιτροπής. Αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι σταµατούν οι διαπραγµατεύσεις».
Όσον αφορά την κατάσταση στην Τουρκία, υποστηρίζεται έντονα ότι «η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει παγιδευτεί από την κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας», ενώ η διπλωµατική
κοινότητα βλέπει αντίθετα το θέµα, ως παγίδευση της Άγκυρας από την κυπριακή κυβέρνηση. Η
τουρκική διπλωµατία αποδίδει την εισήγηση της Επιτροπής στην πολιτική κρίση που περνάει η
Ευρώπη και τη θεωρεί αποτέλεσµα «πιέσεων» που ασκούν χώρες, οι οποίες πρόκειται να
αντιµετωπίσουν εκλογές στο άµεσο µέλλον. Η κοινή γνώµη όµως αντέδρασε πολύ πιο προσεκτικά
από την επίσηµη αντίδραση. Ο πολιτικός αναλυτής της «Μιλιέτ» κ. Χασάν Τζεµάλ λέει ότι δεν
υπάρχει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. «Το τρένο µπορεί να µειώσει ταχύτητα, αλλά θα συνεχίσει
στον δρόµο του» λέει. Άλλοι σχολιαστές τονίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει «σύγκρουση»,
αλλά υπογραµµίζουν ότι η εισήγηση της Επιτροπής προκαλεί «αγανάκτηση». Η αντιπολίτευση
του κ. Ντενίζ Μπαϊκάλ ζητεί από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την πολιτική προς την Ευρώπη,
αλλά δεν φαίνεται να έχει πιθανότητες να εισακουσθεί.
Στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά από πολύωρες
διαπραγµατεύσεις, που εξέφραζαν τις αντιθέσεις και τους ανταγωνισµούς που οξύνονται και στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις σχέσεις µε τις εκτός Ένωσης ιµπεριαλιστικές
δυνάµεις, οι υπουργοί Εξωτερικών των «25», που συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες, κατέληξαν σε
συµβιβασµό, σε ό,τι αφορά στη συνέχεια της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της φινλανδικής προεδρίας, οι υπουργοί Εξωτερικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφώνησαν να «παγώσουν» οχτώ από τα 35 κεφάλαια των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων, εξαιτίας της άρνησης της Άγκυρας να ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά
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της στα κυπριακά πλοία και αεροπλάνα. Οι υπουργοί συµφώνησαν, επίσης, η συµµόρφωση της
Τουρκίας στην εφαρµογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας να αξιολογείται ετησίως µέχρι και το
2009. Τα υπόλοιπα κεφάλαια των διαπραγµατεύσεων θα ανοίγουν αλλά δε θα κλείνουν, µέχρι η
Τουρκία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Πρωτόκολλο.
Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, οι «25» συµφώνησαν επί της αρχής και σε
βήµατα στο ζήτηµα της οικονοµικής αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων, αλλά πρόκειται να
επανέλθουν στο θέµα τον Ιανουάριο, επί γερµανικής προεδρίας. Αυτή η τελευταία συµφωνία
ενδέχεται να ανοίγει την πόρτα για, έστω και έµµεση, αναγνώριση του «τουρκοκυπριακού
κράτους» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέλιξη ιδιαίτερα αρνητική για την προοπτική λύσης του
κυπριακού προβλήµατος.
Την ικανοποίησή της για την επίτευξη συµβιβαστικής συµφωνίας, σε ό,τι αφορά στην
ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, εξέφρασε η υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη,
µετά τη λήξη του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Η Ντ. Μπακογιάννη τόνισε ότι µε αυτή την
απόφαση, υπάρχει ενιαία στάση των 25 χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε καθαρό
µήνυµα για την Τουρκία. Όπως υπογράµµισε, η µόνη ασφαλής οδός για οµαλή ενταξιακή πορεία
της Τουρκίας είναι η πλήρης ανταπόκριση και προσαρµογή της στα ευρωπαϊκά κριτήρια και
προαπαιτούµενα.
Σύµφωνα µε την Ντ. Μπακογιάννη, ιδιαίτερης σηµασίας είναι οι σαφείς και ξεκάθαρες
αναφορές των Συµπερασµάτων της Συνόδου στις υποχρεώσεις της Τουρκίας που αφορούν, µεταξύ
άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις θρησκευτικές ελευθερίες, τα µειονοτικά δικαιώµατα, τις
σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών, συµπεριλαµβανοµένης της
δυνατότητας προσφυγής στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης. Σε αυτά τα θέµατα, όπως
υπογράµµισε η υπουργός Εξωτερικών, το Συµβούλιο αναµένει ταχεία πρόοδο.
Αναφερόµενη στις ελληνικές θέσεις η Ντ. Μπακογιάννη υπογράµµισε: «Η πολιτική µας
συνοψίζεται στο σχήµα πλήρης εκπλήρωση ίσον πλήρης ένταξη. Υποστηρίζουµε την προοπτική
της ευρωπαϊκής Τουρκίας, πιστεύουµε ότι η Τουρκία µπορεί να γίνει πλήρες µέλος, εκείνη πρέπει
να ανταποκριθεί στην ευρωπαϊκή πρόκληση και στις υποχρεώσεις της».
Την ανάγκη να στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα «καθαρό µήνυµα προς την Τουρκία, το
οποίο θα αποτυπώνει την αξιοπιστία των "25"», υπογράµµισε επίσης η ελληνίδα υπουργός
Εξωτερικών. Ειδικότερα, η Ντόρα Μπακογιάννη επισήµανε ότι µε το µήνυµα αυτό, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει αφενός, να καταστήσει σαφές πως δεν κλείνει η πόρτα στην Τουρκία και
αφετέρου, να διασφαλιστεί ότι η χώρα αυτή θα πρέπει να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή της πορεία,
σύµφωνα µε τα όσα η Ένωση και τα κράτη-µέλη έχουν καθορίσει ως προαπαιτούµενα.
Αναφερόµενη στο θέµα της ρήτρας επανεξέτασης της προόδου της Τουρκίας, η υπουργός
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Εξωτερικών σηµείωσε ότι η σχετική απόφαση δεν εντάσσεται σε µια λογική τιµωρίας της χώρας
αυτής, ενώ για την πρόταση της Επιτροπής να παγώσουν πλήρως οκτώ κεφάλαια για την Τουρκία,
επισήµανε πως η πρόταση αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες για την αποστολή ενός ξεκάθαρου
µηνύµατος προς την Άγκυρα. Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την παρέµβασή της στη
συνεδρίαση µέχρι την κατάληξη των «25» σε συµφωνία, η ελληνίδα υπουργός συµφώνησε σε µια
απόφαση που µιλάει για τα ίδια οχτώ κεφάλαια και τελικά, εκτίµησε πως αποτελούν «καθαρό»
µήνυµα.
Εξάλλου, στην παρέµβασή του στη σχετική συζήτηση, ο αρµόδιος για τη διεύρυνση
επίτροπος Ολι Ρεν, αφού αναφέρθηκε στο περιεχόµενο των συστάσεων της Επιτροπής, επανέλαβε
ότι δεν υποστηρίζει την ιδέα να υπάρξουν χρονοδιαγράµµατα και ρήτρες επανεξέτασης της
Τουρκίας, υπογραµµίζοντας, παράλληλα, την ανάγκη έγκρισης του κοινοτικού κανονισµού για το
εµπορικό καθεστώς των τουρκοκυπρίων.
Παράλληλα, τη µη υλοποίηση των «δεσµεύσεων της Τουρκίας και τη µη αναγνώριση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας» απέδωσε ο Γ. Παπανδρέου στην «έλλειψη στρατηγικής» και στην
«απουσία του πρωθυπουργού» από τις διαπραγµατεύσεις. «Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας»,
δήλωσε ο Γ. Παπανδρέου αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίασης του Κοινοβουλευτικού
Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, «εγκλώβισε την Ελλάδα και την Κύπρο σε ένα χρονοδιάγραµµα
αναβολής και όχι χρονοδιάγραµµα δέσµευσης της Τουρκίας». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
αποκρύπτοντας επιµελώς ότι το δίκιο και τα συµφέροντα του κυπριακού λαού δεν µπορούν να
υπάρξουν µέσα στο «ευρωπαϊκό κεκτηµένο», ισχυρίστηκε ότι αυτά τα θέµατα «έπρεπε να έχουν
κλείσει µε τη σθεναρή στάση της Ελλάδας το ∆εκέµβριο του 2004 ή έστω τον Οκτώβριο του
2005. Όταν, δηλαδή, αποφασιζόταν από τους «25» η έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την
ένταξη της Τουρκίας».
Ο Γ. Παπανδρέου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «διολίσθησε σε ένα ανατολίτικο παζάρι,
µε πλήρη απουσία κυβερνητικών πρωτοβουλιών» και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται µια
«κυβέρνηση που ξέρει να διαπραγµατεύεται, να διεκδικεί και να πετυχαίνει τη διασφάλιση των
εθνικών συµφερόντων». Βέβαια, ο ίδιος παρέλειψε να αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ,
ακολουθώντας την ίδια πολιτική, διαπραγµατεύονταν τη διχοτόµηση της Κύπρου, στηρίζοντας και
προωθώντας το αµερικανόπνευστο «σχέδιο Ανάν».
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Όσον αφορά τα µπλοκ που είχαν δηµιουργηθεί, η Γαλλία και η Γερµανία115 στήριζαν την
πρόταση της προεδρίας και πρότειναν να επανεξεταστεί η υποψηφιότητα της Τουρκίας το 2008. Η
Βρετανία, η Ιταλία και η Σουηδία υποδέχτηκαν πιο θερµά τους ελιγµούς της Άγκυρας, περί
ανοίγµατος λιµανιών υπό προϋποθέσεις και ζήτησαν ηπιότερη στάση απέναντι στην Τουρκία. Η
Ελλάδα, η Κύπρος, η Ολλανδία και η Αυστρία τάσσονταν υπέρ του παγώµατος ακόµη
περισσότερων κεφαλαίων, έως ότου η Τουρκία εφαρµόσει το Πρωτόκολλο116.
Σχετικά µε την Τουρκία, νευρικότητα επικράτησε στο χώρο τις παραµονές αλλά και κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών
διατύπωσε

µια

ασυνήθιστη

έκκληση

για

ενότητα

µεταξύ

των

κρατικών

θεσµών,

περιλαµβανοµένων των Ενόπλων ∆υνάµεων. «Προσπάθειες να προκληθεί αυτή την εποχή µια
κρίση εµπιστοσύνης ανάµεσα στους κρατικούς θεσµούς δεν υπηρετούν τα µεγάλα συµφέροντα της
χώρας µας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση του. «Είναι πολύ οδυνηρό οι προσπάθειές µας
για να αποφύγουµε τον εκτροχιασµό της 50ετούς σχέσης µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να
εξασφαλίσουµε το µέλλον της τουρκικής Κύπρου να επισκιάζονται από τις συζητήσεις αυτές, περί
του αν "δόθηκε ή όχι πληροφόρηση"», ανέφερε το υπουργείο, υπονοώντας τα λεγόµενα του
αρχηγού των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας, πως έµαθε από τις εφηµερίδες τον πρόσφατο ελιγµό
της κυβέρνησης Ερντογάν – για το άνοιγµα ενός λιµανιού κι ενός αεροδροµίου.
Σύµφωνα µε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, όλοι οι αρµόδιοι κρατικοί θεσµοί είχαν
ενηµερωθεί πλήρως για την τελευταία διπλωµατική πρωτοβουλία της Τουρκίας. Αλλά και ο
εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Τσεµίλ Τσιτσέκ, κάλεσε την
Άγκυρα να επιδείξει «υποµονή» στο θέµα της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
εκτιµώντας ότι υπάρχει ακόµη χρόνος µέχρι το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Μιλώντας στους
δηµοσιογράφους για το θέµα της πιθανότητας του «παγώµατος» των 8 από τα 35 κεφάλαια των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, ο Τσιτσέκ σχολίασε ότι µέχρι την ολοκλήρωση της Συνόδου θα
γίνουν «πολλές δηλώσεις» και θα υπάρξουν «πολλές πληροφορίες». «Ας παρακολουθήσουµε µε
υποµονή και ηρεµία» τις εξελίξεις, συνέστησε, καλώντας τις Βρυξέλλες να λάβουν µια «έντιµη»
απόφαση. «Αυτό που αναµένουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάποια ιδιαίτερη

Η ρήτρα αναθεώρησης, όµως, που πρότεινε η κ. Μέρκελ είναι κάτι παραπάνω από τακτική. Με τον
τρόπο αυτό, ηρεµούν όσοι δεν συµφωνούν µε την ένταξη της Τουρκίας, χωρίς να προκαλούνται εντάσεις
µεταξύ Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η ρήτρα αναθεώρησης δίνει στα κράτη-µέλη τη
δυνατότητα να αναλογιστούν ακόµη µια φορά πώς θα προχωρήσουν µε την Τουρκία. Η σιωπηρή ελπίδα
πολλών στην Ένωση είναι ότι κάποτε θα αντιληφθούν και οι τούρκοι µόνοι τους ότι δεν είναι ευρωπαϊκή
χώρα.
116
Σύµφωνα µε τον κ. Λιλλήκα, οι χώρες που υποστήριζαν τις κυπριακές θέσεις, αν και τοποθετήθηκαν,
«δεν επιθυµούσαν την αντιπαράθεση, για να µη δηµιουργήσουν προβλήµατα στις σχέσεις τους µε την
Τουρκία ή άλλες τρίτες χώρες». «Αντίθετα, οι χώρες που στήριζαν την Τουρκία, παρέµειναν µαχητικές
µέχρι τέλους», ανέφερε ο κύπριος υπουργός Εξωτερικών.
115
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µεταχείριση αλλά η έντιµη και αντικειµενική µεταχείριση», πρόσθεσε.
Ο Τσιτσέκ κατηγόρησε πάντως «ορισµένα µέλη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να τα
κατονοµάσει, ότι «προσπαθούν να µπλοκάρουν το δρόµο της Τουρκίας». Έγινε επίσης γνωστό,
πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των «25» υπουργών Εξωτερικών υπήρξε τηλεφωνική
επικοινωνία των πρωθυπουργών Τουρκίας και Βρετανίας.
Μετά το µερικό πάγωµα των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, επικράτησε απογοήτευση
στην Τουρκία. Ο τούρκος πρωθυπουργός, αν και δηλώνει αδικηµένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
πήρε «παράταση» ως το 2009 για να αντιµετωπίσει τους εσωτερικούς του αντιπάλους.

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο
Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση που έγινε κατά τη διάρκεια του ∆εκεµβρίου, η Τουρκία είναι
ανεπιθύµητη για τους περισσότερους έλληνες και ευρωπαίους, καθώς µόλις το 24% των ελλήνων
και 28% των ευρωπαίων τάσσονται υπέρ της ένταξης της Άγκυρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από
τα συµπεράσµατα του Ευρωβαρόµετρου, προκύπτει ότι οι Ευρωπαίοι δεν διακρίνουν κάποιο
θετικό στοιχείο από την είσοδο της Τουρκίας στην Ένωση και θεωρούν ότι για να ενταχθεί σε
περίπου 10 χρόνια, θα πρέπει να αποδείξει συστηµατικά ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Μάλιστα, οκτώ στους δέκα έλληνες πιστεύουν ότι οι πολιτισµικές διαφορές µεταξύ της Τουρκίας
και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, για να επιτραπεί η ένταξη.
Θέµα γεωγραφίας και ιστορίας τίθεται στην ίδια έρευνα, καθώς 8 στους 10 έλληνες δεν
πιστεύουν ότι η Τουρκία ανήκει µερικώς στην Ευρώπη λόγω της ιστορίας της, ενώ πολλοί (6
στους 10) διαφωνούν µε την άποψη ότι η γειτονική χώρα ανήκει µερικώς στην Ευρώπη λόγω της
γεωγραφικής της θέσης.
Επιπλέον, το 82% των ελλήνων και το 66% των υπολοίπων ευρωπαϊκών λαών θεωρούν ότι
η ένταξη της Τουρκίας πιθανώς να ενθαρρύνει τη µετανάστευση προς τις περισσότερο
ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης. Έλληνες και ευρωπαίοι ερωτηθέντες δεν συµφωνούν µε την
τουρκική θέση ότι η είσοδος της Τουρκίας θα ενδυναµώσει την ασφάλεια στην περιοχή. Αν και η
τουρκική γνώµη διατυπώνει την άποψη (76%) ότι η είσοδος της χώρας θα ανανεώσει τον
ευρωπαϊκό πληθυσµό, έλληνες και ευρωπαίοι δεν θεωρούν ότι θα προκύψει ανανέωση µιας
Ευρώπης που δηµογραφικά γερνάει.
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∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Κυπριακό
και εξευρωπαϊσµός της Τουρκίας
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ΈΤΟΣ 1999
ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ
Μετά τις τελευταίες θετικές εξελίξεις για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας στο
Ελσίνκι και τους όρους που η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται, ένα έντονο κλίµα
αρχίζει να δηµιουργείται σε διεθνή κλίµακα. Ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, στέλνει
αισιόδοξο µήνυµα προς τους νέους της Κύπρου, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς
επιµένει να µιλάει για το παρελθόν και τους πεθαµένους, οι βρετανοί πιέζουν τον ελληνοκύπριο
ηγέτη Κληρίδη να βρει τρόπους να αποφευχθεί το αδιέξοδο, οι αµερικανοί δεν τολµούν ή δεν
θέλουν να ασκήσουν πιέσεις προς την τουρκική πλευρά και οι ελληνοκύπριοι αξιωµατούχοι για
µία ακόµη φορά βλέπουν µε αισιοδοξία τις προοπτικές
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ∆ηµοκρατικού Κινήµατος, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει
να εξασφαλίσει έµπρακτα – και όχι µόνο φραστικά – κάποιες δεσµεύσεις από την αντίστοιχη
τουρκική, προκειµένου να «παραιτηθεί» από το δικαίωµα του βέτο. Συγκεκριµένα, ο ∆. Τσοβόλας
επισήµανε ότι πρέπει η κυβέρνηση να απαιτήσει την αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων
και των εποίκων από την Κύπρο. Παράλληλα, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η Κύπρος θα
λειτουργήσει ως ενιαίο και ανεξάρτητο κράτος και θα επιτραπεί η επάνοδος όλων των κυπρίων
προσφύγων, τουρκοκυπρίων και ελληνοκυπρίων στις εστίες τους. Συγχρόνως, να εξασφαλίσει από
την τουρκική Εθνοσυνέλευση, πριν τη Σύνοδο Κορυφής, την ανάκληση της απειλής πολέµου, αν η
Ελλάδα ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωµα της επέκτασης των χωρικών υδάτων της στα 12 µίλια
και να παραιτηθεί η Τουρκία από το αντιδηµοκρατικό καθεστώς, αποκαθιστώντας τα ανθρώπινα
δικαιώµατα στο εσωτερικό της και αναγνωρίζοντας τα δικαιώµατα του κουρδικού έθνους.
Από την άλλη πλευρά, ο Ντενκτάς, λαµβάνοντας εντολές της Άγκυρας, υποστηρίζει
προκλητικά πως δεν πρόκειται να κάνει υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Από την πλευρά του, ο
γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ ανέφερε στον πρόεδρο Κληρίδη και τον Ραούφ Ντενκτάς ότι οι
συνοµιλίες είναι προγραµµατισµένες να διαρκέσουν ως τις 15 ∆εκεµβρίου. Πολλές συναντήσεις
λαµβάνουν χώρα117 τη δεδοµένη περίοδο, ενώ η θέση που παρουσιάζει ο Ραούφ Ντενκτάς,
παραµένει σταθερή, προβάλλοντας πολλά εµπόδια και ζητώντας την αναγνώριση της λεγόµενης
Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Κύπρου118, ώστε να λυθεί το Κυπριακό. Όταν ο Κόφι Ανάν
του ζήτησε να αναφερθεί στις θέσεις του πάνω στα τέσσερα θέµατα – εδαφικό (επιστροφή
Ο Άλφρεντ Μόουζες και οι άλλοι αξιωµατούχοι του Στέιτ Ντιπάρτµεντ πρόκειται να συναντηθούν
ξανά µε τους Κληρίδη και Ντενκτάς και ο βρετανός αντιπρόσωπος σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ έχει συνάντηση
στην έδρα του ΟΗΕ µε τον ρώσο απεσταλµένο για το Κυπριακό Βλαντιµίρ Τσιζόφ.
118
Μέχρι τώρα, η Ουάσιγκτον και ο ΟΗΕ αναγνωρίζουν ως νόµιµη κυβέρνηση της Κύπρου µόνο την
κυβέρνηση του κ. Κληρίδη.
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τµηµάτων των κατεχοµένων σε ελληνοκυπριακή διοίκηση), συνταγµατικό-διακυβέρνηση,
περιουσίες-πρόσφυγες (µε έµφαση στα δικαιώµατα επιστροφής ή επαρκούς αποζηµίωσης όλων
των προσφύγων), ασφάλεια-εγγυήσεις (συνεπάγονται: την αποστρατιωτικοποίηση της Kύπρου –
πλην των βρετανικών βάσεων – και τη συµβολική παρουσία στο νησί ελληνικών και τουρκικών
αποσπασµάτων υπό την αιγίδα του OHE ή, αν συµφωνηθεί, του NATO) – ο κ. Ντενκτάς ανέπτυξε
τις απόψεις του, στηριζόµενος στην ιδέα της συνοµοσπονδίας, ζητώντας πολιτική ισότητα και
αναγνώριση του ψευδοκράτους του. Ο κ. Ανάν απέφυγε να τοποθετηθεί γιατί, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που συµφωνήθηκε, οι εκ του σύνεγγυς συνοµιλίες πραγµατοποιούνται χωρίς όρους και
προϋποθέσεις και ο καθένας δικαιούται να θέσει στο τραπέζι όποιο θέµα επιθυµεί.
Ο πρόεδρος Κληρίδης, στη συνάντησή του µε τον γενικό γραµµατέα, η οποία προηγήθηκε
της συνάντησης Ανάν µε Ντενκτάς, αναφέρθηκε περιληπτικά στις απόψεις της ελληνοκυπριακής
πλευράς, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο εδαφικό. Ο γενικός γραµµατέας ζήτησε από τους
συνοµιλητές του να παρουσιάσουν αναλυτικά τις θέσεις τους για τα τέσσερα θέµατα στον
αντιπρόσωπό του Αλβάρο ντε Σότο, ο οποίος θα αντικαθιστά τον κ. Ανάν, που υποτίθεται θα
παρεµβαίνει, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση όλων των θεµάτων από
τους Κληρίδη και Ντενκτάς, τότε η Γραµµατεία του ΟΗΕ θα καταγράψει τις θέσεις των δύο
πλευρών. Στις διαπραγµατεύσεις που ακολουθούν, από τη µία πλευρά είναι οι θέσεις των
ελληνοκυπρίων, από την άλλη οι θέσεις των τουρκοκυπρίων, ενώ στη µέση τοποθετείται το
πλαίσιο των ιδεών που ετοίµασαν οι αµερικανοί και οι βρετανοί αξιωµατούχοι.
Σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες, µετά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής, οι αξιωµατούχοι της Γενικής
Γραµµατείας καταγράφουν τις θέσεις των δύο πλευρών για τα τέσσερα βασικά θέµατα, όπως
παρουσιάζονται από τους Κληρίδη και Ντενκτάς, µε περισσότερα στοιχεία από την
ελληνοκυπριακή κοινότητα, κυρίως στο εδαφικό. Όσο για τις τουρκοκυπριακές προτάσεις, αυτές
στηρίζονται στις τρεις γνωστές απαιτήσεις119:

i) άρση του οικονοµικού εµπάργκο
ii) αναγνώριση της «Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», πριν από τη σύναψη
οποιασδήποτε συµφωνίας
iii) διακοπή της κυπριακής ενταξιακής πορείας, που έχει ήδη αρχίσει, καθώς, σύµφωνα µε έναν
Η αρνητική τουρκική στάση δεν οφείλεται µόνο σε διαπραγµατευτική τακτική. Οφείλεται και στον
έντονο φόβο της Τουρκίας, µήπως χάσει τον έλεγχο της κατεχόµενης Κύπρου, λόγω των συνθηκών που
θα διαµορφώσει προοπτικά η δυναµική της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Φοβάται ότι εάν το οµόσπονδο
τουρκοκυπριακό κρατίδιο αρχίσει «να χορεύει στους ευρωπαϊκούς ρυθµούς», «θα κόψει τον οµφάλιο
λώρο» και θα αποµακρυνθεί από την Τουρκία.
119
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θετικό απολογισµό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος κατατάσσεται ως έτοιµη
προς ένταξη χώρα120.

Όσον αφορά το εσωτερικό της Κύπρου, η συµφωνία του Ελσίνκι βρήκε διχασµένους τους
κύπριους πολιτικούς ηγέτες. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης και το κόµµα
που ίδρυσε, τη χαρακτήρισαν ανεπιφύλακτα «θετική για την πορεία της Κύπρου», οι υπόλοιπες
πολιτικές κατευθύνσεις, συµπεριλαµβανοµένου και του σοσιαλιστικού Ε∆ΕΚ – που συνεργάζεται
στενά µε το ΠΑΣΟΚ – κράτησαν κάποιες αποστάσεις. Το περίεργο στην υπόθεση είναι ότι ο
∆ηµοκρατικός Συναγερµός, τον οποίο η Νέα ∆ηµοκρατία θεωρεί «αδελφό κόµµα», έχει
εκδηλώσει ανοικτά την υποστήριξή του προς τους χειρισµούς του κ. Κ. Σηµίτη για το Κυπριακό,
χειρισµούς που είχε αρχίσει ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο οποίος ενοχλήθηκε από τη στάση της
ηγεσίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, που χαρακτήρισε την απόφαση του Ελσίνκι περίπου «εθνική
ήττα». Αντιθέτως, τόσο το κόµµα του κ. Σπ. Κυπριανού – προέδρου της Βουλής – όσο και το
κοµµουνιστικό ΑΚΕΛ, τάχθηκαν εναντίον της απόφασης του Ελσίνκι, λέγοντας ότι «απλώς
ανοίγει την πύλη της Ευρώπης στην Τουρκία, χωρίς η Κύπρος να κερδίσει τίποτε», τη στιγµή
µάλιστα που για τους κυπρίους προέχει η επίλυση του πολιτικού προβλήµατος του νησιού121.
Στον ελληνικό χώρο πάλι, διατυπώνονται διάφορες κοµµουνιστικές απόψεις. Σύµφωνα µε
αυτές, η ελληνική εξωτερική πολιτική αποτυπώνεται στο κυπριακό πρόβληµα, εδώ και µισό
περίπου αιώνα, µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Χαρακτηρίζεται ως «µια πολιτική υποτέλειας
και υποταγής στα ιµπεριαλιστικά κελεύσµατα», αφού για τις επιλογές των ελληνικών
κυβερνήσεων, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι προτεραιότητες και τα συµφέροντα των
ιµπεριαλιστικών κέντρων. Με τον ίδιο τρόπο, η πορεία του Κυπριακού καθορίζεται κι αυτή από
τις επιλογές και τις προτεραιότητες της «νέας τάξης πραγµάτων», µε αποτέλεσµα την πλήρη
αποδιεθνοποίησή του, µε τελικό σκοπό τη νατοποίηση της Κύπρου. Από πρόβληµα δηλαδή
εισβολής και κατοχής, αντιµετωπίζεται ως µια διακοινοτική διαφορά ελληνοκυπρίωνΈπειτα από ενάµιση χρόνο, η Κύπρος είναι η υποψήφια χώρα που έχει ολοκληρώσει τα περισσότερα
κεφάλαια της κοινοτικής νοµοθεσίας. Από τα 31 κεφάλαια, η Κύπρος έχει συµπληρώσει 11, ενώ η
Εσθονία οκτώ και οι υπόλοιπες τέσσερις χώρες (Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβενία) µόνο τα εννέα.
120

Τους κύπριους πολιτικούς ενδιαφέρουν περισσότερο δύο περιπτώσεις που έχουν άµεση σχέση µε την
ασφάλειά τους, παρά το αν θα ενταχθεί ή όχι η Τουρκία στην Ευρώπη. Η πρώτη αφορά το θέµα των
εποίκων και τη διαπίστωση, ότι αυτοί αυξάνονται µε ιλιγγιώδη ταχύτητα στα κατεχόµενα και εκδιώκουν
από τις οικίες τους τουρκοκυπρίους, που, µη έχοντας άλλη λύση, µεταναστεύουν κυρίως προς Βρετανία.
Η συνέχιση του διαρκώς αυξανόµενου εποικισµού στην βόρεια Κύπρο στο µέλλον θα συνεπάγεται την
αλλαγή των δεδοµένων στο νησί και σε περίπτωση δηµοψηφίσµατος – για οποιοδήποτε θέµα – το
µοίρασµα των ποσοστών. Η δεύτερη αφορά το θέµα των εξοπλισµών. Οι κύπριοι αντιτίθενται στο
ενδεχόµενο µειώσεως των εξοπλισµών, αφού µε τον υπερ-οπλισµό που πέτυχαν τα τελευταία χρόνια
αισθάνονται πιο ασφαλείς.
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τουρκοκυπρίων. Παράλληλα, όπως υποστηρίζεται, το πρόβληµα εδραιώνεται ως ελληνοτουρκικό,
δηλαδή ως ενδονατοϊκή διαφορά.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Τις ελληνικές επιφυλάξεις επιβεβαίωσε ο πρώτος γύρος των, εκ του σύνεγγυς, συνοµιλιών
για το Κυπριακό, στη Νέα Υόρκη. Μετά από παρασκηνιακές πιέσεις αµερικανών και βρετανών,
ικανοποιήθηκε η τουρκική απαίτηση να αφαιρεθεί από το ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας η
παράγραφος, που ορίζει ότι το υπό δηµιουργία διζωνικό δικοινοτικό κράτος, θα έχει µια κυριαρχία
και µια διεθνή προσωπικότητα. Στην εν λόγω απόφαση, συναίνεσε και ο πρόεδρος της Κύπρου Γλ.
Κληρίδης. Μέσω αυτής της κίνησης, ένα βήµα πίσω παρατηρείται και οι ανησυχίες για τις
εξελίξεις εντείνονται.
Επίσης, ο πρωθυπουργός κ. Ετζεβίτ, αναφερόµενος στην ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι «η Τουρκική ∆ηµοκρατία Βόρειας Κύπρου δε δέχεται την ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν είναι µέλος η Τουρκία» και ότι θα κάνει ό,τι µπορεί για την
ειρηνική επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο, χωρίς την παραποµπή σε δικαστήρια. Παρ’ όλα αυτά,
τόνισε ότι «δεν µπορεί να δεχτεί την πρωτοβουλία για από κοινού ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
µαζί µε την ελληνοκυπριακή διοίκηση», επαναλαµβάνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη γνωστή
τουρκική θέση περί δύο κρατών στο νησί.
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ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
Μετά από το διάσηµα τριών χρόνων, η κυπριακή κυβέρνηση και όλοι οι αναλυτές του
Κυπριακού συµφώνησαν στην ανάλυση των λόγων, που οδήγησαν τον κ. Ντενκτάς να ζητήσει
επανέναρξη των συναντήσεων «πρόσωπο µε πρόσωπο», χωρίς τους όρους περί αναγνώρισης και
πάγωµα της ενταξιακής πορείας της Κύπρου, τους οποίους είχε θέσει εκείνος, το προηγούµενο
διάστηµα. Μάλιστα, τόνισε ότι το Κυπριακό µπορεί να λυθεί µόνο µε απευθείας διαπραγµατεύσεις
µεταξύ των δυο πλευρών και κάλεσε τα Ηνωµένα Έθνη να αποφύγουν την υπερβολική
παρέµβαση. Παράλληλα, η δυναµική122, η οποία έχει δηµιουργηθεί µε την ενταξιακή πορεία της
Κύπρου φαίνεται πως έχει αρχίσει να λειτουργεί καταλυτικά, αφού σηµαντικές ηµεροµηνίες
προσεγγίζονται µέσα στο 2002, κατά τις οποίες θα ληφθούν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τελικές αποφάσεις για την κατάληξη της κυπριακής προσπάθειας για πλήρη ένταξη.
Όσον αφορά το κυπριακό πρόβληµα, η λύση του συνίσταται σε δύο στοιχεία. Το ένα είναι
η συµφωνία για το βασικό σχήµα της νέας πολιτειακής σχέσης ανάµεσα στις δύο κοινότητες123 και
το άλλο οι συγκεκριµένες διευθετήσεις που θα υλοποιούν αυτή τη συµφωνηµένη σχέση. Είναι
φανερό ότι το πρώτο σκέλος είναι πολιτικά το πιο δύσκολο αλλά δυνητικά, αν υπάρξουν οι
αναγκαίες συγκλίσεις, είναι επιτεύξιµο µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η δυσκολία έγκειται
στο ότι η τουρκική πλευρά επιµένει σε λύση δύο κρατών ή σε κάτι κοντινό ενώ η κυπριακή
κυβέρνηση στο ένα κράτος µε ενιαία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και υπηκοότητα, όπως
προβλέπεται στα σχετικά Ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή
η συµφωνία χωρίς να υποχωρήσει ο ένας από τους δύο.
Όµως, οι σηµαντικές εξελίξεις στις πολιτικές διαπραγµατεύσεις είναι αυτές που θα
οδηγήσουν σε συµµετοχή των τουρκοκυπρίων σε κοινούς πολιτειακούς θεσµούς και στην
ενταξιακή διαδικασία ή σε άλλες αλλαγές «επί του εδάφους». Το µόνο σίγουρο είναι η
κρισιµότητα της κατάστασης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ιδιαίτερα τη διανοιγόµενη περίοδο,
καθώς πλησιάζει ο χρόνος προς την ολοκλήρωση τής ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, ενώ αυξηµένες ανησυχίες εκφράζονται λόγω των διεθνών πιέσεων που ασκούνται στη
Ελλάδα για επίσπευση των εξελίξεων, εν όψει της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ένταξη της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Eνωση, µε λυµένο το πολιτικό πρόβληµα, δεν ωφελεί µόνο τις
δύο κοινότητες στο νησί, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής
Mεσογείου.
123
Το νέο πολιτειακό καθεστώς της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας πρέπει να έχει µια διεθνή εκπροσώπηση,
να είναι Oµοσπονδία, διζωνική και δικοινοτική, δίχως δικαίωµα αποσχίσεως.
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το 2003.

«ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
Προς αναζήτηση λύσης του Κυπριακού, µία οµάδα διανοουµένων, ακαδηµαϊκών και πρώην
διπλωµατών από την Ελλάδα, την Τουρκία, τις δυο κοινότητες, τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη
Βρετανία κατάφερε να καταρτίσει ένα σχέδιο συνολικής λύσης, µε τη δηµιουργία των Ηνωµένων
Πολιτειών Κύπρου. Η οµάδα αυτή φέρει την ονοµασία «Οµάδα Μελέτης του Κυπριακού»,
χρηµατοδοτήθηκε από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και προτείνει τη δηµιουργία Ηνωµένων
Πολιτειών από δύο εταιρικά κράτη, µε εκ περιτροπής πρόεδρο, πρωθυπουργό και προέδρους Άνω
και Κάτω Βουλής.
Σύµφωνα µε το σχέδιο λύσης, ο πρόεδρος θα εκλέγεται ανά έξι µήνες, θεσµός θα
επανεξετάζεται κάθε πέντε χρόνια από το Κοινοβούλιο, ενώ ο πρωθυπουργός θα εκλέγεται από
την Κάτω Βουλή ανά δύο χρόνια. Η Κάτω Βουλή θα αποτελείται από 30 βουλευτές από το Βορρά
και 70 από το Νότο, ενώ η Άνω Βουλή θα αποτελείται από 25 βουλευτές από την κάθε πολιτεία.
Όλοι οι βουλευτές θα εκλέγονται χωριστά και οι επικεφαλής των Σωµάτων αυτών θα υπηρετούν
εκ περιτροπής για ένα χρόνο.
Το απόλυτο – όπως χαρακτηρίζεται – δικαίωµα της επιστροφής θα αναγνωρίζεται, ωστόσο
επισηµαίνεται ότι θα εφαρµοστεί κατά φάσεις και από τα δύο κράτη. Τέσσερα κριτήρια θα είναι οι
προϋποθέσεις για τις εδαφικές αναπροσαρµογές και αυτά συνοψίζονται στα εξής:

- Εξασφάλιση όσο γίνεται µεγαλύτερου αριθµού ελληνοκυπρίων στις εστίες τους υπό
ελληνοκυπριακή διοίκηση.
- Περιορισµός στο ελάχιστο µετακίνησης των τουρκοκυπρίων.
- ∆ιαφύλαξη του δηµογραφικού χαρακτήρα του τουρκοκυπριακού κράτους από τις συνέπειες της
επιστροφής ελληνοκυπρίων προσφύγων.
- Έλεγχος στον αριθµό των προσφύγων που θα επιστρέψουν. Προηγείται ακόµα η δηµιουργία
Συµβουλίου Ιστορικής Έρευνας και Αναζήτησης της Αλήθειας, καθώς και η δηµιουργία
υπουργείου Επαναπροσέγγισης και Συνύπαρξης.
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Ως προς τον οικονοµικό τοµέα πάλι, θα προτείνονται:

- Άρση όλων των εµποδίων στο εµπόριο µεταξύ των δύο κρατών.
- Σταδιακή ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων.
- Ύπαρξη µιας κεντρικής τράπεζας και ενός νοµίσµατος, ενώ τα έσοδα από τη λειτουργία των
τελωνείων θα ανήκουν στις Ηνωµένες Πολιτείες.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Το σχέδιο δεν έγινε δεκτό τελικά και το Κυπριακό έµεινε στάσιµο. Παρά τις κάποιες
αλλαγές που σηµειώνονται κατά καιρούς από τον κ. Ντενκτάς, είναι εµφανές ακόµα και στους κ.
κ. Ντε Σότο και Κόφι Ανάν ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά., όχι µόνο δεν παρουσιάζει ουσιαστικά
µία πρόταση για επίλυση του θέµατος, αλλά ακολουθεί εµφανέστατη στρατηγική κωλυσιεργίας,
επανερχόµενος συνεχώς στις πάγιες αδιάλλακτες θέσεις του περί «συνεταιρισµού», περί «χαλαρής
διοίκησης», περί «εναλλασσόµενου προέδρου», περί «µη ύπαρξης προσφύγων στο νησί» και
επιµένοντας παράλληλα για διεθνή, µέσω των ενδοκυπριακών συνοµιλιών, αναγνώριση του
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ανύπαρκτου κράτους του

.

Μετά από ένα διάστηµα αδράνειας, γίνεται και πάλι εµφανής η ακαµψία της
τουρκοκυπριακής πλευράς στη διαδικασία του Κυπριακού, µέσω των εξιώσεών της, οι οποίες
κρίνονται απαράδεκτες. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης των συνοµιλιών ΚληρίδηΝτενκτάς, οι τουρκικές θέσεις κωδικοποιούνται ως εξής:

Μάλιστα, ο τουρκοκύπριος ηγέτης εµµένει στη θέση του – την αποδοχή δηλαδή, εκ µέρους της
κυπριακής κυβερνήσεως ενός ξεχωριστού τουρκοκυπριακού κράτους – σε ένα σχήµα πρωτόγνωρο στο
διεθνές δίκαιο, δίνοντας σαν παράδειγµα το πρόσφατο κατασκεύασµα «Σερβία-Mαυροβούνιο», το οποίο
δεν είναι ούτε οµοσπονδία ούτε συνοµοσπονδία. H συµφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη στις 14 Mαρτίου
στο Bελιγράδι µεταξύ σέρβων και µαυροβουνίων, αποτελεί µεταβατική λύση και προβλέπει την
«αναδιαµόρφωση» των µεταξύ τους σχέσεων. Πρόκειται περί ενός ιδιότυπου µορφώµατος, που θα
επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια. O Yπατος Aρµοστής για θέµατα ασφαλείας και αµύνης της
Eυρωπαϊκής Ένωσης Xαβιέρ Σολάνα πιστώθηκε µε την εξεύρεση αυτής της λύσης, που απαλλάσσει
προσωρινά τον διεθνή παράγοντα από τον πονοκέφαλο της αποσχίσεως του Mαυροβουνίου από την
πρώην Oµοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία. Έτσι, µε βάση το επιχείρηµα ότι νέα σχήµατα αρχίζουν να
διαγράφονται στο διεθνές προσκήνιο, δεν αποκλείεται να ασκηθεί πίεση στην κυπριακή κυβέρνηση να
δεχθεί νέα, «εκσυγχρονιστικά» µορφώµατα του διεθνούς δικαίου. Όµως, µια εφαρµογή των τάσεων
αυτών στην περίπτωση του Kυπριακού, δεν θα αποτελούσε µόνο καταπάτηση σωρείας αποφάσεων του
Oργανισµού Eνωµένων Eθνών αλλά και µια προσωρινή θεραπεία, που θα βόλευε πολλούς και θα
κατεδίκαζε το Kυπριακό σε θάνατο.
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- Πρώτον, η τουρκική πλευρά ζητά να υπογραφτεί ιδρυτική συµφωνία µεταξύ των «δύο κρατών»,
ενώ το µόνο κοινό σηµείο για τις πλευρές θα είναι ένα Συµβούλιο. Αξιώνει, επίσης, ίση
εκπροσώπηση στην κεντρική κυβέρνηση και εναλλαγή στην εκπροσώπηση της Βουλής και στην
προεδρία, τόσο της ∆ηµοκρατίας, όσο και της Βουλής. Σε ό,τι αφορά στην πρόταση κοινού
εκλογικού καταλόγου για την εκλογή προέδρου, ο Ραούφ Ντενκτάς είπε ότι δε µπορεί να δεχτεί
οτιδήποτε λιγότερο από τις συµφωνίες του 1960, προσθέτοντας πως είναι έτοιµος να
διαπραγµατευτεί θέµατα, όπως είναι η πολιτική και αριθµητική ισότητα, εφόσον, όµως, γίνει
αποδεκτή η βάση της χωριστής κυριαρχίας των τουρκοκυπρίων.
- ∆εύτερον, ζητά γενική δήµευση των περιουσιών και ανταλλαγή. Στη βάση αυτής της θέσης,
στηρίζει και την άποψη πως δε θα ζουν τουρκοκύπριοι στην ελληνική πλευρά και ελληνοκύπριοι
στα κατεχόµενα. Ζητάει, δηλαδή, να παραµείνουν αµιγείς δηµογραφικά οι δυο περιοχές.
- Τρίτον το θέµα της ιθαγένειας θα ρυθµίζεται από το κάθε κράτος χωριστά. Στο σηµείο αυτό,
εκφράζεται ανησυχία για το γεγονός ότι ο βασικός στόχος των τούρκων είναι η µεταφορά
εποίκων, για να αλλοιώσουν περαιτέρω το δηµογραφικό χαρακτήρα της Κύπρου.
- Τέταρτον, δε θα υπάρχει σύνταγµα, ούτε κοινό νοµοθετικό όργανο. Η συµφωνία που θα
επιτευχθεί, θα αποτελέσει και το νοµικό πλαίσιο, µέσα από το οποίο θα λειτουργεί η χώρα.
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- Πέµπτον, επιµένει στο εδαφικό σε ποσοστά πέραν από 30% για την τουρκική πλευρά.

Έτσι, σύµφωνα µε το «όραµα» της τούρκικης πλευράς – το οποίο µοιάζει µε το ελβετικό
µοντέλο126 – η λύση του Κυπριακού στηρίζεται στο µόνιµο διαχωρισµό των δυο κοινοτήτων και
στην παντοτινή παρουσία της Τουρκίας στο νησί. Στο έγγραφο του κατοχικού ηγέτη Ραούφ
Ντενκτάς, το οποίο κατέθεσε στο δεύτερο γύρο των απευθείας συνοµιλιών, περιγράφεται η µορφή
λύσης, η οποία συνίσταται στην αναγνώριση δυο κρατών, τα οποία θα δηµιουργήσουν ένα νέο
συνεταιρισµό. Η νέα αυτή δοµή θα έχει εξουσίες και αρµοδιότητες, οι οποίες θα εκχωρούνται από
τα δυο συνεταιρικά κράτη, τα οποία θα έχουν διεθνή προσωπικότητα, σε ό,τι έχει να κάνει µε
ζητήµατα που τους αφορούν άµεσα. Η πρόταση αναφέρει ότι θα µπορούν µεταξύ άλλων να
συνάπτουν διεθνείς συµφωνίες από µόνα τους. Οι «δυο λαοί» θα συνεχίσουν να ζουν στις περιοχές

Οι διαφορές Κληρίδη-Ντενκτάς: Στο εδαφικό, ο κ. Kληρίδης προτείνει ποσοστό της
τουρκοκυπριακής ζώνης 24%, ενώ ο κ. Nτενκτάς περισσότερο του 30%. Στο Συνταγµατικό, η ελληνική
πλευρά υποστηρίζει τη µετεξέλιξη του υφισταµένου κράτους σε οµοσπονδία, ενώ η τουρκική πλευρά
επιµένει στην αναγνώριση του κατοχικού «κράτους». Στα θέµατα ασφαλείας, τα δύο µέρη συµφωνούν
στη διατήρηση των συνθηκών εγγυήσεων, αλλά ο κ. Nτενκτάς επιµένει στη παραµονή τουρκικών
στρατευµάτων στη νήσο, κάτι που απορρίπτει ο κ. Kληρίδης.
126
Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό οµοσπονδιακό κράτος, µε µια κυριαρχία, µια διεθνή προσωπικότητα,
µια ιθαγένεια και κυρίως µια πολιτεία, που σέβεται και αναγνωρίζει την εφαρµογή στην πράξη των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
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των αντίστοιχων συνεταιρικών κρατών, χωρίς να υπάρξουν µετακινήσεις πληθυσµών και
παλιννόστηση προσφύγων.
Το σηµείο αφετηρίας για την τουρκική πλευρά είναι ότι «η κάθε πλευρά αντιπροσωπεύει το
δικό της λαό και κανέναν άλλο. Κανένα από τα δυο µέρη δεν µπορεί να απαιτήσει εξουσία πάνω
στο άλλο και οι σχέσεις τους δε θα είναι στη βάση πλειοψηφίας-µειοψηφίας». Ο κατοχικός ηγέτης,
ο οποίος παραδέχεται ευθέως ότι το µόρφωµα το οποίο εισηγείται, δε στηρίζεται σε διεθνείς
αρχές, σηµειώνει στο έγγραφο, πως «χρειάζεται η βοήθεια και η κατανόηση της διεθνούς
κοινότητας για να υιοθετηθούν οι κανόνες στις ειδικές µας συνθήκες».
Στο έγγραφο, το οποίο αιφνιδίασε την ελληνική πλευρά για τις απόψεις που διατυπώνονται,
περιλαµβάνει 15 σηµεία, τα οποία ο κατοχικός ηγέτης τα ονοµάζει «τα βασικά στοιχεία». Βασικός
άξονας της πολιτικής που εκφράζουν οι θέσεις του Ντενκτάς, είναι η ελάχιστη δυνατή σύνδεση
των δυο γεωγραφικών ζωνών, ενώ δε θεωρείται απαραίτητο για τη χώρα στο Σύνταγµα. Η
συµφωνία που θα υπογραφεί, θα αποτελεί και το ιδρυτικό ντοκουµέντο του νέου συνεταιρισµού.
Ζητά παράλληλα την άρση του λεγόµενου εµπάργκο, ως ένδειξη καλής θέλησης και επιµένει πως
θα πρέπει να µη διαταραχτούν οι συνθήκες εγγυήσεων του 1960 και η παρουσία στο νησί της
Τουρκίας. Η τουρκική πλευρά αναφέρει, επίσης, ότι «και οι δυο πλευρές θα υποστηρίξουν την
ένταξη του Συνεταιρισµού της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός των ορίων της πολιτικής
συµφωνίας».
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αναλάβει, µέσω των
διπλωµατικών του αποστολών στο εξωτερικό, να διαβιβάσει το έγγραφο Ντενκτάς σε όλες τις
ξένες κυβερνήσεις, για να ενηµερωθούν για τις θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς. Η κίνηση
αυτή θεωρείται προληπτική, εν όψει πιθανού ναυαγίου της διαδικασίας.
Προς απάντηση του Ντενκτάς, η ελληνοκυπριακή πλευρά αντιπαραθέτει το δικό της
σχέδιο. Σύµφωνα µε το σχέδιο του κ. Κληρίδη, επιθυµητό θα ήταν ένα νέο σύνταγµα, που θα
προνοεί για δυο αυτοκυβερνώµενα καντόνια ή κρατίδια. Το καθένα κρατίδιο θα έχει τη δική του
διοικητική, νοµοθετική και δικαστική εξουσία, ενώ η κεντρική κυβέρνηση δε θα έχει δικαίωµα
παρέµβασης σε αυτά127. Ο κύπριος πρόεδρος είπε, πως η ελληνοκυπριακή πλευρά δέχεται
πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
δηλαδή πολιτική και όχι αριθµητική ισότητα.
Όσον αφορά την κεντρική κυβέρνηση, ο Γλαύκος Κληρίδης παρατήρησε ότι «δε θα είναι
δυνατόν να λαµβάνονται αποφάσεις από την ελληνική πλειοψηφία, εκτός αν υπάρχουν ορισµένες
ψήφοι από την τουρκική πλευρά, ώστε οι έλληνες κύπριοι να µην επιβάλουν τη θέλησή τους στους
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Αυτό όµως, όπως διευκρίνισε, δεν έχει σχέση µε τον όρο κυριαρχία.
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τουρκοκύπριους». Σε ερώτηση του δηµοσιογράφου Αλί Μπιράντ, αν οι τουρκοκύπριοι θα έχουν
δικαίωµα άσκησης «βέτο», ο κύπριος πρόεδρος απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας πως, αν δεν
υπάρχει ορισµένος αριθµός τουρκικών ψήφων, δε θα λαµβάνεται απόφαση.
Σε ερώτηση για τις εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης, ο κ. Κληρίδης ανέφερε πως αυτή
θα πρέπει να έχει την εξουσία, που είναι αναγκαία για να εφαρµόζει τις αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα εκπροσωπεί την Κύπρο στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει καταστήσει απόλυτα σαφές ότι «δε θα δεχτεί δύο κράτη».
Οι θέσεις που πήραν οι δύο πλευρές για την επίλυση του προβλήµατος συνοδεύτηκαν από
τις δηλώσεις του βρετανού ειδικού αντιπροσώπου για το Kυπριακό, λόρδου Xάνεϊ, οι οποίες
ενόχλησαν έντονα τη Λευκωσία. Σε συνέντευξή του στο CNTurk και στον Aλί Mπιράντ, ο
βρετανός Χάνεϊ µίλησε για λύση δύο ανεξάρτητων κρατών, για δύο λαούς και για έναν «νέο
συνεταιρισµό και νέο κράτος», όχι µετεξέλιξη της υφιστάµενης κατάστασης που δηµιουργήθηκε
µε τις συµφωνίες Zυρίχης-Λονδίνου. Συγκεκριµένα, αναφέρθηκε σε δύο συµπληρωµατικά κράτη,
το τουρκοκυπριακό στο βορρά και το ελληνοκυπριακό στο νότο, τα οποία θα διαχειρίζονται τις
δικές τους υποθέσεις και θα είναι κυρίαρχα στις περιοχές τους. Θα έχουν µια κεντρική κυβέρνηση
– µε νέα σηµαία, νέο εθνικό ύµνο και ίσως νέο όνοµα – η οποία, όµως, θα προέλθει από τη
διάλυση του σηµερινού κράτους και την ίδρυση ενός νέου στη θέση του. Αυτά θα εργάζονται από
κοινού σε περιορισµένα θέµατα, θα συνεισφέρουν στις Βρυξέλλες, όπως είπε, ως µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συµµετέχουν στις συλλογικές αποφάσεις των «∆εκαπέντε». Τέλος, ο
λόρδος Χάνεϊ πρόσθεσε ότι δε θα υπάρχει πλέον η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, αλλά µια εντελώς
διαφορετική, κατά την έκφρασή του, Κύπρος.
Η κυπριακή κυβέρνηση, στην αρχή, αµφισβήτησε την ορθή απόδοση της συνέντευξης και
ζήτησε την επίσηµη διάψευσή της. Το Φόρεϊν Οφις, όµως, διέψευσε µόνον το τµήµα της
συνέντευξης που αναφερόταν στα ξεχωριστά κράτη και δεν είπε λέξη για τη διάλυση του
υφιστάµενου κράτους και την ίδρυση νέου. Κατόπιν αυτού, ακολούθησε έντονη αντίδραση της
κυπριακής κυβέρνησης.
Για το περιεχόµενο της ως άνω συνέντευξης του Ντέιβιντ Χάνεϊ εξέφρασε επιφυλάξεις και
αµφιβολίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μιχάλης Παπαπέτρου. Σε δηλώσεις του, δεν απέκλεισε
το ενδεχόµενο να υπήρξε παρερµηνεία ή να έχουν διαστρεβλωθεί ορισµένες θέσεις του κ. Χάνεϊ,
προκειµένου να εξυπηρετηθούν τα τουρκικά συµφέροντα, και πρόσθεσε ότι θα ζητήσει το πλήρες
κείµενο της συνέντευξης, για να διαπιστωθεί τι ακριβώς ελέχθη. Ο κ. Παπαπέτρου τόνισε ότι πριν
από τρεις ηµέρες, κατά τη συνάντησή του µε τον πρόεδρο Κληρίδη, ο κ. Χάνεϊ είχε εκφράσει
ακριβώς αντίθετες θέσεις. Είπε, επίσης, ότι ακριβώς αντίθετη είναι και η επίσηµη θέση της
Βρετανίας στο Συµβούλιο Ασφαλείας, θέση που επαναλήφθηκε στο ψήφισµα για ανανέωση της
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θητείας της ειρηνευτικής δύναµης του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ). Τελικά, εκπρόσωπος του
βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών διέψευσε ότι ο λόρδος Ντέιβιντ Χάνεϊ αναφέρθηκε σε λύση
δυο χωριστών κυρίαρχων κρατών στην Κύπρο, παρά µόνο για ενιαίο Σύνταγµα.
Την ίδια περίοδο, στον ελληνικό χώρο, η Αλέκα Παπαρήγα εξέφρασε την αλληλεγγύη του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας στον αγώνα του κυπριακού λαού για την επίτευξη µιας
δίκαιης, βιώσιµης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ
και των Συµφωνιών Κορυφής του 1979 και 1997. Αναφέρθηκε, επίσης, στην αντίθεση του ΚΚΕ
για την παρέµβαση των ΗΠΑ στο Κυπριακό, αλλά και την υποκριτική στάση που κρατά η
Ευρωπαϊκή Ένωση για το ίδιο θέµα, στο πλαίσιο των ενταξιακών διαδικασιών της Κύπρου στην
Ένωση. Τέλος, η κ. Παπαρήγα συµπλήρωσε, τονίζοντας ότι οι παρεµβάσεις αυτές, στην ουσία,
έχουν ως αποτέλεσµα να ενισχύουν ακόµα περισσότερο την αδιάλλακτη στάση της τουρκικής και
τουρκοκυπριακής πλευράς, δηµιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στην επίτευξη µιας λύσης του
Κυπριακού, που να ανταποκρίνεται στα συµφέροντα όλου του κυπριακού λαού.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Σχετικά µε τις εξελίξεις στο Κυπριακό τη συγκεκριµένη περίοδο, πρώτος ήρθε να ταράξει
τα νερά στον εσωτερικό τουρκικό χώρο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Γιλµάζ – αρµόδιος για
ευρωπαϊκά θέµατα και κυρίως για την ένταξη της Tουρκίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση – ο οποίος
χαρακτήρισε τον Nτενκτάς αδιάλλακτο και ζήτησε να ακολουθήσει η Άγκυρα πιο ευρωπαϊκή
πολιτική, ενώ έκανε φανερή την παρέκκλισή του από την καθιερωµένη «οδό της αρετής» του
τουρκικού πολιτικού κατεστηµένου. O πρόεδρος του Kόµµατος της Mητέρας Πατρίδας,
παραµονές της άφιξης του γενικού γραµµατέα του OHE Kόφι Aνάν στην Kύπρο, όπου επρόκειτο
να προεδρεύσει των συνοµιλιών Kληρίδη-Nτενκτάς, επέκρινε τον ηγέτη των τουρκοκυπρίων,
επειδή δεν είναι «αρκετά διαλλακτικός», χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις προτάσεις Nτενκτάς
προς Kληρίδη.
O «ευρωπαϊστής» της τουρκικής κυβέρνησης δεν σταµάτησε εκεί. Στην κριτική, την οποία
άσκησε κατά τη διάρκεια δείπνου το οποίο παρέθεσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Enka, επεσήµανε
ότι απαιτούνται νέες προτάσεις, στηριγµένες σε παραµέτρους αποδεκτές από την Eυρώπη και τη
διεθνή κοινότητα, διότι εάν δεν υιοθετηθεί ρεαλιστική στάση και διαλλακτικότερες θέσεις στο
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Kυπριακό, η Tουρκία δε θα µπορέσει να ενταχθεί. Kαι εάν συµβεί αυτό, αναφερόµενος στο
πρόβληµα της µετανάστευσης το οποίο οι τουρκοκύπριοι προσπαθούν να εξαλείψουν µε τη
βοήθεια της Άγκυρας., δήλωσε ότι «σε 10 χρόνια οι τούρκοι στρατιώτες στην Kύπρο θα είναι
περισσότεροι από τους εκεί τουρκοκυπρίους».
Αποτέλεσµα των δηλώσεων αυτών ήταν ο «εγχώριος πόλεµος» για το Kυπριακό που
δηµιουργήθηκε στην κυβέρνηση, σε συνδιασµό µε τις δηλώσεις του εταίρου της τρικοµµατικής
κυβέρνησης συνασπισµού του Kόµµατος ∆ηµοκρατικής Aριστεράς του κ. Eτσεβίτ και του
ακροδεξιού Kόµµατος Eθνικιστικής ∆ράσης του Nτεβλέτ Mπαχτσελί. Όλοι αυτοί και φυσικά ο
Pαούφ Nτενκτάς αγανάκτησαν, πλαισιωµένοι και από τον τούρκο πρόεδρο κ. Σεζέρ.
O κ. Eτσεβίτ προειδοποίησε ότι εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν συµβάλει και τώρα στην
πρόοδο των συνοµιλιών, «ο καθένας στην Kύπρο θα ακολουθήσει το δικό του µονοπάτι»,
προσθέτοντας ότι η απώλεια των τουρκοκυπρίων ισοδυναµεί µε απώλεια της Tουρκίας. Από την
άλλη πλευρά, ο Mπαχτσελί έκρινε ότι η ρητορεία του Γιλµάζ θυµίζει εκείνη των εχθρών της
Tουρκίας και συµπλήρωσε τη δήλωσή του, µε την πρόβλεψη ότι η ένταξη της Kύπρου στην
Eυρωπαϊκή Ένωση δεν θα διευθετήσει το πρόβληµα, κατηγορώντας την Ένωση ότι υποστηρίζει
την Eλλάδα. O Iσµαήλ Tζεµ, πρωταγωνιστής της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υπενθύµισε ότι ο
Pαούφ Nτενκτάς δεν εκπροσωπεί µόνον τους τουρκοκυπρίους, αλλά και την Tουρκία στις
επικείµενες συνοµιλίες και γι’ αυτό, «έχει ανάγκη» την απόλυτη στήριξη της Άγκυρας, για να του
απονείµει στη συνέχεια τα εύσηµα µε τη φράση «είναι απολύτως επιτυχηµένος». O ίδιος ο
ενδιαφερόµενος, Ρ. Ντενκτάς, αν και «αγανακτισµένος», περίµενε τη συνάντησή του µε τον κ.
Eτσεβίτ, για να απαντήσει. «Φαίνεται ότι ο Mεσούτ Γιλµάζ δεν διάβασε τις προτάσεις» είπε,
συµβουλεύοντας τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να επιδιώξει µεταβολές στο εν λόγω έγγραφο,
γνωστό ως «29ης Aπριλίου», είτε µέσω επίσηµων διαύλων είτε µε το να έλθει σε επαφή µαζί του.
Για οξύτατη ενδοκυβερνητική κρίση έκαναν λόγο και οι αναλυτές, κρίση, την οποία, όπως
ισχυρίστηκαν, θα κληθεί να διευθετήσει ο κ Eτσεβίτ. Παράλληλα, όµως, µερίδα του τουρκικού
Tύπου διαπίστωνε ότι η «έκρηξη» Γιλµάζ κατέληξε σε αµέριστη υποστήριξη της τουρκικής
πολιτικής τάξης προς τον Pαούφ Nτενκτάς.
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΥ
Eντύπωση προκάλεσε ο αρµόδιος για τη ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοµισάριος,
Γκίντερ Φερχόιγκεν, ο οποίος δεν απέφυγε να εξειδικεύσει ακόµη και τη θέση του για τις
προτεινόµενες λύσεις του Kυπριακού. «Θέλουµε η Kύπρος να έχει µία ταυτότητα και µια φωνή
προς τα θεσπισµένα όργανα της Eυρωπαϊκής Ένωσης», υπογράµµισε και πρόσθεσε ότι είναι
«εντελώς αντίθετος» µε τη λύση της Συνοµοσπονδίας, «αν αυτή σηµαίνει την ύπαρξη δύο κρατών
που θα χρήζουν διεθνούς αναγνώρισης128». ∆ήλωση που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, καθώς όχι
µόνον απορρίπτει τους ισχυρισµούς της Άγκυρας για «την αναγνώριση ανεξάρτητου κράτους στο
βόρεια τµήµα», αλλά και παραπέµπει σαφώς το θέµα της προσχώρησης της Kύπρου στην πολιτική
βούληση του Eυρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου, αν οι εκ του σύνεγγυς συνοµιλίες
Kληρίδη-Nτενκτάς αποδειχθούν ώς τότε άκαρπες, καθώς η κυπριακή χώρα ανταποκρίνεται
πλήρως στα κριτήρια της προσχώρησης129. O κ. Φερχόιγκεν, πάντως, δεν παρέλειψε να
επαναλάβει ότι «για την Kοµισιόν τυχόν ρύθµιση του πολιτικού προβλήµατος πριν από την
προσχώρηση θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση». Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι δεν έκρυψε την
απαισιοδοξία του για λύση
Nτενκτάς
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στο Κυπριακό, όπως και τη δυσφορία του για τη στάση του Pαούφ

, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν στην Eνωση ενταχθεί µόνο το νότιο τµήµα της

Όπως και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χαβιέρ Σολάνα υποστηρίζει – και
δεδοµένου ότι η Κύπρος θα ενταχθεί στην Ένωση ακόµα και χωρίς λύση του προβλήµατος – µέσω της
κυπριακής ένταξής, νοµιµοποιείται η διχοτόµηση και δικαιώνεται η εισβολή του 1974, δήλωση που
δείχνει πλήρη περιφρόνηση στις σχετικές αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών και στο διεθνές δίκαιο
γενικότερα. Την άποψη αυτή συµµερίστηκε και η κυρία Παπαρήγα, σε αντίθεση µε την σοβαρής
πολιτικής σηµασίας δήλωση του Γ. Παπανδρέου στους τούρκους δηµοσιογράφους, ότι δεν τον ενοχλεί η
επίσκεψη του Aνάν στην κατεχόµενη Kύπρο και η συνάντησή του µε τον Nτενκτάς εκεί και όχι στο
«Λήδρα Παλλάς». Εξήγησε ότι η επίσκεψη Aνάν λαµβάνει χώρα εντός του πλαισίου των ψηφισµάτων
του Συµβουλίου Aσφαλείας του OHE, οπότε, κατά τον έλληνα υπουργό Eξωτερικών, αυτή η επίσκεψη
δεν συνιστά έµµεση µορφή αναγνώρισης του παράνοµου ψευδοκράτους του Nτενκτάς.
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Σε απάντηση της δήλωσης αυτής, οι τούρκοι δε χάνουν την ευκαιρία να καταφεύγουν σε απειλές,
ώστε να αποτραπεί η ένταξη της Kύπρου µε ανοικτό το Kυπριακό. Παλαιότερα, απειλούσαν ότι θα
προσαρτήσουν τα κατεχόµενα, αλλά τον τελευταίο καιρό προτιµούν την πιο αφηρηµένη διατύπωση ότι
θα αντιδράσουν δυναµικά και θα προκληθεί κρίση. O πειρασµός της Άγκυρας είναι να εξωθήσει τα
πράγµατα σε ακραίο σηµείο έντασης, µε σκοπό να φοβίσει τους Eυρωπαίους ότι θα εµπλακούν σε
περιπέτειες και κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εµποδίσει την ένταξη της Kύπρου. Mία κρίση στη
Mεγαλόνησο αναπόφευκτα θα µετατραπεί σε ελληνοτουρκική κρίση, την οποία εκ των πραγµάτων θα
κληθούν να διαχειρισθούν οι αµερικάνοι, τους οποίους, βεβαίως, προτιµά η Tουρκία.
129

Συγκεκριµένα, οι πιθανότητες για λύση που έδωσε ήταν 50%, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για αυτή την
κατάληξη στην τουρκοκυπριακή πλευρά.
131
Ο Ραούφ Ντενκτάς, προτάσσοντας το θέµα της ισότητας, ισχυρίζεται ότι σε κανένα µέρος του
κόσµου, δεν είναι δυνατόν µια επίσηµη κυβέρνηση και µια µειονότητα να καταλήξουν σε συνεταιρισµό,
στη βάση οµοσπονδίας ή συνοµοσπονδίας ή στη βάση των Ηνωµένων Πολιτειών. Έτσι, οι δύο λαοί
πρέπει να ζουν χωριστά, ο καθένας στην περιοχή του. Όσο για τα Ηνωµένα Έθνη, ο Ραούφ Ντενκτάς
δήλωσε ότι δεν έχουν τους µηχανισµούς να επιβάλουν τις θέσεις τους στο Κυπριακό, ενώ κατηγόρησε
130

195

Kύπρου, εκείνος είναι µόνον που θα χάσει».
Aπρόσµενα σαφής ήταν ο γερµανός επίτροπος και για την ενταξιακή πορεία της Tουρκίας.
Xαρακτήρισε «λίγα» τα βήµατα εκδηµοκρατισµού της Άγκυρας, τόνισε ότι «δεν έχουν ακόµη
εκπληρωθεί τα πολιτικά κριτήρια της Kοπεγχάγης» και επικαλέστηκε τα παραδείγµατα «της
ανύπαρκτης εκπαίδευσης σε άλλες γλώσσες, της µη άρσης της θανατικής ποινής και του
απαγορευµένου δικαιώµατος του συνέρχεσθαι».
Kατηγορηµατικός ήταν τέλος, και σε ότι αφορά τυχόν πιέσεις των HΠA για τη βελτίωση
των σχέσεων Bρυξελλών-Άγκυρας. «H Eυρωπαϊκή Eνωση δεν είναι µια χαλαρή συνοµοσπονδία»,
είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας µε νόηµα ότι «η προσχώρηση στην Ένωση έχει σαφείς
κανόνες και όρους, που οφείλουν όλοι να αποδεχθούν». Ο γερµανός κοµισάριος, λίγο πριν
αναχωρήσει από την Aθήνα, είχε την ευκαιρία να ακούσει και τις πάγιες απόψεις της Nέας
∆ηµοκρατίας, µε τον κ. Kαραµανλή να του επισηµαίνει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση ότι «η πολιτική
λύση του Kυπριακού είναι επιθυµητή, αλλά ανεξάρτητη από την ένταξη του νησιού στην
ευρωπαϊκή οικογένεια».
Εξαιτίας αυτής της τοποθέτησης, έντονες αντιδράσεις σηµειώθηκαν στο χώρο της
Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά την Eπιτροπή, ο Tζεµ εξέφρασε σε ποικίλα ακροατήρια στις Bρυξέλλες,
την «οργή» του για τη στάση του αρµοδίου για τη διεύρυνση της Eυρωπαϊκής Ένωσης γερµανού
επιτρόπου Γκίντερ Φερχόιγκεν, τις «φιλελληνικές» δηλώσεις του σε Aθήνα και Λευκωσία, αλλά
και την εκ µέρους του εµµονή στην εκπλήρωση από την Άγκυρα των όρων που έχει θέσει η
Ένωση για την αναγνώριση της τουρκικής υποψηφιότητας. Xωρίς να αναφερθεί ευθέως στον
επίτροπο, µίλησε για «αποικιοκρατικές αντιλήψεις» ευρωπαίων αξιωµατούχων, που ποδοπατούν
τις «ευαισθησίες» του τουρκικού λαού, αλλά πλήττουν και το «ηθικό» των τουρκοκυπρίων, µε ό,τι
συνέπειες µπορεί να έχει αυτό. Ποιες θα είναι οι συνέπειες µιας ένταξης της Kύπρου χωρίς
επίλυση του προβλήµατος δεν είπε, όµως µίλησε αόριστα για «σοβαρότατα προβλήµατα» της
Kύπρου, της Eλλάδας, της Eυρώπης αλλά και της ίδιας της Tουρκίας, η απάντηση της οποίας
«είναι ήδη γνωστή», όπως ο Τζεµ σηµείωσε.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Η ασφυκτική πίεση του χρόνου προβληµατίζει την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία
πολλές φορές κατέβαλλε προσπάθειες για αναβολή του χρονικού ορίου, που απαιτούσε η
την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ασκεί πιέσεις για επίλυση του προβλήµατος µέχρι τον Ιούνιο (2002).
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε αυτό το όριο, η δίκαιη και βιώσιµη λύση του Κυπριακού πρέπει
να έχει επιτευχθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2002.
Κατά τον Μάιο του ίδιου έτους, ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ κ. Κόφι Ανάν,
επισκέφτηκε

την

Κύπρο,

διακυβεύοντας

το

προσωπικό

του

κύρος,

δεδοµένου

της

τουρκοκυπριακής αρνητικότητας. Στο επεισοδιακό δείπνο ανάµεσα στους κκ. Ανάν, Κληρίδη και
Ντενκτάς, ο τουρκοκύπριος ηγέτης εµφανίστηκε πλήρως αδιάλλακτος και στα τρία βασικά θέµατα
που είχαν τεθεί στο τραπέζι: i) το χρονοδιάγραµµα των συνοµιλιών, όπου επανέλαβε ότι θα
πρέπει να δοθεί παράταση, χαρακτηρίζοντας «αδύνατη» την επίτευξη προόδου ως τον Ιούνιο, ii)
την ενεργότερη ανάµειξη του ΟΗΕ στις διαπραγµατεύσεις, µέσω της δυνατότητας του κ. Ντε Σότο
να υποβάλλει γραπτές προτάσεις, την οποία ο κ. Ντενκτάς για άλλη µία φορά απέρριψε και iii)
την διακοπή της πάγιας στάσης του, ότι το θέµα της «αναγνώρισης» του καθεστώτος του θα
πρέπει να αποτελέσει µέρος της διαπραγµάτευσης, µαζί µε τις 4 βασικές πτυχές του Κυπριακού:
συνταγµατικό-διακυβέρνηση, ασφάλεια-εγγυήσεις, εδαφικό και περιουσίες-πρόσφυγες.132
Ο κ. Κόφι Ανάν, ο οποίος µε την επίσκεψή του στη Λευκωσία επεδίωκε κυρίως να
διασφαλίσει την επιτάχυνση της διαδικασίας και την ενεργότερη παρέµβαση του ΟΗΕ, παρέµεινε
σιωπηλός, προκαλώντας την οργισµένη αντίδραση του κύπριου προέδρου, ο οποίος, αφού
αναφέρθηκε στην εποικοδοµητική στάση που έχει τηρήσει σε όλη την πορεία των
διαπραγµατεύσεων η ελληνοκυπριακή πλευρά, υπενθύµισε σε έντονο ύφος ότι το θέµα της
«αναγνώρισης» του καθεστώτος Ντενκτάς είναι το µόνο αδιαπραγµάτευτο θέµα, επιβεβαιώνοντας
πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για υποχωρήσεις133.
Παρά το επεισόδιο αυτό, η κυπριακή κυβέρνηση αποτιµά ως «θετική» την επίσκεψη Ανάν,
παραµένοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα συγκρατηµένη ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα επηρεάσει,
από δω και πέρα, την εξέλιξη της διαδικασίας και κυρίως τη στάση των τουρκοκυπρίων. Και αυτό,
διότι, όπως εξήγησε ο κ. Κληρίδης στην κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε µε τον γενικό γραµµατέα
του ΟΗΕ, η στάση του Ντενκτάς συνδέεται άρρηκτα µε τις επιλογές της Τουρκίας, η οποία, στην
ουσία και παρά τη διαφορετικού τύπου «ρητορική», δεν έχει ακόµη αποφασίσει ότι το Κυπριακό
θα πρέπει να λυθεί και η αιτία αυτού είναι µια σειρά από λόγους: επειδή θέλει να εξασφαλίσει
σηµαντικά «ανταλλάγµατα» από την Ευρωπαϊκή Ένωση

µε επίκεντρο το χρονοδιάγραµµα

έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, επειδή ο ίδιος ο Ντενκτάς έχει την πλήρη κάλυψη του
στρατιωτικού κατεστηµένου της Άγκυρας αλλά και λόγω της µεγάλης ρευστότητας που
χαρακτηρίζει εκ νέου την εσωτερική κατάσταση στη γειτονική χώρα, εξαιτίας της κατάστασης της
Στη συνεδρία δεν ηγέρθη το θέµα των δηλώσεων του προέδρου Κληρίδη στο «CNN Τουρκ», το
οποίο ανταπαντούσε στο «όραµα» του Ντενκτάς.
133
Το ίδιο ακριβώς δήλωσε και ο κ. Σηµίτης, εκ µέρους της ελληνικής κυβέρνησης.
132
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υγείας του τούρκου πρωθυπουργού Ετζεβίτ, η οποία δρα ανασταλτικά στη λήψη οποιασδήποτε
σηµαντικής απόφασης. Αυτός είναι και ο λόγος για την ανησυχία, που φαίνεται να διακατέχει τον
κ. Ντενκτάς απέναντι στις ανακατατάξεις που θα επιφέρει µια ενδεχόµενη κυβερνητική αλλαγή
στην Τουρκία, οι οποίες αρχίζουν ήδη να γίνονται ορατές µέσω της εµφανούς διαφοροποίησης του
αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης και ηγέτη του Κόµµατος της Μητέρας Πατρίδας κ.
Μεσούτ Γιλµάζ από τις θέσεις Ετζεβίτ-Τζεµ σχετικά µε την Κύπρο.
Επίσης, ιδιαίτερα ενισχυτική των προσπαθειών του γενικού γραµµατέα θεωρείται η
επιστολή που έχει αποστείλει στον Kόφι Aνάν ο πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών Tζορτζ
Mπους, µε την οποία εκφράζει στον γενικό γραµµατέα την ολόθερµη προσωπική υποστήριξή του
στις προσπάθειες για λύση του Kυπριακού. Αυτό το γεγονός συνέβαλε στο να υποχρεώσει τους
τούρκους να τερµατίσουν την προσπάθειά τους για υποβάθµιση της επίσκεψης Ανάν.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, η θετική αποτίµηση της επίσκεψης Ανάν, η οποία άλλωστε δεν
είχε εξαρχής συνοδευτεί µε «µεγάλες προσδοκίες», συνδέεται µε τρία κυρίως σηµεία: Πρώτον, µε
τη διαπίστωση εκ µέρους του ιδίου του κ. Ανάν ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά φέρει την ευθύνη
για τη στασιµότητα στη διαδικασία και την παντελή έλλειψη προόδου. Λέγεται µάλιστα, ότι ο
γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ «προειδοποίησε» τον κ. Ντενκτάς ότι αν δεν µεταβάλει τη στάση
του στις αµέσως επόµενες συναντήσεις, τότε θα εκφράσει αυτή τη «διαπίστωση» του και
εγγράφως, στην Έκθεση που πρόκειται να υποβάλει στο Συµβούλιο Ασφαλείας τον Ιούνιο, µε την
ευκαιρία της ανανέωσης της θητείας της ειρηνευτικής δύναµης (UNFICYP). ∆εύτερον, µε αυτή τη
συντήρηση της διαδικασίας, η οποία είχε οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Και τρίτον και
σηµαντικότερο, µε το γεγονός ότι ο ρόλος του ΟΗΕ, είτε έτσι είτε αλλιώς, ενισχύεται µέσω της
αναβαθµισµένης πλέον παρουσίας του κ. Ντε Σότο, ο οποίος, από «παρατηρητής» των
συνοµιλιών, εξελίσσεται σε κλασικό «διαπραγµατευτή»134, έστω και αν ο Ντενκτάς εξακολουθεί
να απορρίπτει τη δυνατότητα υποβολής εγγράφων.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Προς

αναµονή

των

αποτελεσµάτων

στο

Κυπριακό,

επτά

«σενάρια

εργασίας»

δηµιουργήθηκαν, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο πιθανά, γύρω από όλο το φάσµα των
Μάλιστα, ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ επισκέφτηκε τον P. Nτενκτάς στο γραφείο του στο
«προεδρικό» µέγαρο στα κατεχόµενα, γεγονός που συνιστά µία έµµεση αναγνώριση, παραβιάζοντας τα
ψηφίσµατα 541 και 550 του Συµβουλίου Aσφαλείας, τα οποία συνιστούν να αποφεύγεται κάθε ενέργεια
που θα µπορούσε να εκληφθεί ως αναγνώριση του ψευδοκράτους. (Ας σηµειωθεί ότι κανένας γενικός
γραµµατέας του ΟHE δεν έχει επισκεφθεί τα κατεχόµενα).
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εξελίξεων του, µέχρι τα τέλη του χρόνου και εξετάστηκαν προσεκτικά, ένα προς ένα, κατά τη
διάρκεια των µαραθώνιων συνοµιλιών, που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίµου ανάµεσα στον έλληνα
πρωθυπουργό κ. Κώστα Σηµίτη και στον πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Γλαύκο
Κληρίδη. Τα σενάρια αυτά συνδέονται µε την παντελή έλλειψη προόδου στην ως τώρα πορεία των
συνοµιλιών Κληρίδη-Ντενκτάς και έχουν ορίζοντα τη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης. Οι κκ.
Σηµίτης και Κληρίδης, εξετάζοντας λεπτοµερώς κάθε πιθανή εξέλιξη σχετικά µε την ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν στα εξής:
ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Παράταση του χρονοδιαγράµµατος λήξης των συνοµιλιών Κληρίδη-Ντενκτάς
(το οποίο εφαρµόζεται τη συγκεκριµένη περίοδο).
Υπό το φως της επίσκεψης του γενικού γραµµατέα του ΟΗΕ στην Κύπρο – η οποία συνδέθηκε µε
την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας και επίτευξης προόδου ως τον Ιούνιο – Αθήνα και
Λευκωσία συµφώνησαν ότι θα πρέπει, κατ' αρχήν, να εµµείνουν στην τήρηση του υπάρχοντος
χρονοδιαγράµµατος και αυτό φρόντισαν να καταστήσουν απολύτως σαφές, µε τις δηµόσιες
δηλώσεις των κκ. Σηµίτη και Κληρίδη. Παράλληλα, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι αυτό έχει ήδη
καταστεί πρακτικά ανέφικτο και µε δεδοµένο ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν µπορεί να είναι
εκείνη που θα πάρει την ευθύνη αποχώρησης από τις συνοµιλίες, αποφασίστηκε να επιδειχθεί
κάποια «ευελιξία», χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν επ' άπειρον. Έτσι,
προκειµένου να αποφευχθούν «διασυνδέσεις» οι οποίες µπορεί να αποβούν επικίνδυνες, οι δύο
κυβερνήσεις υιοθέτησαν από κοινού την εκτίµηση ότι οι απευθείας συνοµιλίες θα πρέπει να έχουν
τερµατισθεί πριν από τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση, που
αναµένεται να κατατεθεί στις 16 Οκτωβρίου.
ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Κατάθεση συνολικού εγγράφου, από την πλευρά του ΟΗΕ, µε µη ικανοποιητικό για
την ελληνοκυπριακή πλευρά πλαίσιο λύσης.
Το σενάριο αυτό συγκεντρώνει µικρές πιθανότητες για µια σειρά από λόγους: Πρώτον,
προσκρούει στην τακτική Ντενκτάς, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηµατικά να δώσει
τη συναίνεσή του για να προχωρήσει ο κ. Ντε Σότο στην υποβολή εγγράφων. ∆εύτερον, θα ήταν
εξαιρετικά δύσκολο για τον ΟΗΕ να προχωρήσει στην κατάθεση σχεδίου λύσης, που να αποκλίνει
από το πνεύµα και το γράµµα των ειληµµένων αποφάσεων και ψηφισµάτων του. Και τρίτον,
πέραν του ΟΗΕ, το περίγραµµα της λύσης καθορίζεται και από την προοπτική ένταξης της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινοτικό κεκτηµένο.
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ΣΕΝΑΡΙΟ 3: Κίνηση ελιγµού από την πλευρά του Ραούφ Ντενκτάς.
Πρόκειται για ενδεχόµενο που παραµένει πάντοτε ανοιχτό, το οποίο βεβαίως συναρτάται σε
µεγάλο βαθµό από τις εξελίξεις που θα σηµειωθούν στο εσωτερικό της ίδιας της Τουρκίας. Στη
συζήτηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίµου, εκφράστηκε η εκτίµηση ότι η εσωτερική πολιτική
ρευστότητα στη γειτονική χώρα – λόγω των προβληµάτων υγείας του τούρκου πρωθυπουργού –
ενισχύει την αδιαλλαξία Ντενκτάς. Το σκηνικό αυτό µπορεί να παραµείνει αµετάβλητο αλλά
µπορεί και να µεταβληθεί, αν υπάρξουν εξελίξεις, είτε προς την κατεύθυνση των πρόωρων
εκλογών, είτε προς την κατεύθυνση αλλαγής ηγεσίας. Προβλέψεις ήταν αδύνατον να
διατυπωθούν, επισηµάνθηκε ωστόσο από όλες τις πλευρές ότι η οποιαδήποτε κίνηση ελιγµού από
την τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να αντιµετωπισθεί και να αποδοµηθεί µέσα από την ίδια τη
διαπραγµάτευση και όχι µέσω της απόρριψης a priori.
ΣΕΝΑΡΙΟ 4: Ενδιάµεση Συµφωνία ή Πλαίσιο Αρχών.
Με τα σηµερινά δεδοµένα, το ενδεχόµενο υποβολής ενός συνολικού σχεδίου λύσης, από την
πλευρά του ΟΗΕ, συγκεντρώνει µικρές πιθανότητες, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται σηµαντικά η
προοπτική µιας Ενδιάµεσης Συµφωνίας. Η συµφωνία αυτή θα συνίσταται σε ένα γενικό Πλαίσιο
Αρχών, που θα αποσκοπεί στη διαχείριση της κρίσης και της µη διευθέτησης του πολιτικού
προβλήµατος, ενώ η Κύπρος θα καθίσταται µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΣΕΝΑΡΙΟ 5: Πρόκληση στρατιωτικής κρίσης από την Τουρκία (σε περίπτωση ένταξης της
Κύπρου χωρίς λύση).
Παρά το ότι κανένας δεν είναι σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόµενο αυτό, Αθήνα και Λευκωσία
συµµερίζονται την εκτίµηση ότι το σενάριο της οξείας στρατιωτικής αντίδρασης – µέσω για
παράδειγµα της πρόκλησης «θερµού επεισοδίου» – δεν είναι το πλέον πιθανό, αν και έχουν ληφθεί
προληπτικά µέτρα για την αντιµετώπισή του. Οι δύο κυβερνήσεις θεωρούν πάντως πιθανότερο να
προχωρήσει η Τουρκία σε κινήσεις περαιτέρω ενσωµάτωσης ή και προσάρτησης των
κατεχοµένων, µεταξύ των οποίων θα µπορούσε να είναι και ο εποικισµός περιοχών που
θεωρούνται «κλειδιά», όπως η Αµµόχωστος.
ΣΕΝΑΡΙΟ 6+7: Το έκτο σενάριο αφορά την πιθανότητα αναβολής της διεύρυνσης συνολικά και
το έβδοµο – και κρισιµότερο – τα «ανταλλάγµατα» που θα ήθελε να εξασφαλίσει η Τουρκία
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έναντι της κυπριακής ένταξης, µε βασικότερο εξ αυτών τη χορήγηση ηµεροµηνίας έναρξης
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων στη Σύνοδο Σορυφής της Κοπεγχάγης.
Παρ' ότι, µε τα σηµερινά δεδοµένα, οι πιθανότητες αναβολής της διαδικασίας διεύρυνσης είναι
µικρές, τα δύο αυτά σενάρια συνδυάζονται µεταξύ τους, καθώς επηρεάζονται από έναν,
καθοριστικής σηµασίας για τις εξελίξεις στην Ένωση, «Άγνωστο Χ»: τα αποτελέσµατα των
γερµανικών εκλογών του Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους. Μια ενδεχόµενη εκλογική νίκη των
χριστιανοδηµοκρατών είναι πιθανό να επηρεάσει τα χρονοδιαγράµµατα της διεύρυνσης, σε
συνδυασµό µε το εκκρεµές θέµα της χρηµατοδότησής της. Εκείνο που ωστόσο είναι απόλυτα
βέβαιο, είναι ότι θα καταστήσει τους σηµερινούς, δυσµενείς για την ικανοποίηση του τουρκικού
αιτήµατος, συσχετισµούς σχεδόν απαγορευτικούς, δεδοµένου πως ο κ. Στόιµπερ έχει κατ'
επανάληψη δηλώσει ότι πρέπει να προσδιορίσουν τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης, σπεύδοντας
να προσθέσει πως, για τον ίδιο, «η Τουρκία βρίσκεται εκτός».

Από την άλλη πλευρά, και η αµερικανική αντίδραση αναµένεται να εκδηλωθεί µε τις εξής
στάσεις:

ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Να αντιταχθεί η Ουάσιγκτον στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
επικαλούµενη την αναφορά της απόφασης του Ελσίνκι σε «όλους τους σχετικούς παράγοντες.
Αυτή η κίνηση, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, θα ανέτρεπε τη σταθερή διακοµµατική αµερικανική θέση,
ότι η ένταξη της Κύπρου δεν θα πρέπει να είναι όµηρος του τουρκικού βέτο, ενώ θα οδηγούσε την
Ελλάδα στην άσκηση βέτο στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως και του ΝΑΤΟ.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Να παρουσιάσουν οι ΗΠΑ ένα δικό τους σχέδιο λύσης. Σύµφωνα µε αυτό το
σκεπτικό, λίγο πριν από τις Συνόδους Κορυφής της Πράγας (ΝΑΤΟ) και της Κοπεγχάγης
(Ευρωπαϊκή Ένωση) οι ΗΠΑ θα µπορούσαν να διορίσουν «έναν υψηλού επιπέδου σκληρό
διαπραγµατευτή σε µια διάσκεψη τύπου Ντέιτον».

ΣΕΝΑΡΙΟ 3: Η σύνδεση της λύσης µε την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων Ευρωπαϊκή
Ένωσης-Τουρκίας, ενδεχοµένως το 2004. Σε αυτό το σηµείο, τονίζεται ότι θα ήταν πολύ δύσκολο
για την Ουάσιγκτον να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι τέτοιο – εάν η Τουρκία δεν πληροί
προηγουµένως τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.
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ΣΕΝΑΡΙΟ 4: Να συνδεθεί η λύση του Κυπριακού µε την τελική ένταξη της Τουρκίας στο µέλλον.
Να αντιµετωπισθεί «η εισδοχή του ελληνοκυπριακού τµήµατος όχι ως το τέλος, αλλά ως το πρώτο
βήµα για την ένταξη και της υπόλοιπης νήσου, που θα γίνει όταν ενταχθεί και η Τουρκία. Το
τελευταίο σενάριο µάλιστα είναι αυτό που, κατά τους συγγραφείς, θα πρέπει να υιοθετηθεί από τις
ΗΠΑ.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2002
Ισχυρό διαπραγµατευτικό όπλο σε µια κρίσιµη χρονική συγκυρία για την ενταξιακή πορεία
της Κύπρου αλλά και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αποτελεί η Έκθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την πορεία της διεύρυνσης, η οποία υποβάλλεται προς ψήφιση στην Ολοµέλεια
του Σώµατος στις 10 Ιουνίου. Το κείµενο, που υιοθετήθηκε οµόφωνα από την Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ιδιαίτερη πολιτική σηµασία, καθώς
επαναβεβαιώνει ότι θα επιτραπεί η ένταξη µόνο σε ένα ενιαίο, κυρίαρχο κυπριακό κράτος, το
οποίο, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας, θα πρέπει να είναι πλήρως
λειτουργικό στη διεθνή σκηνή και θα µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις.
Στην Έκθεση τονίζεται, επίσης, η ανάγκη τήρησης του χρονοδιαγράµµατος του Ιουνίου,
αναφορικά µε τη διαδικασία των απευθείας συνοµιλιών και επαναβεβαιώνεται ότι, αν δεν
καταστεί δυνατή η διευθέτηση του πολιτικού προβλήµατος, «θα υπάρξει πλήρης εφαρµογή των
συµπερασµάτων του ευρωπαϊκού συµβουλίου του Ελσίνκι».
Τα βασικότερα αποσπάσµατα της Έκθεσης είναι τα εξής:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
- Χαιρετίζει το γεγονός ότι οι κκ. Κληρίδης και Ντενκτάς έχουν δεσµευθεί από τις 16 Ιανουαρίου
σε εντατικές απευθείας διαπραγµατεύσεις και εκφράζει την ελπίδα ότι η προοπτική ένταξης της
Κύπρου στην Ένωση θα συµβάλει σε ένα νέο momentum για την επίλυση του κυπριακού
ζητήµατος.
- Προτρέπει για τον σκοπό αυτόν και τις δύο πλευρές να αποφεύγουν δηµόσιες δηλώσεις και
πράξεις που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το πνεύµα συνεργασίας, µέσα στο οποίο εξελίχθηκαν
οι µέχρι τότε διαπραγµατεύσεις.
- Επαναβεβαιώνει ότι µόνο σε ένα ενιαίο, κυρίαρχο κυπριακό κράτος θα επιτραπεί η ένταξη.
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Υπογραµµίζει ότι το κράτος αυτό, όπως περιγράφεται στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου
Ασφαλείας, µπορεί να είναι διζωνικό και δικοινοτικό αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να είναι
πλήρως αποτελεσµατικό στη διεθνή σκηνή και θα µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις. Επίσης, οι
εξουσίες για την εξωτερική πολιτική, την ευρωπαϊκή πολιτική, την οικονοµική και νοµισµατική
πολιτική, την ιθαγένεια και την πολιτική ασφαλείας και άµυνας θα πρέπει να ασκούνται από µια
κοινή δοµή.
- Επισηµαίνει ότι, όποιες συνταγµατικές διευθετήσεις και αν συµφωνηθούν, το κοινοτικό
κεκτηµένο, οι βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα πρέπει να βρίσκονται υπό
συνεχή παρακολούθηση και ότι οι εξαιρέσεις από το κεκτηµένο, που θα προκύπτουν από µια
διευθέτηση, θα µπορούν να προσαρµοσθούν στο πλαίσιο της ένταξης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θα υπάρχει καµία απόκλιση από τις αρχές επάνω στις οποίες έχει οικοδοµηθεί η Ένωση (π.χ.,
ανθρώπινα δικαιώµατα).
- Καλεί τα δύο µέρη να συνεχίσουν να διαπραγµατεύονται µε καλή πίστη και θέλοντας να
προωθήσει τον συµβιβασµό και ένα πνεύµα συµφιλίωσης επί τη βάσει των σχετικών ψηφισµάτων
του Συµβουλίου Ασφαλείας, υποστηρίζει τη δήλωση του προέδρου του Συµβουλίου Ασφαλείας,
σύµφωνα µε την οποία "τα µέλη του Συµβουλίου συµµερίζονται την άποψη που εξέφρασαν οι δύο
ηγέτες, ότι πρέπει να είναι στόχος η επίτευξη συµφωνίας ως τον Ιούνιο του 2002 και πως αυτός ο
στόχος είναι εφικτός". Επισηµαίνει ακόµη ότι ο χρονικός παράγοντας δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων, οι οποίες πρέπει να καταλήξουν στα τέλη του 2002.
- Επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι τα Συµπεράσµατα του ευρωπαϊκού συµβουλίου του Ελσίνκι, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από την Ευρωβουλή, θα εφαρµοσθούν πλήρως στην περίπτωση που
αποδειχθεί αδύνατη η επίτευξη συµφωνίας εντός του απαιτούµενου χρονοδιαγράµµατος.
Υπογραµµίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να υποστηρίξει ενεργά τις εν εξελίξει συνοµιλίες για το
κυπριακό πρόβληµα, ώστε να εξευρεθεί µια δίκαιη και βιώσιµη λύση στο εγγύς µέλλον επί τη
βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας.
- Παροτρύνει την Επιτροπή και το Συµβούλιο να διασφαλίσουν ότι παρέχεται κάθε δυνατή
βοήθεια και προς τις δύο πλευρές για να ενηµερωθούν καλύτερα για τον χαρακτήρα της ένταξης
και κυρίως για να κατανοήσουν πώς µεταβάλλεται το πλαίσιο του κυπριακού προβλήµατος, ως
αποτέλεσµα της διαδικασίας ενσωµάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Χαιρετίζει την πρόταση που κατετέθη τον Ιανουάριο του 2001, ως µέρος του ενιαίου
χρηµατοδοτικού πλαισίου της Επιτροπής (2004-2006) για τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις να
προσαρµόσει τους πόρους, για να βοηθηθεί το βόρειο τµήµα της Κύπρου στην ανάπτυξή του µετά
την ένταξη, στο πλαίσιο µιας πολιτικής διευθέτησης.
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- Σηµειώνει ότι 27 κεφάλαια της διαπραγµάτευσης έχουν ήδη προσωρινά κλείσει, αναγορεύοντας
την Κύπρο σε µια από τις πρώτες χώρες στον τοµέα αυτό.
- Εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο τµήµα της
Κύπρου σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης, τις δίκες και τη διογκούµενη πίεση προς ορισµένα
ανεξάρτητα ΜΜΕ.
- Καλεί τον κ. Ντενκτάς να µην παρεµποδίζει τη δουλειά των εκπροσώπων της Ένωσης,
αναγνωρίζοντας το διπλωµατικό καθεστώς τους και επιτρέποντάς τους να εισέρχονται στο βόρειο
τµήµα της Κύπρου για να ασκούν τα καθήκοντά τους και να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην
ανάπτυξη των δικοινοτικών σχεδίων.

Παράλληλα, στις συζητήσεις των «15» αποκλειστικά για την πορεία της Κύπρου, βγαίνει
το πόρισµα ότι η Kύπρος ολοκλήρωσε ουσιαστικά, πρώτη από όλες τις υποψήφιες χώρες, τις
διαπραγµατεύσεις της για την ένταξη στην Eυρωπαϊκή Ένωση, µε το «κλείσιµο» του κεφαλαίου
περί πολιτικής ανταγωνισµού. Πρόκειται για το 28ο από τα συνολικά 30 κεφάλαια εναρµόνισης
της κυπριακής νοµοθεσίας µε την κοινοτική, τα οποία συνθέτουν τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις
της Kύπρου και, πέραν πάσης αµφιβολίας, το πιο δύσκολο για τη Λευκωσία, καθώς απαιτούσε και
τις εκτενέστερες αλλαγές στην κυπριακή νοµοθεσία. Mεταξύ άλλων, αφορά τις υπεράκτιες
εταιρείες που εδρεύουν στην Kύπρο, για τις οποίες η Λευκωσία εξασφάλισε µεταβατική περίοδο
µέχρι το 2005. H διαπραγµάτευση ολοκληρώθηκε στο Λουξεµβούργο, κατά τη διάρκεια της 9ης
υπουργικής διάσκεψης Kύπρου-Eυρωπαϊκής Ένωσης, µε την παρουσία του κύπριου υπουργού
Eξωτερικών κ. I. Kασουλίδη. Aν και αποµένουν δύο κεφάλαια, οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις
µπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν λήξει σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό τους σκέλος, αφού και τα δύο – η
αγροτική πολιτική και ο προϋπολογισµός – δεν εµφανίζουν κάποια δυσκολία για την Kύπρο.
Επιφυλακτικός για το Κυπριακό παρουσιάστηκε όµως ο δανός πρωθυπουργός και πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, κ. Αντερς Φογκ Ράσµουσεν – που αναλαµβάνει από την 1η Ιουλίου
– κατά τη διάρκεια συνάντησής του στην Κοπεγχάγη µε ανταποκριτές του διεθνούς Τύπου από τις
Βρυξέλλες. Σύµφωνα µε δήλωσή του, η διαδικασία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ναι µεν θα συνεχιστεί, µε βάση τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι, που αναφέρουν
ότι η επίλυση του Κυπριακού είναι επιθυµητή για τους «15» χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση για
την προσχώρηση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να περνάει αδιάφορο το γεγονός ότι το θέµα της
ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα µετά την Κοινή
Αγροτική Πολιτική, σε σχέση µε τη διεύρυνση. Παράλληλα τόνισε πως υπάρχουν ακόµα ελπίδες
ότι όλο και κάτι θα αποδώσουν οι προσπάθειες του γενικού γραµµατέα του ΟΗΕ, Κόφι Αναν.
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Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση, ο κ. Α. Ράσµουσεν δήλωσε επίσης, ότι δεν θα πρέπει να
υπάρξει η παραµικρή απόκλιση από το υφιστάµενο χρονοδιάγραµµα, ενώ παράλληλα, τόνισε ότι
θα µετάσχουν στη διεύρυνση εκείνες µόνον οι χώρες που θα κριθούν έτοιµες να προσχωρήσουν
στην Ένωση. Ο δανός πρωθυπουργός σηµείωσε ακόµη ότι θα πρέπει να ισχύσει η αρχή ότι καµία
υποψήφια χώρα δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί να αναµείνει κάποια άλλη, ενώ αφού ρωτήθηκε αν
είναι εφικτή η παρεµπόδιση της διεύρυνσης από ορισµένα µόνο κράτη-µέλη ή και από ένα κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απάντησε ότι νοµικά αυτό είναι εφικτό, πολιτικά όµως φαίνεται
αδιανόητο, αφού θα υπάρξει έντονη αντίδραση των υπολοίπων.
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ο κ. Ράσµουσεν δήλωσε ότι δεν πληροί ακόµα τα κριτήρια της
Συνόδου Κορυφής της Κοπεγχάγης και συνεπώς, δεν τίθεται θέµα έναρξης ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων. Κατέληξε δε λέγοντας ότι ο χρόνος έναρξης αυτών των διαπραγµατεύσεων
εξαρτάται από την ταχύτητα, µε την οποία θα προωθηθούν οι αναγκαίες πολιτικές αλλαγές στη
χώρα αυτή. Τέλος, ο δανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος πως τον ∆εκέµβριο θα
καταφέρουν να ενταχθούν και οι δέκα υποψήφιες χώρες, επισηµαίνοντας ότι ενδεχόµενη
καθυστέρηση της διεύρυνσης θα µπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσµατα για το σύνολο
της Ευρώπης.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Όσον αφορά το σκηνικό στον εσωτερικό χώρο της Ελλάδας, σηµαντική εξέλιξη
χαρακτήρισαν την Έκθεση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής η Nέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,
πανηγυρίζοντας για την ανακοίνωση από την Κοµισιόν της ένταξης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως συνεπαγόταν η ευρωπαϊκή αυτή Έκθεση. Τα δύο κόµµατα
αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα πέτυχε τον συγκεκριµένο στόχο της για την Κύπρο, µε σταθερό
προσανατολισµό και µακροχρόνιο προγραµµατισµό και γι’ αυτό, το θέµα αποτελεί εθνική
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επιτυχία135, όµως από εδώ και πέρα συστήνουν επαγρύπνηση, σύνεση, αποφασιστικότητα, εθνική
οµοψυχία και συστράτευση όλων, «ώστε να εξασφαλιστεί η οµαλή πορεία της Κύπρου προς την
ευρωπαϊκή οικογένεια» επισηµαίνοντας ότι µέχρι την επισηµοποίηση της ένταξης στην
Κοπεγχάγη, ο κίνδυνος να σηµειωθούν επιπλοκές είναι υπαρκτός και γι’ αυτό δεν δικαιολογείται
εφησυχασµός136.
O εκπρόσωπος Tύπου του κόµµατος κ. Θ. Pουσόπουλος δήλωσε ότι η Έκθεση αποτελεί
επιβράβευση των προσπαθειών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, που κατόρθωσε σήµερα να πληροί
τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Yπογράµµισε, πως «το βέβαιο είναι ότι η ένταξη
ολόκληρης της Κύπρου – κατά το γερµανικό πρότυπο – µπορεί και πρέπει να γίνει στη διάρκεια
της Ελληνικής Προεδρίας, ανεξάρτητα από την επίλυση του πολιτικού προβλήµατος» και
προεξόφλησε ότι «αυτή η απόφαση των “15” δεν µπορεί, ούτε να µαταιωθεί ούτε να αναβληθεί
από την αντίδραση οποιουδήποτε τρίτου», υπονοώντας την τούρκικη πλευρά και τους συνεχείς
εκβιασµούς της για διχοτόµηση και για παρεµπόδιση των συνεργασιών, ακόµα και στο πρόβληµα
του ευρωστρατού.
Mε την ευκαιρία της δηµοσιοποίησης της Έκθεσης, ο πρόεδρος του Συνασπισµού κ. N.
Kωνσταντόπουλος έθεσε το Kυπριακό στη διευθύντρια Kέντρου Πληροφοριών του OHE, Mαρία
Λουίζα Tσάβες, υπογραµµίζοντας «τον εποικοδοµητικό ρόλο που οφείλει να διαδραµατίσει ο
Oργανισµός, ώστε να ευοδωθούν οι προσπάθειες για µια βιώσιµη λύση στη βάση µιας διζωνικής
δικοινοτικής οµοσπονδίας προς όφελος και των δύο κοινοτήτων».
Aντίθετα, ο πρόεδρος του ∆HKKI κ. ∆. Τσοβόλας εκτίµησε ότι δεν πρόκειται να γίνει τώρα
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θα αναβληθεί για λόγους καθαρά οικονοµικούς. Mίλησε
για «φρούδες ελπίδες που δηµιουργούν στην Κύπρο και στον κυπριακό Ελληνισµό» και πρόσθεσε
ότι κατά την άποψή του, «οι µεγάλες δυνάµεις της Ευρώπης, υπό την πίεση των ΗΠΑ δεν έχουν
σκοπό να βάλουν την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν δεχθούν η Κύπρος και η Ελλάδα τα
τετελεσµένα γεγονότα στην κυπριακή χώρα µε συνοµοσπονδία».
Σε γενικές γραµµές, υπήρξε σύµπτωση απόψεων µεταξύ της Νέας ∆ηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΚΚΕ, σε ό,τι αφορά την ένταξη της Kύπρου και τις προϋποθέσεις επίλυσης
του Kυπριακού. Οι τρεις πολιτικές κατευθύνσεις χαρακτήρισαν θετικό βήµα την προοπτική
Εφόσον, παράγοντα αβεβαιότητας και ανησυχίας αναµφισβήτητα αποτελούν η ανάδειξη νέας
κυβέρνησης στην Άγκυρα κατά τις κρίσιµες βουλευτικές εκλογές της 3ης Nοεµβρίου και η υλοποίηση ή
όχι των κατά καιρούς εκτοξευθεισών απειλών από τους τούρκους πολιτικούς και στρατοκράτες περί
προσάρτησης της κατεχόµενης Kύπρου. Aκόµη και ο απειλούµενος πόλεµος των HΠA εναντίον του
Iράκ ενδέχεται να επηρεάσει τη στάση της Tουρκίας στο θέµα της ένταξης της Kύπρου, ανάλογα µε την
τροπή του πολέµου και τον ρόλο που θα κληθεί η Άγκυρα να παίξει σε αυτόν.
135
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ένταξης της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση, τόνισαν ότι πρέπει να οριστιοποιηθεί τον
∆εκέµβριο και να ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από την εξεύρεση λύσης στο Kυπριακό, ενώ
εµφανίστηκαν επιφυλακτικές για το σχέδιο λύσης που θα υποβάλει ο γενικός γραµµατέας του
OHE, επισηµαίνοντας ότι «το όποιο σχέδιο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις αποφάσεις του
Συµβουλίου Aσφαλείας και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο».
Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση στήριξε την κυπριακή ένταξη στους κόλπους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι µέσω αυτής, θίγονται τα συµφέροντά της στον
αγροτικό τοµέα ως εξής: η συµφωνία µεταξύ του γάλλου προέδρου κ. Zακ Σιράκ και του
γερµανού καγκελαρίου κ. Γκέρχαρντ Σρέντερ υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και
προβλέπει πάγωµα των αγροτικών δαπανών στο ύψος του 2006 και από το 2007 έως το 2013
σταδιακό επιµερισµό των ιδίων κονδυλίων – µε τιµαριθµική αναπροσαρµογή ύψους 1% – µεταξύ
των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αγροτών των νέων κρατών-µελών. Ουσιαστικά,
η συµφωνία θυσιάζει τους αγρότες της Ένωσης προς χάριν της διεύρυνσης, γεγονός που
προκάλεσε την αυστηρή κριτική του κ. Καραµανλή – όπως και του κ. Θ. Ρουσόπουλου – για την
Kοινή Aγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), τονίζοντας ότι «µε τη συναίνεση του κ. Σηµίτη η χώρα
οδηγείται σε σηµαντική µείωση των πόρων από το 2006 και µετά, για τους ήδη σκληρά
δοκιµαζόµενους πολίτες».
Μεγάλη διάσταση απόψεων µεταξύ των πολιτικών κατευθύνσεων δηµιουργήθηκε στον
ελληνικό χώρο για το θέµα της ΚΑΠ. O πρόεδρος του Συνασπισµού κ. N. Kωνσταντόπουλος
επισήµανε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών, ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα στην ένταξη
της Kύπρου και πρότεινε να διεξαχθεί «ανοικτή συζήτηση µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων και σε
συνεννόηση µε τις κυπριακές πολιτικές δυνάµεις για τη διαµόρφωση κλίµατος οµοψυχίας, αλλά
και για να αποτραπούν κακές λύσεις στο Kυπριακό». Για τους αγρότες ανέφερε ότι οι αποφάσεις
που πάρθηκαν για την ΚΑΠ είναι δυσµενέστατες και ότι οι έλληνες αγρότες θα βρεθούν µπροστά
σε διαρκή χειροτέρευση των όρων της ζωής τους.
Από την άλλη, η κυρία Παπαρήγα υποστήριξε ότι ο αγροτικός πληθυσµός, οι µικροµεσαίοι
αγρότες θα πληγούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις 25 χώρες. Συγκεκριµένα για την Ελλάδα, η
κυρία Παπαρήγα είπε ότι πέρα από τις συνολικές αρνητικές συνέπειες, πολύ µεγάλο χτύπηµα θα
δεχτεί και η ελληνική κτηνοτροφία, ενώ παράλληλα εκτίµησε ότι η συγκεκριµένη περίοδος για το
Kυπριακό είναι δύσκολη, εκφράζοντας την ανησυχία της για την ενδεχόµενη αντίδραση της
Άγκυρας, στην περίπτωση που δεν της είναι αρεστή µια λύση του Kυπριακού.
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ
Άκαρπος προέκυψε και ο πέµπτος γύρος µεταξύ Κληρίδη και Ντενκτάς. Και σε αυτή τη
συνάντηση, η οποία αναλώθηκε στο θέµα του εδαφικού, ο τουρκοκύπριος ηγέτης επιχείρησε να
εξασφαλίσει το βασικό του στρατηγικό στόχο: την αποδοχή της αρχής των δύο χωριστών κρατών.
Και πάλι ο κ. Ντενκτάς αρνήθηκε να συζητήσει την ουσία του εδαφικού, εάν δεν λύσει πρώτα το
συνταγµατικό, δηλαδή, την αναγνώριση της «κυριαρχίας» του.
Παράλληλα, σε νέα συνάντηση του κ. Nτε Σότο µε τον πρόεδρο της Kυπριακής
∆ηµοκρατίας και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, που έγινε χωρίς την παρουσία συµβούλων, συζητήθηκε
και το θέµα της κυριαρχίας. Στην συγκεκριµένη συνάντηση, ο κ. Ραούφ Ντενκτάς, παρά το
γεγονός ότι εξήγγειλε την πρόθεσή του να καταθέσει έγγραφο για συνολική λύση του Κυπριακού,
δεν προέβη σε ανάλογη κίνηση, αλλά επανέλαβε τις θέσεις του για: χάραξη «συνόρων» µεταξύ
των δύο πλευρών στην Κύπρο, ρύθµιση του θέµατος της αποζηµίωσης και ανταλλαγής
περιουσιών, άρση των εµπάργκο και αποδοχή ότι «το Σύνταγµα του 1960 κατέστη ανενεργό από
τον Μακάριο το 1963». Εκ µέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς όµως, ο πρόεδρος της
Kυπριακής Bουλής και γενικός γραµµατέας του AKEΛ κ. ∆. Xριστόφιας, δήλωσε ότι στο θέµα
της κυριαρχίας, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει περιθώρια οποιασδήποτε υποχωρήσεως και
τόνισε ότι τα Hνωµένα Έθνη θα έπρεπε να είχαν καταστήσει σαφές στον κ. Nτενκτάς, ότι το θέµα
αυτό δεν είναι διαπραγµατεύσιµο, βάσει των ψηφισµάτων του διεθνούς οργανισµού.
Παρά την όλη ασυνεννοησία µεταξύ των δύο πλευρών, τα αποτελέσµατα για την πορεία
της Κύπρου είναι θετικά. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται στην Ουάσιγκτον από τις αρµόδιες
διπλωµατικές υπηρεσίες και την οµογένεια απέφεραν για δεύτερη φορά θετικά αποτελέσµατα, σε
ό,τι αφορά την πορεία της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια εβδοµάδα µετά την
υιοθέτηση από την υποεπιτροπή Ευρώπης της επιτροπής ∆ιεθνών Σχέσεων της αµερικανικής
Βουλής ψηφίσµατος, υποστηρίζεται η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόµη και εάν
δεν έχει υπάρξει λύση του πολιτικού προβλήµατος, ενώ στο ίδιο πνεύµα κινείται και η Eπιτροπή
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, υιοθετώντας οµόφωνα πανοµοιότυπο ψήφισµα137.
Επίσης, ο ιταλός πρόεδρος της Kοµισιόν Pοµάνο Πρόντι φέρεται σε έγγραφο που απέστειλε
Του ψηφίσµατος αυτού εισηγήθηκε η ελληνικής καταγωγής γερουσιαστής κ. Ολυµπία Σνόου, έχοντας
την υποστήριξη του προέδρου της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων κ. Τζο Μπάιντεν αλλά και του
ισχυρότερου ελληνοαµερικανού νοµοθέτη κ. Πολ Σαρµπάνη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της επιτροπής
Τραπεζικών Θεµάτων. Η επιτροπή αυτή βρίσκεται τη δεδοµένη περίοδο στο επίκεντρο των εξελίξεων
στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς στην αρµοδιότητά της εµπίπτει ο χειρισµός των οικονοµικών
σκανδάλων που έχουν συγκλονίσει τη χώρα.
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στα µέλη της Eπιτροπής να διαχώρισε την περίπτωση της Kύπρου από τις άλλες συνυποψήφιές
της χώρες, υποστηρίζοντας ασαφώς ότι θα πρέπει στη γνωµοδοτική Έκθεση για τη νήσο να ληφθεί
υπόψιν και ο βαθµός προόδου των προσπαθειών επίλυσης του πολιτικού της προβλήµατος.
Σε απάντηση αυτής της τροπής που παίρνουν τα πράγµατα, ο κατοχικός ηγέτης Ραούφ
Ντενκτάς «προειδοποίησε» την Ευρωπαϊκή Ένωση πως θα δηµιουργηθούν επεισόδια στον
οργανισµό138, µιλώντας και για ενδεχόµενη προσάρτηση των κατεχοµένων ή και για πόλεµο, εάν
εντάξει την «ελληνοκυπριακή πλευρά» στους κόλπους της, προσθέτοντας ότι το ψευδοκράτος του
επιθυµεί την ένταξη υπό τον όρο, όµως, της αναγνώρισης της λεγόµενης κυριαρχίας του και της
διατήρησης των εγγυήσεων της Τουρκίας. Επίσης, ο τουρκοκύπριος ηγέτης απείλησε ότι εάν η
Ευρωπαϊκή Ένωση139 «κάνει το λάθος αποδεχόµενη την ένταξη της Kύπρου», θα τερµατίσει τις
απευθείας συνοµιλίες που στοχεύουν στην εξεύρεση λύσης στο πρόβληµα και θα παραχωρήσει τα
«υπουργεία» Eξωτερικών και Άµυνας, καθώς και τα οικονοµικά θέµατα του ψευδοκράτους στην
Tουρκία, έως ότου ενταχθεί η Tουρκία στην Ένωση.
Aπό την άλλη, η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει επίγνωση ότι θα πληρώσει υψηλό κόστος
εάν προχωρήσουν σε κάποιον στρατιωτικό τυχοδιωκτισµό. Eάν, µάλιστα, προσαρτήσουν τα
κατεχόµενα, όπως απειλούν, η ενέργειά τους δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί από την διεθνή
κοινότητα και αναπόφευκτα θα τινάξει στον αέρα όχι µόνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και
τις ευρωτουρκικές.
Τέλος, ο Ραούφ Ντενκτάς, δηλώνοντας ότι «θα είναι το τέλος των τουρκοκυπρίων αν
συρθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τους ελληνοκύπριους και χωρίς την Τουρκία»,
µίλησε για πρώτη φορά για «δικαίωµα απόσχισης», επιβεβαιώνοντας έτσι, ότι πίσω από την
πολιτική του για λεγόµενη χωριστή κυριαρχία, βρίσκεται ο στόχος µιας µελλοντικής αποχώρησης
των τουρκοκυπρίων µε κάποιο πρόσχηµα. Υποστήριξε ειδικότερα ότι «σε µια εθελοντική
ενοποίηση, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το δικαίωµα απόσχισης και η ισότητα στην απόσχιση».
Όσον αφορά τις απόψεις επί του θέµατος στο εσωτερικό της Τουρκίας, το τουρκικό
Κοµµουνιστικό Κόµµα – στο οποίο επιτράπηκε να λάβει µέρος στις βουλευτικές εκλογές –
τάσσεται ανοιχτά και ξεκάθαρα εναντίον της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Κύπρο,
όπως και κάθε ξένης στρατιωτικής παρουσίας: τουρκικής, ελληνικής, βρετανικής ή των ΗΠΑ. Οι
Οι περισσότεροι ευρωπαίοι εταίροι – και βεβαίως και η Ελλάδα – εµφανίζονται να έχουν πάρει στα
σοβαρά τις απειλές της Άγκυρας για «δυναµικές» και «άνευ ορίων» αντιδράσεις της, αν συµβεί ένταξη
της Kύπρου, προτού λυθεί το Kυπριακό, αφού αναγνώρισαν ως «απίθανο» το ενδεχόµενο να εξευρεθεί
λύση µέχρι την Kοπεγχάγη. Γι’αυτό, επεσήµαναν ότι θα ήταν «ευχής έργον» αν µέχρι τη συγκεκριµένη
Σύνοδο επετυγχάνετο µια συµφωνία «επί των βασικών αρχών».
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Ταυτόχρονα, ο τούρκος ηγέτης υποστηρίζει ότι οι µόνες χώρες που µπορούν να συµβάλουν για τη
λύση είναι η Eλλάδα, η Tουρκία και η Bρετανία και µε το «δεδοµένο» αυτό, κάλεσε ευθέως την
Eυρωπαϊκή Ένωση «να πάψει να ενδιαφέρεται για την Kύπρο».
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οπαδοί του είναι ενάντιοι σε κάθε πολιτική προσάρτησης της Κύπρου (ή µέρους της) στην
Τουρκία ή την Ελλάδα, όµως δεν συµφωνούν µε την άποψη ότι η ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει λύση, αφού θα σηµάνει µόνο µια τεχνητή ειρήνη και την παρουσία
του ΝΑΤΟ. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα δηλώνει ότι οι κύπριοι, µε τη βοήθεια ελλήνων και
τούρκων που ανήκουν στις προοδευτικές δυνάµεις, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να επιτύχουν µια
ενωµένη και ανεξάρτητη Κύπρο, σε συνδιασµό µε τον αγώνα των τούρκων κοµµουνιστών να
σταµατήσουν την ανάµειξη της Τουρκίας στο νησί. Σύµφωνα µε τις τουρκικές κοµµουνιστικές
απόψεις, το καθεστώς Ντενκτάς µαζί µε την κυβέρνηση Κληρίδη, σχηµατίζει ένα καλό δίδυµο για
τα συµφέροντα των ΗΠΑ και της Βρετανίας, αλλά όχι για τους κύπριους.
Για την επίλυση του Κυπριακού, ασχολήθηκε ιδιαίτερα και ο αρχιεισαγγελέας της Κύπρου
Αλέκος Μακρίδης. Σε συνέντευξή του στην τουρκική εφηµερίδα Τζουµχουριέτ εξηγεί, µε την
πλήρη νοµική τεκµηρίωση και µε βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, ποια κατά τη γνώµη
του είναι η πραγµατικά βιώσιµη και ρεαλιστική λύση για το Κυπριακό. Μια λύση, η οποία παίρνει
υπόψιν της το συµφέρον και των δυο πλευρών που ζουν στην Κύπρο και της οποίας η εφαρµογή
θα δώσει ένα σύγχρονο κράτος, στο οποίο θα ζουν αρµονικά και µε σεβαστά τα πλήρη δικαιώµατά
τους οι δυο κοινότητες.
Ο κ. Μακρίδης, αφού διευκρίνισε ότι το µοναδικό αναγνωρισµένο κράτος στην Κύπρο είναι
η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, επικαλούµενος στην προκειµένη περίπτωση τις αποφάσεις του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και το γεγονός ότι κανένα κράτος δεν έχει
αναγνωρίσει µέχρι σήµερα τα κατεχόµενα εκτός από την Τουρκία, τονίζει ότι υπάρχει η ανάγκη να
ακυρωθεί το Σύνταγµα του 1960 και να γίνει ένα νέο Σύνταγµα, όπως είναι η πρόταση της
κυπριακής πλευράς.
Κατά την άποψη του αρχιεισαγγελέα της Κύπρου, το Κυπριακό υπήρχε πάντα ως
πρόβληµα, αφού από την αρχή, η Κύπρος δεν ήταν ένα ελληνοκυπριακό κράτος, αλλά ένα κράτος
µε δυο κοινότητες και µόνο λόγω αναγκαιότητας, µέχρι το 1964 διοικήθηκε από τους
ελληνοκυπρίους. Γι' αυτό το λόγο, σύµφωνα µε τον κ. Μακρίδη, επιβάλλεται να γίνει ένα νέο
Σύνταγµα, το οποίο θα συµπεριλάβει τις νέες ρυθµίσεις που θα γίνουν µεταξύ των δυο κοινοτήτων
στην Κύπρο και την τάξη της νέας κυβέρνησης της χώρας. Η κυπριακή πλευρά προτείνει τη λύση
µιας δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας. ∆ηλαδή, η οµοσπονδία Κύπρου θα αποτελείται από
δυο οµόσπονδα τµήµατα. Η µια θα είναι η ελληνοκυπριακή οµοσπονδιακή περιοχή και η άλλη η
τουρκοκυπριακή, µε αρµοδιότητες, καθεστώτα, υποχρεώσεις, ευθύνες και καθήκοντα οπωσδήποτε
ίδια και για τις δυο περιοχές.
Οι δυο κοινότητες θα µπορούν να λάβουν µέρος σε κάθε είδους κυβέρνηση και η
συµµετοχή καθεµιάς θα είναι αποτελεσµατική. Όσον αφορά στα ∆ικαστήρια, θα υπάρχουν δυο
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Ανώτατα ∆ικαστήρια, εκ των οποίων το ένα θα ασχολείται µε τα συνταγµατικά θέµατα και το
άλλο µε άλλα θέµατα και µε δικαστές που θα είναι σ' αυτά αριθµητικά ίσοι, ενώ θα υπάρχουν
παράλληλα και τρεις ουδέτεροι δικαστές. Κανένας απ' αυτούς δε θα προέρχεται από την Τουρκία,
την Ελλάδα ή τη Βρετανία. Ως προς τα εκτελεστικά όργανα, όπως γίνεται σε όλες τις οµοσπονδίες,
έτσι και στην Κύπρο θα πρέπει να υπάρχουν δυο. Το ένα από αυτά είναι η Βουλή των
Αντιπροσώπων, που θα δηµιουργηθεί ανάλογα µε την αριθµητική δοµή των δυο κοινοτήτων στην
Κύπρο και το άλλο είναι η Ανώτατη Βουλή, στην οποία ο αριθµός εκπροσώπων των δυο
κοινοτήτων θα είναι 50-50. Για το υπουργικό συµβούλιο, σύµφωνα µε την πρόταση της κυπριακής
πλευράς όπως την ανέπτυξε ο κ. Μακρίδης, η τουρκική πλευρά θα εκπροσωπείται µε σηµαντικό
αριθµό, αλλά δεν µπορεί να είναι σε ίσο αριθµό µε την ελληνική πλευρά.
Τελειώνοντας τη συνέντευξή του, ο αρχιεισαγγελέας της Κύπρου τονίζει ότι µια κυπριακή
οµοσπονδία που θα συσταθεί, θα είναι µια οµοσπονδία, της οποίας η κεντρική κυβέρνηση θα έχει
τις λιγότερες αρµοδιότητες. Γι' αυτόν το λόγο, υπογράµµισε ο κ. Μακρίδης, «θα είναι µεγάλο
κρίµα εάν το Κυπριακό δεν επιλυθεί µέχρι το Νοέµβριο».
Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου κ. Κασουλίδης, σχολιάζοντας
τις πιεστικές τοποθετήσεις των βρετανών αξιωµατούχων Ντέιβιντ Χάνεϊ και Πίτερ Χέιν για δύο
λαούς – την Κύπρο και µια «νέα Κύπρο» – είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνοκυπριακή
πλευρά να αποδεχτεί λύση του Κυπριακού, που να οδηγεί στη διάλυση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
Την εµφάνισή τους κάνουν και οι Ηνωµένες Πολιτείες, οι οποίες εµφανίζονται έτοιµες να
προβούν σε κινήσεις εξευµενισµού της Τουρκίας, τόσο στο Κυπριακό, όσο και στην πορεία της
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο να πετύχουν τη συναίνεσή της να αξιοποιήσει τη
στρατηγική της θέση στη σχεδιαζόµενη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράκ. Προσπάθεια των
αµερικανών είναι η διασφάλιση βασικών απαιτήσεων της τουρκικής πλευράς στο Κυπριακό και
ικανοποίηση

του

αιτήµατός

της

για

καθορισµό

ηµεροµηνίας

έναρξης

ενταξιακών

διαπραγµατεύσεων. Τα θέµατα αυτά συζητεί στην Ουάσιγκτον ο τούρκος υφυπουργός
Εξωτερικών, Ουγούρ Ζιγιάλ, ο οποίος συναντήθηκε µε τον υπουργό Εξωτερικών για Πολιτικές
Υποθέσεις, Μαρκ Γκρόσµαν και µε τον υφυπουργό Άµυνας, Πολ Γούλφοβιτς.
Παράλληλα, σε συνάντηση µεταξύ Κληρίδη και Ντενκτάς, η τούρκικη πλευρά ανέπτυξε
ολόκληρη διεθνή εκστρατεία µε στόχους: i) να προβάλει το λεγόµενο «όραµα» του Ντενκτάς για
τη λύση του Κυπριακού και ii) να πείσει ότι η Άγκυρα δεν σχεδιάζει την προσάρτηση των
κατεχοµένων σε περίπτωση ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά απλώς τη
σύνδεση των κατεχοµένων µε την Τουρκία, κατά τα πρότυπα των συµφωνιών σύνδεσης κρατών
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µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και της σύνδεσης που ισχυρίζεται ότι υπάρχει µεταξύ της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και της Ελλάδας.
Το «όραµα» του Ντενκτάς περιλαµβάνεται σε έγγραφο, που κατέθεσε ο τουρκοκύπριος
ηγέτης στο τραπέζι των απευθείας διαπραγµατεύσεων µε τον πρόεδρο Κληρίδη, έχοντας σαφή
επιδίωξη να εµφανιστεί ότι ήδη ανταποκρίνεται «θετικά» στην υπόδειξη του γενικού γραµµατέα
στο Παρίσι, ώστε να αλλάξει τη στάση του. Στο πλαίσιο του «οράµατός» του, τον Σεπτέµβριο του
2002 ο Ντενκτάς άλλαξε την ορολογία – σε ένα έγγραφο του, που είχε υποβάλει ξανά στις 29
Απριλίου – µε την οποία αναφέρεται στα θέµατα χωριστού κράτους και κυριαρχίας, έχοντας κύρια
επιδίωξη να τα καταστήσει περισσότερο «αποδεκτά» στη διεθνή κοινότητα. Οι «βελτιώσεις» που
επέφερε, αφορούν φραστικές διατυπώσεις, ενώ η ουσία, αν και συγκαλυµµένη, παραµένει
αµετάβλητη.
Σύµφωνα λοιπόν µε το όραµά του, ο τουρκοκύπριος ηγέτης δεν αναφέρεται πια σε λύση
συνοµοσπονδίας, αλλά σε «Εταιρικό Κράτος της Κύπρου», το οποίο θα ιδρυθεί από δύο
πολιτείες140 και όχι κράτη. Ιδρυτές του «Εταιρικού Κράτους» θα είναι, κατά το ντενκτασικό
«όραµα», η Κυπριακή ∆ηµοκρατία – της οποίας την κυριαρχία προσδιορίζει µόνο στις ελεύθερες
περιοχές – και η «Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βορείου Κύπρου», ως κυρίαρχο κράτος στις
κατεχόµενες περιοχές. Η ίδρυση του «Εταιρικού Κράτους», η συµβολή και το καθεστώς των δύο
ιδρυτών θα πρέπει να είναι κατά τρόπο που να αντανακλάται, όπως λέει, «η ισότητα και η ίση
κυριαρχία των δύο συνιδρυτών».
Θέτει επίσης θέµα αναγνώρισης της «νοµοθεσίας» του ψευδοκράτους σε όλους τους τοµείς,
επιδιώκοντας έτσι την πλήρη νοµιµοποίηση της παρουσίας των εποίκων, στους οποίους έχει
παραχωρήσει την «υπηκοότητα» του ψευδοκράτους, αλλά και τη νοµιµοποίηση των συµφωνιών
που το ψευδοκράτος έχει συνάψει µε την Τουρκία και οι οποίες ουσιαστικά καθιστούν τα
κατεχόµενα προτεκτοράτο της Τουρκίας.
Το «Εταιρικό Κράτος» θα είναι κυρίαρχο µόνο στους τοµείς που θα προσδιοριστούν από
τους δύο «συνιδρυτές» και το υπόλοιπο της εξουσίας θα ανήκει στις πολιτείες. Σε όλα τα όργανα
του «Εταιρικού Κράτους», η συµµετοχή θα είναι ίση και εκ περιτροπής.
Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ραούφ Ντενκτάς επιµένει στην υιοθέτηση του
συστήµατος αντιπροσώπευσης στις Βρυξέλλες, αλλά και των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων σε
ευρωπαϊκά θέµατα που ισχύουν στο Βέλγιο. Αποκλείει την ελεύθερη εγκατάσταση για να µη
δηµιουργούνται, όπως λέει, «θύλακες εγκλωβισµένων» και επιµένει στην αναγνώριση της
140

Ρolities: διοικητική οργάνωση, πολιτική συγκρότηση, ή πολιτεία.
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«ανταλλαγής περιουσιών» και στη δέσµευση του «Εταιρικού Κράτους», µε τις συνθήκες
εγγυήσεως του 1960. Τις συνθήκες αυτές ερµηνεύει όχι ως εγγυήσεις του «Εταιρικού Κράτους»,
αλλά ως συµφωνίες που δεσµεύουν και τις δύο πλευρές µεν, αλλά αφορούν, στην περίπτωση του
ψευδοκράτους, τις εγγυήσεις της Τουρκίας για την ασφάλειά του. Μέσω αυτών, κατά τον
Ντενκτάς, η Τουρκία αποκτά το δικαίωµα της µονοµερούς επέµβασης.
Το έγγραφο αυτό της «βελτιωµένης» παλαιότερης έκδοσης ήταν ένα από τα τρία έγγραφα
που µελετήθηκαν στο Εθνικό Συµβούλιο. Το άλλο έγγραφο ήταν αυτούσιο το κείµενο του Ραούφ
Ντενκτάς, µε το οποίο ο κατοχικός ηγέτης εισηγείται αλλαγή του πολιτειακού συστήµατος από
προεδρικό σε κοινοβουλευτικό µε πρωθυπουργό. Ο Ραούφ Ντενκτάς εισηγείται επίσης ότι ο
πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών πρέπει να προέρχονται από την ίδια κοινότητα και επίσης
τα υπουργεία Οικονοµικών και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταλαµβάνουν εκπρόσωποι
της ίδιας κοινότητας.
Όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων – θέµα κρίσιµο για την ένταξη, αφού η Ευρωπαϊκή
Ένωση θέλει να υπάρχουν διαδικασίες λήψης και εφαρµογής των αποφάσεων κατά τρόπο
αποτελεσµατικό – ο Ραούφ Ντενκτάς εισηγείται ότι θα πρέπει να ισχύει η διευθέτηση της
συναίνεσης, δηλαδή οι αποφάσεις να λαµβάνονται µε χωριστή πλειοψηφία των δύο κοινοτήτων
και όχι µε απλή πλειοψηφία. Στο έγγραφό του, ο Ραούφ Ντενκτάς κάνει αναφορά στα
οµοσπονδιακά συστήµατα του Βελγίου, της Ελβετίας και της Γερµανίας, αλλά προτείνει
επιλεκτικά διευθετήσεις από τα τρία συστήµατα, οι οποίες εξυπηρετούν τις επιδιώξεις και
ικανοποιούν τις αξιώσεις του.
Το τρίτο έγγραφο που κατατέθηκε στο Εθνικό Συµβούλιο ήταν η κωδικοποίηση των
θέσεων από ειδική επιτροπή του Εθνικού Συµβουλίου και αναφέρεται σε όλα τα πιθανά σενάρια
αντίδρασης της τουρκικής πλευράς σε περίπτωση ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε
άλυτο το Κυπριακό. Στο µεταξύ, ο Ραούφ Ντενκτάς σε δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι το
Συµβούλιο Ασφαλείας δεν έκανε σωστή διάγνωση στην Κύπρο. Επανέλαβε και το αίτηµά του για
αναγνώριση του ψευδοκράτους και την «ένταξή» του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα µε την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Όπως υποστήριξε ο τουρκοκύπριος ηγέτης, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν ενδιαφέρεται να
ιδρύσει νέο ισότιµο συνεταιρισµό µε τους τουρκοκυπρίους, αφού έχει διαβεβαιώσει ότι θα
ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση άσχετα µε την επίλυση ή όχι του Κυπριακού. Ο κατοχικός
ηγέτης, επίσης, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει αντιπροσωπεία της στην
Κύπρο, για να εξετάσει και να διαγνώσει το πρόβληµα. Ζήτησε ακόµη «ισότιµη µεταχείριση» από
µια τέτοια αντιπροσωπεία και επανέλαβε τις θέσεις του για λύση «δύο κρατών» και για «νέο
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συνεταιρισµό», στον οποίο τα «δύο κράτη» θα εκχωρήσουν αρµοδιότητες στην κεντρική
κυβέρνηση.
Είπε ότι «τώρα όλοι φοβούνται για υποβολή σχεδίου λύσης, είτε από τις ΗΠΑ, είτε από τα
Ηνωµένα Έθνη, είτε και από τους δύο». Απέκλεισε το ενδεχόµενο να συγκατατεθεί «σε
οποιοδήποτε σχέδιο που δε θα προνοεί την ύπαρξη του κράτους» του και το οποίο «θα καταργεί τα
δικαιώµατα της Τουρκίας».
Όσον αφορά τα κύρια σηµεία του εγγράφου, ο Ραούφ Ντενκτάς εισηγείται ότι το θέµα της
ιθαγένειας τυγχάνει χειρισµού από µια «Κοινή Επιτροπή». Αν και αναφέρεται στην ιθαγένεια του
κοινού κράτους, ο Ραούφ Ντενκτάς σηµειώνει ότι ιθαγένεια θα έχουν και οι πολίτες των «δυο
κυρίαρχων εταιρικών κρατών» και ότι «οι πολίτες των δυο εταιρικών κρατών θα είναι και πολίτες
του συνεταιρικού κράτους». Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ένα από τα δύο συστατικά µέρη θα έχει το
δικαίωµα παραχώρησης της «ιθαγένειάς» του σε άτοµα, τα οποία αυτοµάτως θα γίνονται και
πολίτες του κεντρικού κράτους. Το άµεσο αποτέλεσµα θα είναι η νοµιµοποίηση των δεκάδων
χιλιάδων εποίκων και µελλοντικά η ανεξέλεγκτη παραχώρηση της λεγόµενης ιθαγένειας.
Στο θέµα των περιουσιών, ο κ. Ντενκτάς εισηγείται τις µεθόδους της ανταλλαγής και της
αποζηµίωσης και προτείνει ότι εάν υπάρχει δεύτερη κατοικία κάποιου ελληνοκύπριου για
παράδειγµα στο «τουρκοκυπριακό κράτος», εκτός εκείνης που διαθέτει στην περιοχή του άλλου
συστατικού κράτους, τότε θα πρέπει να την πουλήσει τη δεύτερη αυτή κατοικία. Επιπρόσθετα, στο
έγγραφο αναφέρεται ότι θα πρέπει να συσταθεί µια Κοινή Επιτροπή, που θα µελετά όλες τις
υποθέσεις. Το κάθε εταιρικό κράτος θα είναι επιφορτισµένο µε την καταβολή αποζηµιώσεων, που
θα αναλογούν στους υπηκόους του.
Στο εδαφικό αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι διασφαλισµένα τα σύνορα και καθορισµένη
η επικράτεια, τόσο των δυο εταιρικών κρατών όσο και του «συνεταιρικού». Τα κριτήρια αφορούν
την οικονοµική βιωσιµότητα και παραγωγικότητα, την ασφάλεια και το αµυντικό βάθος κάθε
κράτους, τη διατήρηση των παράλιων περιοχών κάθε κράτους, την ύπαρξη «συνόρων» µε τις
βρετανικές Βάσεις, τη διατήρηση των υδάτινων πηγών και τη διατήρηση των αεροδροµίων και
των λιµανιών. Επίσης, τονίζεται ότι θα πρέπει να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα από
µετακινήσεις πληθυσµών και να µη δηµιουργηθούν θύλακοι και καντόνια.
Στο θέµα της ασφάλειας, ο κ. Ντενκτάς εισηγείται την «ισοζυγισµένη» παρουσία
ελληνικών και τουρκικών ∆υνάµεων στην Κύπρο. Η Ελληνική ∆ύναµη θα αναλάβει το
«ελληνοκυπριακό κράτος» και η Τουρκική ∆ύναµη το «τουρκοκυπριακό». Ταυτόχρονα, προτείνει:
- Να διαλυθούν οι ελληνοκυπριακές και οι τουρκοκυπριακές ένοπλες δυνάµεις, και τα όπλα τους
να µεταφερθούν στο εξωτερικό.
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- Να παραµείνουν οι αστυνοµικές δυνάµεις των ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων. Το κάθε
εταιρικό κράτος να ασκεί έλεγχο επί της επικράτειάς του, χωρίς η µια αστυνοµική Αρχή να µπορεί
να επεµβαίνει στην άλλη.
- Η Ειρηνευτική ∆ύναµη να παραµείνει στην Κύπρο µε τη σύµφωνη γνώµη των δυο κρατών και
των εγγυητριών δυνάµεων.
- Να εξακολουθήσει να ισχύει το τριαδικό σύστηµα των εγγυήσεων του '60 (Ελλάδα-ΤουρκίαΒρετανία).
Στο θέµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ρ. Ντενκτάς εισηγείται ότι στο πλαίσιο της
δηµιουργίας του νέου συνεταιρικού κράτους, τα εταιρικά κράτη θα πρέπει να εγκρίνουν τις
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που έχουν ήδη συνάψει. Εξάλλου, απαιτεί να υπάρξει
«συγχρονισµός» της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση του «συνεταιρικού κράτους» της Κύπρου
µε αυτήν της Τουρκίας (δηλαδή Κύπρος και Τουρκία να ενταχθούν ταυτόχρονα) και όπως η
Τουρκία, µέχρι να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει σε σχέση µε το συνεταιρικό κράτος,
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχει ένα µέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον
ζητεί, σε περίπτωση ένταξης «τα δυο εταιρικά κράτη να µπορούν να διατηρήσουν χωριστά
εξωτερικά γραφεία και αποστολές στην αλλοδαπή, στους τοµείς των αρµοδιοτήτων τους».
Περαιτέρω, ζητεί την «εκ περιτροπής εκπροσώπηση των δύο εταιρικών κρατών στις επαφές µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Όσον αφορά την ένταξη, απαιτεί να επικυρωθεί µε χωριστά δηµοψηφίσµατα και να
υπάρξουν αποκλίσεις και περιορισµοί από το κοινοτικό κεκτηµένο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
διακίνηση, την εγκατάσταση και την απόκτηση περιουσίας.
Από την ελληνική πάλι πλευρά, ο έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Κληρίδης
αισθάνθηκε αµήχανα όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη θετική ανταπόκριση που βρήκαν οι
προτάσεις Ντενκτάς από τον αµερικανό υπουργό Εξωτερικών Κ. Πάουελ, όπως ο ίδιος είπε στον
έλληνα οµόλογό του Γ. Παπανδρέου κατά διάρκεια της συνάντησής τους. Ο κ. Πρωτόπαππας
στηρίχτηκε στην τοποθέτηση του έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, καθιστώντας σαφές ότι για το
σχέδιο που αναπτύσσει ο κ. Ντενκτάς, δεν υπάρχει συµφωνία από την ελληνική και την κυπριακή
πλευρά.
Σε κοινή γραµµή πλεύσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μιχάλης Παπαπέτρου, κληθείς να
σχολιάσει κατά πόσο αυτός τοποθετείται θετικά σε κάποια τροποποιητικά σηµεία του εγγράφου
Ντενκτάς, είπε ότι κάτι τέτοιο δε συµβαίνει και επανέλαβε ότι τόσο οι Ηνωµένες Πολιτείες, η
Βρετανία και όλοι όσοι εµπλέκονται θεωρούν ότι και µετά το έγγραφο Ντενκτάς, οι αµετακίνητες
θέσεις της Τουρκίας στα βασικά θέµατα επίλυσης του Κυπριακού παραµένουν.
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Σε νέα συνάντηση του προέδρου Κληρίδη και του Ραούφ Ντενκτάς λίγο πριν τις
συναντήσεις τους στη Νέα Υόρκη µε τον γενικό γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, οι δύο ηγέτες
συνέχισαν τη συζήτηση της εδαφικής πτυχής του Κυπριακού, µε παρουσία του ειδικού συµβούλου
του γενικού γραµµατέα για το Κυπριακό Αλβάρο ντε Σότο.
Στο µεταξύ, ο Ραούφ Ντενκτάς ετοίµασε το πρώτο έγγραφο που είχε καταθέσει στις
απευθείας συνοµιλίες, αφού µελέτησε τα προεδρικά συστήµατα της Ελβετίας, του Βελγίου και
των ΗΠΑ. Σε εισήγησή του, ο Ρ. Ντενκτάς αναφέρει ότι για τις εξωτερικές υποθέσεις βασίστηκε
στο βελγικό µοντέλο, ενώ για τις εσωτερικές στο ελβετικό. Αναφέρει ακόµα ότι στο νέο έγγραφο
Ντενκτάς, τα τέσσερα υπουργεία τα οποία αποκαλούσε «γραµµατείες», αυξάνονται σε δέκα και
αποκαλούνται «υπουργεία». Με το ίδιο έγγραφο, ο Ρ. Ντενκτάς απαιτεί αλληλοαναγνώριση των
«δύο κρατών», τουλάχιστον 24 ώρες πριν ιδρυθεί το «κοινό κράτος», κατά την έκφρασή του.
Mε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή σταθµίζει η Aθήνα τη διαφαινόµενη στροφή της
Άγκυρας, όπως διατυπώθηκε από τον πρωθυπουργό της Tουρκίας κ. Mπ. Eτσεβίτ, ο οποίος παρά
την συνεχιζόµενη αδιαλλαξία του Ντενκτάς, εµφανίσθηκε να αποσύρει την απειλή για την
πρόκληση κρίσης, στην περίπτωση κατά την οποία η Kύπρος ενταχθεί στην Eυρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς να έχει προηγηθεί η επίλυση του πολιτικού της προβλήµατος141. Οι τοποθετήσεις του κ.
Eτσεβίτ αξιολογούνται στο παρασκήνιο ως ιδιαίτερα σηµαντικές, αφού η Άγκυρα εµφανίζεται για
πρώτη φορά να «συµβιβάζεται» µε την προοπτική ότι δεν είναι σε θέση να παρεµποδίσει την
ενταξιακή πορεία της Kύπρου. Όµως, η κυβέρνηση αποφεύγει κάθε δηµόσιο σχολιασµό του
θέµατος, για δύο λόγους: i) επειδή οι δηλώσεις του κ. Eτσεβίτ έγιναν σε ένα άτυπο πλαίσιο και ii)
λόγω της έντονης ρευστότητας στην Tουρκία, που δεν επιτρέπει καµία πρόβλεψη για το πολιτικό
σκηνικό, το οποίο θα προκύψει µετά τις εκλογές της 3ης Nοεµβρίου.

Ο κ. Eτσεβίτ σηµείωσε συγκεκριµένα πως οι ελληνοκύπριοι µπορεί να ενταχθούν µόνοι τους και όσο
κι αν αυτό δεν τους αρέσει, δεν πρόκειται να «χαλάσουν τον κόσµο». Πάντως, ο τούρκος πρωθυπουργός
έσπευσε να προσθέσει ότι «εάν η Eυρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει σ’ αυτήν την κίνηση, µην
υπολογίζοντας την ύπαρξη της “Tουρκικής ∆ηµοκρατίας Bόρειας Kύπρου”, ασφαλώς θα δηµιουργηθούν
προβλήµατα».
141
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2002
Απολύτως ικανοποιητικό, σε ό,τι αφορά την πορεία των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και
την πλήρωση των πολιτικών και οικονοµικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, αλλά και ουδέτερο, σε
ό,τι αφορά την εκκρεµότητα του πολιτικού προβλήµατος, είναι το σχέδιο της ετήσιας Έκθεσης
Προόδου για την Κύπρο που έχει ετοιµάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέµβριο του 2002.
Στην Έκθεση, επισηµαίνεται η έλλειψη προόδου στις προσπάθειες διευθέτησης του
Κυπριακού, αλλά αποφεύγεται η επίρριψη ευθυνών ή η διατύπωση κρίσεων, για λόγους που
θεωρείται ότι συνδέονται µε την «ευαίσθητη» φάση, στην οποία βρίσκεται η όλη διαδικασία αλλά
και µε τις επικείµενες τουρκικές εκλογές. Ωστόσο, περιλαµβάνει σχεδόν αυτούσια τη δήλωση του
Συµβουλίου Ασφαλείας της 9ης Ιουλίου, σύµφωνα µε την οποία η τουρκοκυπριακή πλευρά
υπήρξε λιγότερο εποικοδοµητική στη µέχρι στιγµής προσέγγισή της και αρνήθηκε να υποστηρίξει
τον στόχο της επίλυσης των βασικών θεµάτων ως τα τέλη Ιουνίου. Χρησιµοποιώντας προσεκτική
γλώσσα, η Έκθεση επαναλαµβάνει τις αποφάσεις του Ελσίνκι σε ό,τι αφορά την κυπριακή
ένταξη142, ανεξάρτητα από τις ενδεχόµενες πιέσεις, αλλά παράλληλα, περιγράφει αναλυτικά τα
οφέλη από την ένταξη µιας ενωµένης Κύπρου στην Ένωση, καλώντας τα δύο µέρη να καταβάλουν
κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, ως την ολοκλήρωση των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων.
Ειδικό κεφάλαιο της Έκθεσης περιγράφει την κατάσταση στο βόρειο τµήµα της νήσου, µε
έµφαση στην οικονοµική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται «πολύ αδύνατη»143. «Ο πληθυσµός»
σηµειώνεται χαρακτηριστικά «εξακολουθεί να υφίσταται µεγάλες στερήσεις, περισσότερο από
έναν χρόνο µετά την οικονοµική και τραπεζική κρίση στην Τουρκία, η οποία κατέστρεψε την
οικονοµική δραστηριότητα στον Βορρά». H Eπιτροπή της Eυρωπαϊκής Ένωσης επισηµαίνει τις
ευθύνες, οι οποίες βαραίνουν τους ώµους της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για τη δηµιουργία των
οικονοµικών και κοινωνικών αδιεξόδων, τα οποία καθηµερινά βιώνουν οι κάτοικοι της βόρειας
Kύπρου. Mεταξύ άλλων, κάνει λόγο για έντονα προβλήµατα στη γεωργία, στο εµπόριο, στον

Με βάση τη σοβαρή απειλή εκ µέρους της ελληνικής πλευράς να είναι δεδοµένο το βέτο της Eλλάδας
στη διεύρυνση, εάν σε αυτήν δεν περιλαµβάνεται η Kύπρος.

142

Σε πλήρη αντίθεση µε την υποανάπτυξη της βόρειας νήσου είναι η σηµαντική πρόοδος της ελεύθερης
Kύπρου, καθώς τα επιτεύγµατα της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας µετά τα γεγονότα του 1974 είναι
εντυπωσιακά, τόσο από κοινωνικής όσο και από οικονοµικής πλευράς.

143
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τουρισµό144. Kαταγράφει αντιδηµοκρατικές καταστάσεις στον χώρο του συνδικαλισµού, ενώ
επισηµαίνει και σοβαρότατα προβλήµατα περιορισµού των ατοµικών-προσωπικών ελευθεριών.
Τέλος, γίνεται αναφορά στις τελευταίες δηµοτικές εκλογές και επισηµαίνεται ότι το
Ρεπουµπλικανικό Τουρκικό Κόµµα (ΤRT), το οποίο υποστηρίζει τη δικοινοτική, διζωνική
Οµοσπονδία και την ένταξη µιας ενωµένης Κύπρου στην Ένωση, ενισχύθηκε σηµαντικά σε
σύγκριση µε προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις, γεγονός που καταδεικνύει πως η ευρωπαϊκή
ένωση ολόκληρης της νήσου είναι επιθυµητή και από τις δύο κοινότητες.
Από την άλλη πλευρά, ο αρµόδιος επίτροπος για τη ∆ιεύρυνση Γκίντερ Φερχόιγκεν έκανε
στο Παρίσι την δήλωση ότι χωρίς την Κύπρο, δεν είναι δυνατή η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η ένταξη της νήσου δεν θα εξαρτηθεί από την προηγούµενη επίλυση του πολιτικού
της προβλήµατος. H δήλωση αυτή προσλαµβάνει ιδιαίτερα βαρύνουσα σηµασία, όχι µόνον λόγω
του χρόνου κατά την οποία δηµοσιοποιήθηκε, αλλά και λόγω του γενικότερου µηνύµατος που
θέλησε να αποστείλει προς πάσα κατεύθυνση ο γερµανός κοµισάριος. Επί λέξη, ο κ. Φερχόιγκεν
τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να οδηγήσει σε ναυάγιο τη διεύρυνση εξαιτίας του
Κυπριακού», και εξετίµησε ότι «µια Συνθήκη που δεν προβλέπει την ένταξη της Κύπρου, δεν
πρόκειται να επικυρωθεί απ’ όλα τα κράτη-µέλη».
Επίσης, ο γερµανός επίτροπος αναφέρθηκε εκτενώς και στην Tουρκία, αποσυνδέοντας µε
απόλυτο τρόπο το αίτηµα της Άγκυρας να προσδιορισθεί ηµεροµηνία έναρξης των δικών της
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, ως αντάλλαγµα για την ένταξη της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή
Ένωση. Μεταξύ άλλων, ο γερµανός κοµισάριος πρόσθεσε ότι η Τουρκία πρέπει να πετύχει
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Συγκεκριµένα, αναφέρεται:

α) «H απόφαση του Eυρωπαϊκού ∆ικαστηρίου του 1994, βάσει της οποίας οι εξαγωγές από τη βόρεια
Kύπρο πρέπει να πιστοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας, παρέλυσε τη
γεωργική παραγωγή της βόρειας Kύπρου, δεδοµένου ότι η τοπική διοίκηση αρνήθηκε να αναγνωρίσει
την εν λόγω διαδικασία».
β) «Oι συνδικαλιστικές ενώσεις της βόρειας Kύπρου είναι δραστήριες και ικανές να κινητοποιήσουν τα
µέλη τους. Όµως, ως αποτέλεσµα ίσως της κριτικής στάσης που υιοθέτησαν έναντι των τοπικών
διοικήσεων της βόρειας Kύπρου, τα σωµατεία υποβλήθηκαν σε σειρά περιορισµών από την τοπική
διοίκηση».
γ) «Eπί του παρόντος, οι περιορισµοί στην κινητικότητα ατόµων και οµάδων, που έχουν επιβληθεί από
την τοπική διοίκηση της βόρειας Kύπρου, εξακολουθούν να µαταιώνουν τις προσπάθειες που
καταβάλουν οι Mη Kυβερνητικές Oργανώσεις για την ανάπτυξη συνδέσµων και δικτύων σε αµφότερες
τις κοινότητες».
Άλλα προβλήµατα της βόρειας Κύπρου εντοπίζονται: στις επενδύσεις, στην παιδεία, στην κατανάλωση,
στη βιοµηχανία, στις κατασκευές και στην χρηµατοδότηση από το ταµείο της Άγκυρας. Για όλους
αυτούς τους λόγους, η πλειονότητα των τουρκοκυπρίων υποστηρίζει έντονα την ευρωπαϊκή προοπτική
και καταλαβαίνει ότι η ένταξη της Κύπρου ανοίγει και γι' αυτούς άλλες δυνατότητες για την ασφάλεια
και την οικονοµική ανάπτυξή τους. Σύµφωνα µάλιστα µε δηµοσκόπηση του Σεπτεµβρίου 2002 σε δείγµα
500 ατόµων, το 88% του πληθυσµού του ψευδοκράτους τάσσεται υπέρ της εντάξεως των κατεχοµένων
στην Ένωση, ενώ την κατηγορηµατική του αντίθεση εκφράζει µόλις το 3,5%.
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πραγµατική βελτίωση της κατάστασης στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ώστε να µπορεί
να ελπίζει σε καθορισµό ηµεροµηνίας έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και στο πλαίσιο
αυτό, κάλεσε ευθέως την Άγκυρα να καταργήσει τα βασανιστήρια, να ανοίξει τις πόρτες των
φυλακών και να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούµενους, µεταξύ των οποίων βρίσκονται
δηµοσιογράφοι και βουλευτές. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το αδιέξοδο των συνοµιλιών για το
Kυπριακό, ο κ. Φερχόιγκεν εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα επιλυθεί, αλλά αµέσως µετά θεώρησε
σκόπιµο να επαναλάβει ότι η άρση του πολιτικού προβλήµατος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
ένταξη της Κύπρου.

TΑ ΠΕΝΤΕ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
Παρά το µεγάλο βήµα που αντιπροσώπευσε η θετική εισήγηση της Kοµισιόν, για αποδοχή
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στους ευρωπαϊκούς κόλπους, η διεύρυνση της Eυρωπαϊκής Ένωσης
µε δέκα – σε πρώτη φάση – νέα µέλη θα χρειαστεί να ξεπεράσει ορισµένα δυνητικά εµπόδια που
θα µπορούσαν, αν όχι να ακυρώσουν, πάντως να καθυστερήσουν το φιλόδοξο εγχείρηµα. Tα
σοβαρότερα από αυτά είναι τα εξής:

—

Tο ιρλανδικό δηµοψήφισµα. Στις 19 Oκτωβρίου, οι πολίτες της ανεξάρτητης Iρλανδίας
καλούνται για δεύτερη φορά να επικυρώσουν τη συνθήκη της Nίκαιας, που έθεσε τις βάσεις για τη
διεύρυνση της Ένωσης. Στο πρώτο δηµοψήφισµα, οι ιρλανδοί είχαν πει «όχι» παρά την
υποστήριξη της συνθήκης από όλα τα µεγάλα κόµµατα, τον επιχειρηµατικό κόσµο και τα επίσηµα
συνδικάτα. Oι ελπίδες όλων των άλλων χωρών-µελών είναι να αποδώσει καρπούς η έντονη
εκστρατεία υπέρ του «ναι», αλλά τίποτα δεν είναι βέβαιο.

—

Oι τουρκικές εκλογές στις αρχές Nοεµβρίου και οι πιθανές επιπτώσεις τους στο Kυπριακό και
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σηµειώνεται, πάντως, ότι ο απερχόµενος πρωθυπουργός Mπουλέντ
Eτσεβίτ έσπευσε να χαµηλώσει τους τόνους για την πιθανή τουρκική αντίδραση στο ενδεχόµενο
ένταξης της Kύπρου χωρίς προηγούµενη επίλυση του Kυπριακού.

—

H χρηµατοδότηση της διεύρυνσης. Mε τις υπάρχουσες προτάσεις της Kοµισιόν, οι αγρότες
των υπό ένταξη χωρών δεν θα απολαµβάνουν του ίδιου καθεστώτος µε τους συναδέλφους τους
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της ∆υτικής Eυρώπης, παρά µόνον αρχής γενοµένης από το 2013, ενώ ορισµένα νέα κράτη-µέλη,
όπως η Kύπρος και η Σλοβενία, κινδυνεύουν να δίνουν περισσότερα από αυτά που θα παίρνουν
από την Ένωση. H κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από πολλούς απαράδεκτη. Στο µεταξύ, η
Γερµανία, που θα ήθελε µια πιο γενναιόδωρη πολιτική, κυρίως απέναντι στην Πολωνία και την
Oυγγαρία, πιέζει για την αναθεώρηση της Kοινής Aγροτικής Πολιτικής, από την οποία
επωφελούνται χώρες όπως η Γαλλία, η Iσπανία και η Eλλάδα.
—

H θεσµική µεταρρύθµιση. Aναγκαία προϋπόθεση για να µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά
η Eυρωπαϊκή Ένωση µε 25 ή 27 µέλη. Tο θέµα συζητείται στη Συντακτική Συνέλευση και
αποτελεί πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων µεταξύ φεντεραλιστών και οπαδών της διακυβερνητικής
συνεργασίας, «µικρών» και µεγάλων κρατών.

—

O επαπειλούµενος πόλεµος κατά του Iράκ και οι φόβοι για περιφερειακή αποσταθεροποίηση
που θα µπορούσε να µεταβάλει, έστω προσωρινά, τις προτεραιότητες της Ένωσης. Mε δεδοµένη,
πάντως, την πολιτική βούληση όλων των ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάµεων να προχωρήσουν, κάθε
µία για τους δικούς της λόγους, στη διεύρυνση, δικαιολογείται η αισιοδοξία ότι όλα αυτά τα
εµπόδια θα µπορέσουν τελικά να ξεπεραστούν, ώστε οι δέκα χώρες του «πρώτου κύµατος» να
συµµετάσχουν κανονικά στις ευρωεκλογές του 2004.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Σε ευθεία απειλή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη διεθνή κοινή γνώµη,
προχώρησε η Τουρκία, µετά τις εξελίξεις που δροµολογούν την ένταξη της Κύπρου στην
Κοινότητα. Με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, η Άγκυρα προειδοποιεί, ότι
αν η Κύπρος ενταχθεί στην Κοινότητα χωρίς να έχει επιλυθεί προηγουµένως το Κυπριακό, θα
διαταραχθεί η πολιτική και στρατηγική ισορροπία που εγκαθιδρύθηκε ανάµεσα στην Τουρκία, την
Ελλάδα, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, µε τις συµφωνίες του 1959-60,
επαναλαµβάνοντας ταυτόχρονα και τις απειλές περί προσάρτησης των κατεχοµένων εδαφών της
νήσου στην Τουρκία.
Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού της Τουρκίας Μπουλέντ Ετσεβίτ, ο
οποίος φέρεται να επανέλαβε ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο έθνη, δύο κράτη, δύο γλώσσες και
δύο θρησκείες, ενώ χαρακτήρισε ως «µέγα σφάλµα τις προσπάθειες να ενωθούν οι δύο
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κοινότητες, καθώς παραγνωρίζονται οι δύο πραγµατικότητες του νησιού». Ο κ. Ετσεβίτ άφησε
σαφώς να εννοηθεί ότι λύση δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αναγνώριση κυριαρχίας στη
βόρεια Κύπρο, ενώ για τις ευρωτουρκικές σχέσεις δήλωσε ότι «δεν συζητεί οποιαδήποτε άλλη
φόρµουλα από εκείνη της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης, ο τούρκος υπουργός Eξωτερικών κ. Σουκρού Σινά Γκιουρέλ δήλωσε ότι η χώρα
του θα «αναθεωρήσει» τις σχέσεις µε την Eυρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν δοθεί ηµεροµηνία έναρξης
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µέσα στον επόµενο χρόνο.
Την εύλογη τακτική των χαµηλών τόνων επέλεξε για µια ακόµη φορά η Λευκωσία. Ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μιχ. Παπαπέτρου αρκέστηκε να επαναλάβει ότι η κυπριακή
κυβέρνηση υποστηρίζει την ενθάρρυνση της Τουρκίας, µέσω της παροχής ηµεροµηνίας έναρξης
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, εφόσον εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της απέναντι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο ειδικός διαπραγµατευτής της νήσου Γ. Βασιλείου εξετίµησε ότι η
θετική εισήγηση της Κοµισιόν ανοίγει τον δρόµο για την επανένωση της Κύπρου.
Στη γραµµή της «µη έντασης», λόγω της κρίσιµης φάσης που διέρχεται το Kυπριακό,
κινήθηκε και η ελληνική κυβέρνηση, παρά την κλιµάκωση των προκλήσεων της Άγκυρας µε
επίκεντρο τα Iµια. Tο υπουργείο Άµυνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσαν ότι
σκάφη του τουρκικού Πολεµικού Nαυτικού προσέγγισαν τις βραχονησίδες, αγνοώντας τις εντολές
του Λιµενικού να αποµακρυνθούν αµέσως. Eπιχείρησαν, όµως, να περιορίσουν τη σηµασία των
περιστατικών, εξαιτίας της αναµενόµενης έντασης, στην οποία θα έσπευδε έτσι κι αλλιώς η
τουρκική πλευρά την κρίσιµη αυτή περίοδο, ενώ το υπουργείο Άµυνας µετέθεσε στην ηγεσία του
υπουργείου Eξωτερικών την έλλειψη αντίδρασης σε διπλωµατικό επίπεδο.
Παράλληλα, οι συνοµιλίες του γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, Κόφι Ανάν, µε
τον πρόεδρο Κληρίδη και τον Ραούφ Ντενκτάς στη Νέα Υόρκη ολοκληρώθηκαν, χωρίς να
διαφαίνονται ελπίδες προόδου, λόγω της απόλυτα αρνητικής στάσης του Ντενκτάς, ο οποίος
επιµένει σε αναγνώριση δύο κρατών. Τότε ο Κόφι Ανάν δήλωσε ότι οι συνοµιλίες για τερµατισµό
της διαίρεσης της Κύπρου θα συνεχιστούν και µετά την απόφαση που θα πάρει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, στις 12 ∆εκέµβρη, στην Κοπεγχάγη, για ένταξη της Κύπρου. Εφόσον το πρόβληµα της
διαίρεσης της Κύπρου παραµένει, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για εξεύρεση λύσης
και µε βάση τα λεγόµενα του κ. Ανάν, στόχος θα είναι να επιτευχθεί πρόοδος το συντοµότερο
δυνατό – αν δε γίνει κατορθωτό να επιλυθούν τα προβλήµατα µέχρι την ένταξη.
Στον εσωτερικό χώρο της Ελλάδας, οι πολιτικές κατευθύνσεις παίρνουν διάφορες στάσεις
απέναντι στο κυπριακό πρόβληµα, όπως αυτό εξελίσσεται τη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία. Η
κυβέρνηση του κ. Σηµίτη δείχνει ψύχραιµη, υπεύθυνη και πλήρως αποστασιοποιηµένη από την
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παλαιότερη τερατώδη αντίληψη διαφόρων ακραίων εθνικιστικών κύκλων, ότι «η µη λύση του
Κυπριακού είναι προτιµότερη και από την καλύτερη λύση». Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας θεωρεί
ότι η µεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού είναι ώριµη και αντιµετωπίζει θετικά µια
διευθέτηση του Κυπριακού – γεγονός το οποίο προκύπτει και από όλες τις διαθέσιµες
δηµοσκοπήσεις. Την ίδια στιγµή ο κ. Σηµίτης φαίνεται ότι υπολογίζει στην «ψύχραιµη και
υπεύθυνη στάση» που επιδεικνύουν ως τώρα οι κυπριακές πολιτικές κατευθύνσεις, ενώ ανάλογη
εντύπωση αποκόµισε και για τη στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας µετά από συνοµιλία που είχε µε τον
κ. Κ. Καραµανλή.
Εντελώς διαφορετική εντύπωση για τη στάση των πολιτικών τους κατευθύνσεων
αποκόµισε ο κ. Σηµίτης από τις συνοµιλίες που είχε µε την κυρία Αλέκα Παπαρήγα και τον κ. Ν.
Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι του ανέπτυξαν τις γνωστές επιθετικές στάσεις περί αµερικανών, Ιράκ,
κάποιων «σχεδίων που εξυφαίνονται στο παρασκήνιο» κτλ.
Στην κυβέρνηση πάντως θεωρούν ότι η στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι ευάλωτη και ότι
η αξιωµατική αντιπολίτευση θα βαδίσει µάλλον στην κατεύθυνση του «βλέποντας και κάνοντας».
Εκτιµούν δηλαδή ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόµενο να υπερκεραστεί ο κ. Καραµανλής από την
ακραία εθνικιστική τάση του κόµµατός του, είτε να πιεστεί από αντιδράσεις εκκλησιαστικών
κύκλων, σε µια πλειοδοσία «πατριωτικής» αδιαλλαξίας.

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΚΟΦΙ ΑΝΑΝ
Τα χαρακτηριστικά του
Τα βασικά γνωρίσµατα του σχεδίου επίλυσης που υπέβαλε ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ
Κόφι Ανάν στις 11 Νοεµβρίου του 2002, συνοψίζονται στα εξής: Οι δύο συστατικές οντότητες θα
κατέχουν το υπόλοιπο της εξουσίας που θα παραχωρηθεί στην κεντρική διοίκηση. Το έδαφος θα
περιορίζει την υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση περιοχή στο 26%, ποσοστό που θα επιτρέψει σε
80.000 πρόσφυγες να επιστρέψουν στις εστίες τους και να ανακτήσουν τις περιουσίες τους. Για
τους υπόλοιπους πρόσφυγες ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους θα υπάρξει αποζηµίωση µε
βάση τις αξίες του 1974 συν τους τόκους. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι τούρκοι έποικοι θα
παραµείνουν και θα αποκτήσουν κυπριακή ιθαγένεια.
Η πολιτική ισότητα θα εκφράζεται περισσότερο ως «αποτελεσµατική συµµετοχή» των
τουρκοκυπρίων, παρά ως αριθµητική ισότητα όπως ζητούν εκείνοι. Ο πρόεδρος ή πρωθυπουργός
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θα µπορεί να προέρχεται από τη µια ή την άλλη κοινότητα, µόνο για δύο διετείς και συνεχείς
θητείες, ενώ η εκ περιτροπής εναλλαγή θα εφαρµόζεται σε όλα τα άλλα όργανα της κεντρικής
εξουσίας κατά ανάλογο τρόπο. Οι µηχανισµοί αποφάσεων θα στηρίζονται στη συναίνεση, κατά το
βελγικό πρότυπο, ενώ η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε µεγάλο βαθµό αντιγραφή
του βελγικού µοντέλου. Το θέµα της κυριαρχίας θα παραµερίζεται, µε αναφορές που θα τυγχάνουν
ερµηνειών που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές. Και οπωσδήποτε θα ικανοποιείται η τουρκική
αξίωση για «κάποιας µορφής διεθνής εκπροσώπηση» των δύο συστατικών οντοτήτων, κυρίως σε
οικονοµικά και πολιτιστικά θέµατα. Το θέµα της έκδοσης ιθαγένειας θα εµπλέκει και τις δύο
οντότητες, αλλά και την κεντρική εξουσία, κατά τρόπο πάλι που θα ικανοποιεί και τις δύο
πλευρές, ενώ παράλληλα γίνεται εν µέρει αποδεκτή η άλλη θέση των τούρκων περί «ισότητας του
καθεστώτος των δύο συστατικών οντοτήτων και της κεντρικής εξουσίας».
Στο θέµα της ασφάλειας, στο σχέδιο περιλαµβάνονται αναφορές που εν πολλοίς,
αντανακλούν τη σύγκλιση των θέσεων των δύο πλευρών, όπως προέκυψε κατά τις απευθείας
συνοµιλίες. Αποστρατικοποίηση, αποδοχή του συστήµατος εγγυήσεων του 1960, αλλά και
εγκατάσταση στο νησί µιας διεθνούς δύναµης145, η οποία θα έχει όρους εντολής από το Συµβούλιο
Ασφαλείας που θα περιλαµβάνουν και την εφαρµογή της συµφωνίας. Mόνο στην περίπτωση
αδυναµίας αυτής της δύναµης να επιβάλει την εφαρµογή της συµφωνίας, οι εγγυήτριες δυνάµεις
θα έχουν το δικαίωµα επέµβασης. Tέλος, το σχέδιο προβλέπει τη λήψη αποφάσεων µε
πλειοψηφία, η οποία όµως αναγκαστικά θα περιλαµβάνει και καθορισµένο ποσοστό
τουρκοκυπριακών ψήφων.
Βάσει αυτών, το σύστηµα που προτείνεται είναι ένα ιδιότυπο κράµα οµοσπονδίας και
συνοµοσπονδίας. Από τη µία πλευρά, δεν γίνεται δεκτή η µαξιµαλιστική απαίτηση της τουρκικής
πλευράς για την αναγνώριση δύο κυρίαρχων κρατών, τα οποία θα διαπραγµατευθούν µία χαλαρή
µεταξύ τους σύνδεση. Από την άλλη, όµως, παραβιάζεται και η βασική αρχή του οµοσπονδιακού
συστήµατος, που είναι η ενιαία και αδιαίρετη κυριαρχία. Επίσης, το σχέδιο κινείται στη γραµµή
του λόρδου Χάνεϊ: η κρατική κυριαρχία διακρίνεται σε εξωτερική και σε εσωτερική. Η διεθνής
προσωπικότητα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα είναι µία. Με άλλα λόγια, και στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς σχέσεις της, το κράτος θα εµφανίζεται µε µία
προσωπικότητα και µία φωνή. Η εσωτερική κυριαρχία, όµως, διχοτοµείται. Τα δύο κρατίδια δεν
θα έχουν απλώς εκτεταµένες αρµοδιότητες αυτοδιοίκησης. Θα διαθέτουν τα δικά τους
Κοινοβούλια κι από αυτά, θα πηγάζει η εξουσία για ένα ολόκληρο φάσµα θεµάτων.
Όσον αφορά τη µορφή του πολιτεύµατος, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Αφήνεται
Ειδική θέση υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος θα προέρχεται από την άλλη κοινότητα
από εκείνη που θα έχει τον υπουργό Εξωτερικών.
145
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ανοικτό το εάν θα παραµείνει το προεδρικό σύστηµα ή θα επιλεγεί η Προεδρευοµένη ∆ηµοκρατία.
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει εναλλαγή στην κορυφή. Αυτή θα εξασφαλίζεται από τη
συνταγµατική πρόβλεψη ότι δεν θα µπορεί να εκλέγεται για τρίτη συνεχή θητεία πρόεδρος (ή
πρωθυπουργός) προερχόµενος από την ίδια κοινότητα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι κατά κανόνα
στην Προεδρία (ή στην πρωθυπουργία) θα εκλέγεται για δύο θητείες ελληνοκύπριος (όχι
υποχρεωτικά ο ίδιος) και στη συνέχεια για µία θητεία τουρκοκύπριος. Με άλλα λόγια, η αναλογία
θα είναι δύο προς ένα.
Το σχέδιο προβλέπει, επίσης, τον θεσµό του αναπληρωτή προέδρου (ή πρωθυπουργού), ο
οποίος θα προέρχεται πάντα από την άλλη κοινότητα. Όταν ο πρόεδρος θα είναι ελληνοκύπριος, ο
αναπληρωτής του θα είναι τουρκοκύπριος και αντιστρόφως. ∆εν είναι ακόµα σαφές, όµως, εάν ο
πρόεδρος θα εκλέγεται από το σύνολο των πολιτών ή µόνο από τη δική του κοινότητα. Είναι
προφανές ότι εάν επιλεγεί η πρώτη µέθοδος, οι πολιτικές συµµαχίες θα προσλάβουν και
διακοινοτική διάσταση. Σε οµοσπονδιακό επίπεδο, πάντως, θα υπάρχουν δύο Κοινοβούλια. Στο
ένα οι δύο κοινότητες θα εκπροσωπούνται αναλογικά και στο άλλο σε αναλογία 50% προς 50%.
H νοµοθετική εξουσία του «κοινού κράτους» θα ασκείται από τη Bουλή και τη Γερουσία
(από 48 µέλη). H σύνθεση της πρώτης θα είναι αναλογική. Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι
τουρκοκύπριοι δεν θα είναι λιγότεροι από 12. H Γερουσία θα αποτελείται από 24 ελληνοκύπριους
και 24 τουρκοκύπριους. Για να ληφθεί απόφαση, θα πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώµατα.
Για να περάσει µία απόφαση από τη Γερουσία πρέπει να συγκεντρώσει όχι απλώς την πλειοψηφία,
αλλά να την έχουν υπερψηφίσει και έξι τουρκοκύπριοι. Για ορισµένα θέµατα θα απαιτείται
ενισχυµένη πλειοψηφία δύο πέµπτων. Όλα αυτά σηµαίνουν ότι η κυρίαρχη πολιτική δύναµη του
τουρκοκυπριακού κρατιδίου θα διαθέτει βέτο και στη νοµοθετική εξουσία του «κοινού κράτους».
Tο ίδιο ακριβώς θα ισχύει και στο επίπεδο του εξαµελούς Προεδρικού Συµβουλίου (4
ελληνοκύπριοι και 2 τουρκοκύπριοι), που θα λειτουργεί σαν κεντρική κυβέρνηση. Για να ληφθεί
απόφαση θα πρέπει να την ψηφίσει τουλάχιστον ένας τουρκοκύπριος. Tα µέλη του Συµβουλίου θα
εκλέγονται µε ειδική πλειοψηφία από τη Γερουσία και θα εγκρίνονται µε απλή πλειοψηφία από τη
Bουλή. Aυτό πρακτικά σηµαίνει ότι για να εκλεγεί το Συµβούλιο, θα πρέπει στη Γερουσία να έχει
επέλθει συµφωνία µεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων.
Tην Kύπρο θα εκπροσωπεί ο πρόεδρος του Συµβουλίου, ο οποίος θα έχει θητεία 10 µηνών
και δεν θα έχει καµία πρόσθετη εξουσία. Tη θέση θα καταλαµβάνουν εκ περιτροπής και τα έξι
µέλη, κατά σειρά δύο ελληνοκύπριοι και στη συνέχεια ένας τουρκοκύπριος. Στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου θα συµµετέχουν και οι δύο πρόεδροι των «συστατικών κρατών», χωρίς δικαίωµα
ψήφου. H ανωτέρω δοµή της εκτελεστικής εξουσίας θα ισχύσει µετά από τρία χρόνια. Tην πρώτη
τριετία θα υπάρξει συµπροεδρία των δύο ηγετών.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Σχεδίου Συντάγµατος, η αντιπροσώπευση της Κύπρου θα
γίνεται από την κεντρική κυβέρνηση, όταν πρόκειται για θέµα της αρµοδιότητάς της, αλλιώς από
εκπρόσωπο ή της κεντρικής κυβέρνησης ή της κυβέρνησης οµόσπονδου κρατιδίου, «που θα
µπορεί να δεσµεύει την Κύπρο». Το ίδιο ισχύει και για τις νοµικές πράξεις που χρειάζονται,
προκειµένου να εφαρµόζεται στην Κύπρο το κοινοτικό δίκαιο. Επειδή όµως η αβεβαιότητα αυτή
έφερε ρίγος στις Βρυξέλλες, έχει προστεθεί ρήτρα, σύµφωνα µε την οποία, αν ένα οµόσπονδο
κρατίδιο δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου, η
Κύπρος συνολικά βρίσκεται εκτεθειµένη έναντι της Ένωσης, τότε η κεντρική κυβέρνηση µπορεί
να λαµβάνει – µετά από προειδοποίηση 90 ηµερών – «τα αναγκαία µέτρα» στη θέση του.
Επειδή πάλι µένει αβεβαιότητα, υπάρχει η πρόνοια ότι µια Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ
της κεντρικής κυβέρνησης και των οµόσπονδων κρατιδίων θα ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες. Στα
Παραρτήµατα µάλιστα, υπάρχει Σχέδιο Συµφωνίας Συνεργασίας, που λέει ότι η κεντρική
κυβέρνηση θα λαµβάνει υπόψιν της τις θέσεις των οµόσπονδων κρατιδίων, «εφόσον
διατυπώνονται εγκαίρως». Αν οι απόψεις είναι σύµφωνες µεταξύ τους, η θέση που θα
υποστηρίζεται στις Βρυξέλλες είναι δέσµια – πλην ειδικών περιπτώσεων. Αν υπάρχουν
διαφοροποιήσεις, ειδικός µηχανισµός – η Οµάδα Συντονισµού – θα ορίζει την κοινή θέση. Αν η
θέση αυτή χρειάζεται να προσαρµοσθεί ενώ συνεδριάζουν όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
εκπρόσωπος της Κύπρου θα ψηφίζει µε επιφύλαξη και η τελική θέση της Κύπρου θα
γνωστοποιείται στην Ένωση εντός 48 ωρών.

Με την αποστολή του σχεδίου
Βάση συµφωνίας για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήµατος πριν από τη
Σύνοδο της Κοπεγχάγης χαρακτηρίζει το σχέδιο που υπέβαλε ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ κ.
Κόφι Ανάν – έχοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ – και το επισηµαίνει ο ίδιος σε επιστολές που
απέστειλε προς τον πρόεδρο της Κύπρου κ. Γλαύκο Κληρίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη κ.
Ραούφ Ντενκτάς. Ο κ. Ανάν στην επιστολή του προς τον κ. Κληρίδη, η οποία συνοδεύει την
υποβολή του σχεδίου του, ζητεί: i) τις πρώτες αντιδράσεις των δύο µερών µέσα σε µία εβδοµάδα,
διαµέσου του Αλβάρο Ντε Σότο, ii) να συναντηθούν µαζί του οι κκ. Κληρίδης και Ντενκτάς στο
τέλος του Νοεµβρίου, «προκειµένου να οδηγήσουν την αναζήτηση µιας συνολικής διευθέτησης σε
µια αποφασιστική κατάληξη» και iii) να έχουν επιλυθεί όλα τα αµφισβητούµενα ζητήµατα πριν
από το συµβούλιο της Κοπεγχάγης, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να υπογράψουν,
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αφήνοντας για µεταγενέστερο χρόνο τη σύνταξη του κειµένου της συµφωνίας146.
Συνοδευτική επιστολή απέστειλε ο κ. Ανάν και προς τον κ. Κ. Σηµίτη, ο οποίος µάλιστα
µαζί µε τον κ. Γλ. Κληρίδη έστειλε σαφές µήνυµα ότι η ελληνική και η ελληνοκυπριακή πλευρά
προκρίνουν την επίλυση του Κυπριακού και την ένταξη µιας ενωµένης νήσου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, χωρίς ωστόσο να είναι διατεθειµένες να δεχθούν µια λύση που δεν θα τις ικανοποιεί147,
αγνοώντας τις ευρωπαϊκές, αµερικάνικες και αγγλικές πιέσεις.
Από την άλλη πλευρά, σε γραπτή ανακοίνωση του αρµοδίου για τη διεύρυνση επιτρόπου,
Γκίντερ Φερχόιγκεν, η Κοµισιόν υποδέχτηκε από τις Βρυξέλλες την πρόταση του Κ. Ανάν για
επίλυση του Κυπριακού, λέγοντας: «Η παρουσίαση από τον γενικό γραµµατέα του ΟΗΕ της
πρότασης για συνολική επίλυση του κυπριακού προβλήµατος είναι ένα θαρραλέο και σηµαντικό
βήµα, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει την πλήρη υποστήριξή της. Η Ένωση
έχει επανειληµµένα εκφράσει την προτίµησή της υπέρ της ένταξης µιας επανενωµένης Κύπρου.
Τα εµπλεκόµενα µέρη πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία και να καταλήξουν σε συµφωνία, πριν
από το τέλος των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων στα τέλη του χρόνου. Πρέπει να αναληφθούν
όλες οι προσπάθειες ώστε, χρησιµοποιώντας τον πολύ περιορισµένο χρόνο που αποµένει, να
έχουµε µια θετική κατάληξη».

Η πρώτη εκτίµηση του σχεδίου από την ελληνοκυπριακή πλευρά
Όσον αφορά την αξιολόγηση της πρότασης από Ελλάδα και Κύπρο, το έγγραφο Ανάν
κρίνεται κατ' αρχήν θετικό148, καθώς αντανακλά «το πνεύµα και το γράµµα» του ψηφίσµατος

Aυτό σηµαίνει ότι εάν δεν προκύψει συµφωνία µέχρι τη Σύνοδο Κορυφής, η διαπραγµάτευση δεν
πρόκειται να συνεχισθεί. Mε άλλα λόγια, η διαπραγµάτευση τελειώνει πριν από την Kοπεγχάγη και οι
δύο πλευρές µπορούν να αρνηθούν µέχρι τότε και όχι µετά
147
O κ. Παπανδρέου, πάλι, υπογράµµισε πως δεν πρέπει απαραίτητα µέχρι την Kοπεγχάγη να υπάρχει
λύση εάν δεν είναι ικανοποιητική, αλλά η απόφαση πρέπει να ζυγιστεί σοβαρά από την ελληνική
πλευρά, καθώς είναι προς το συµφέρον της Aθήνας και της Λευκωσίας να επιδιώξουν τη διευθέτηση του
Kυπριακού στην παρούσα φάση, καθώς διαθέτουν ως «διαπραγµατευτικά όπλα» την επικείµενη ένταξη
της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση, το όπλο του «βέτο» στη διεύρυνση, αλλά και την επιδίωξη της
Tουρκίας να λάβει ηµεροµηνία έναρξης των δικών της ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την
Kοινότητα. Επίσης, εάν δεν βρεθεί λύση εξαιτίας της ελληνοκυπριακής πλευράς πριν την Κοπεγχάγη –
χωρίς τουλάχιστον την παρουσίαση µιάς δικαιολογίας – η προοπτκή της ένταξης της νήσου στην Ένωση,
θα δεχτεί σοβαρότατο πλήγµα.
148
Σύµφωνα πάλι µε τον κύπριο Επίσκοπο Κύκκου κ. Νικηφόρο, το συγκεκριµένο σχέδιο λύσης δεν
συνάδει πλήρως προς τις αρχές του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του ευρωπαϊκού
κεκτηµένου και των αποφάσεων και των ψηφισµάτων του ΟΗΕ, αλλά αντίθετα θεµελιώνει σε γενικές
γραµµές τα τετελεσµένα της εισβολής και της κατοχής.
146
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1251 του Συµβουλίου Ασφαλείας – το οποίο αναφέρεται σε µία κυριαρχία, µία ιθαγένεια149 και
µία διεθνή προσωπικότητα. Επίσης, µέσω αυτού του σχεδίου, εξασφαλίζεται η συνέχεια του
κράτους – το οποίο είναι ενιαίο – η επιστροφή των εδαφών και το ευρωπαϊκό µέλλον της Κύπρου.
Παρ’ όλα αυτά, εµπεριέχει και αρκετά, λιγότερο ή περισσότερο, προβληµατικά σηµεία για
την ελληνοκυπριακή πλευρά, τα οποία, κατά την πρώτη εκτίµηση της κυβέρνησης, αφορούν:

i) Τις «µεταβατικές ρυθµίσεις», για την τριετή συµπροεδρία των κκ. Κληρίδη και Ντενκτάς, οι
οποίες κρίνονται ανεφάρµοστες αλλά και υπονοµευτικές της λύσης.
ii) Το «µοντέλο διακυβέρνησης», τόσο σε ό,τι αφορά την εκ περιτροπής προεδρία, όσο και την
αριθµητική αναλογία 4-2 του λεγόµενου «Προεδρικού Συµβουλίου». Η ελληνική πλευρά δεν θα
είχε αντίρρηση να αυξηθεί ο αριθµός των µελών του Συµβουλίου, για να διευκολυνθεί η
διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
iii) Τις αποκλίσεις από το «κοινοτικό κεκτηµένο», κυρίως στα ζητήµατα ελεύθερης εγκατάστασης,
άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας και απόκτησης περιουσίας. Η προτεινόµενη ρύθµιση –
σύµφωνα µε την οποία απαιτείται τριετής παραµονή στον τουρκοκυπριακό τοµέα και άδεια των
τουρκοκυπριακών αρχών για άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας – θεωρείται ότι δηµιουργεί
σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς, όχι µόνο στην Κύπρο αλλά και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός άξονας της διαπραγµατευτικής προσπάθειας της ελληνικής
πλευράς στο θέµα των αποκλίσεων από το κοινοτικό κεκτηµένο – επί του οποίου θα υπάρξει
στενή συνεργασία και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – είναι αφενός, να µην υπάρξουν µόνιµες
εξαιρέσεις και αφετέρου, να µειωθεί η χρονική διάρκεια των µεταβατικών περιόδων.
iv) Τις ρυθµίσεις για την είσοδο και την παραµονή ελλήνων και τούρκων στην Κύπρο. Με βάση
τις ρυθµίσεις αυτές, θα απαιτείται η χορήγηση θεώρησης (visa) για την είσοδο των ελλήνων στην
Κύπρο, στοιχείο που θεωρείται εξόχως προβληµατικό, καθώς αφορά τη µετακίνηση πολιτών
χώρας-µέλους της Ένωσης σε κοινοτικό έδαφος.
v) Τις προτεινόµενες ρυθµίσεις για το θέµα των αποζηµιώσεων όπως και για τους εποίκους, οι
Σύµφωνα µε τη θετική γνώµη του πρώην υφυπουργό εξωτερικών κ. Χρ. Ροζάκη, υπάρχει ενιαία
εξωτερική κυριαρχία, και η κυριαρχία που αποδίδεται στις συστατικές πολιτείες είναι εσωτερική και
µόνον και αφορά την άσκηση της εσωτερικής αρµοδιότητάς τους. Επίσης, η ενιαία ιθαγένεια τονίζει την
ενότητα, περιορίζοντας τις δύο πολιτείες στο να αποδίδουν ένα εσωτερικό και πάλι καθεστώς
ταυτότητας στους κατοίκους των δύο περιοχών. Τέλος, δίνεται σηµασία στην προτεινόµενη χαλαρότητα
της διζωνικής οµοσπονδίας, η οποία, σε αυτό το στάδιο των εξελίξεων και µε δεδοµένη την πολυχρόνια
απουσία επικοινωνίας των δύο κοινοτήτων, τις πληγές του παρελθόντος, και τις ρυθµίσεις που
προτείνονται για την κεντρική κυβέρνηση, εξυπηρετεί όλα τα µέρη, χωρίς να θέτει σε διακινδύνευση το
ενιαίο (εξωτερικά) κράτος και το µέλλον της ενότητας.
149
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οποίες θεωρούνται µη ικανοποιητικές.
vi) Ορισµένες πτυχές του θέµατος της ασφάλειας και της αποστρατικοποίησης – µεταξύ των
οποίων η ρύθµιση που προβλέπει ότι «η Κύπρος δεν µπορεί να διαθέτει το έδαφός της για διεθνείς
στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρά µόνο µε τη συναίνεση της Ελλάδας και της Τουρκίας» – καθώς
έτσι αναιρείται ουσιαστικά – ή έστω, τίθεται υπό ερωτηµατικό – η συµµετοχή της νήσου στην
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (ESDP).
vii) Τέλος, ιδιαίτερα προβληµατική κρίνεται και η παράγραφος 4 του 1ου άρθρου του κειµένου
περί «Συνολικής ∆ιευθέτησης», καθώς αναφέρει ρητά ότι στα δηµοψηφίσµατα που θα γίνουν στις
30 Μαρτίου 2003, εκτός από τη «Συµφωνία ίδρυσης», θα τεθεί προς έγκριση και η Συµφωνία
ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆εδοµένου των αδυναµιών του σχεδίου, αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά µία άποψη, εάν στη
ζυγαριά δεν υπήρχε η άµεση προοπτική της ένταξης, το σχέδιο Ανάν θα έπρεπε να απορριφθεί
εξαρχής. Τώρα, όµως, υπάρχει η ελπίδα ότι η δυναµική της ευρωπαϊκής ενοποίησης ίσως
καταφέρει σταδιακά να αποσπάσει το τουρκοκυπριακό κρατίδιο από τον ασφυκτικό εναγκαλισµό
της Άγκυρας. Όταν οι τουρκοκύπριοι και οι έποικοι θα αρχίσουν να γεύονται τα οικονοµικά και
άλλα πλεονεκτήµατα από την ένταξη, τότε ίσως αρχίσουν να πέφτουν τα εµπόδια που θέτει το
σχέδιο Aνάν και ίσως τεθούν σε κίνηση ενοποιητικές διαδικασίες στην Κύπρο.

Τα βασικά υπό διαπραγµάτευση σηµεία
Tα βασικά σηµεία του σχεδίου Aνάν, που αποτελούν αντικείµενο επίπονης και σκληρής
διαπραγµάτευσης µέχρι την επίτευξη συµφωνίας, η οποία, εφόσον συντελεστεί, θα επικυρωθεί µε
δηµοψηφίσµατα στις 30 Mαρτίου 2003, προβλέπουν τα εξής:
1) Πολιτική ισότητα δύο συστατικών «κρατών» µε µία κυριαρχία, ενιαία διεθνή προσωπικότητα
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και µία ιθαγένεια που θα αποδίδεται από την κεντρική κυβέρνηση150.
2) Eξαµελές προεδρικό συµβούλιο (ελβετικό συµβούλιο), συνιστάµενο από τέσσερις
ελληνοκυπρίους και δύο τουρκοκυπρίους, µε εναλλασσόµενη προεδρία κάθε δέκα µήνες, στη
βάση 2 προς 1.
3) Tουρκοκυπριακό συστατικό «κράτος» µε έκταση 28,5% και απόδοση της Mόρφου και της
Aµµοχώστου, µε δυνατότητα επιστροφής έως 85.000 προσφύγων. Eκτιµάται ότι το έδαφος που
παραµένει στους τουρκοκυπρίους πρέπει να µειωθεί.
4) Xρονοδιάγραµµα αποστρατιωτικοποίησης.
5) Oµοσπονδιακή Aστυνοµία µε αρµοδιότητες αντιµετώπισης προβληµάτων λαθρεµπορίου,
διακίνησης ναρκωτικών και λαθροµετανάστευσης.
6) ∆ιαδικασία απόδοσης περιουσιών και αντιµετώπισης του προβλήµατος των εποίκων151.
7) Λειτουργία συνταγµατικού δικαστηρίου επίλυσης διαφορών, αποτελούµενο από τρεις
ελληνοκυπρίους, τρεις τουρκοκυπρίους και τρεις αλλοδαπούς δικαστές.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις πρώτες παρατηρήσεις κυβερνητικών και πολιτικών παραγόντων
στην Aθήνα και τη Λευκωσία, επισηµαίνονται τα ακόλουθα κρίσιµα σηµεία «κλειδιά» της
διαπραγµάτευσης:
1) O τρόπος λειτουργίας του εξαµελούς υπουργικού συµβουλίου, που θα λειτουργεί ως κεντρική
κυβέρνηση και αυτό, γιατί θεωρείται βραχύ το διάστηµα εναλλαγής στην προεδρία, αλλά και
∆ηµιουργούνται πολλά ερωτήµατα ως προς τη λειτουργία της ιδιότυπα συνοµοσπονδιακής λύσης για
το συγκεκριµένο σηµείο. Μέσα από το σχέδιο, προκύπτουν δύο «συστατικά κράτη» και ένα «κοινό
κράτος». Oι αρµοδιότητές του κοινού κράτους αναφέρονται ρητά, ενώ όλες οι υπόλοιπες θα ανήκουν
στα «συστατικά κράτη». Aν και αναφέρεται ότι θα υπάρχει µία κυριαρχία, σε άλλο σηµείο αναφέρεται
ότι τα «συστατικά κράτη» θα έχουν δικό τους Σύνταγµα και θα ασκούν κυρίαρχα όλες τις εξουσίες τους.
Θα συνάπτουν ακόµα και συµφωνίες µε άλλα κράτη για θέµατα της αρµοδιότητάς τους. Aυτό πρακτικά
σηµαίνει ότι η «εσωτερική κυριαρχία» διχοτοµείται, ενώ η «εξωτερική κυριαρχία» θα είναι αδιαίρετη
µόνο για τις αρµοδιότητες του «κοινού κράτους». Yπό αυτήν την έννοια, η διεθνής προσωπικότητα θα
είναι µία. Για παράδειγµα, ακόµα και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις µε την Eυρωπαϊκή Ένωση – στο οποίο
επελέγη το βελγικό µοντέλο, δηλαδή να εκπροσωπούνται και τα δύο «συστατικά κράτη» στα κοινοτικά
όργανα – η διεθνής προσωπικότητα είναι µία, αλλά διφυής. Tο κρίσιµο ερώτηµα είναι τι θα συµβεί στις
περιπτώσεις που θα υπάρχει διαφωνία µεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων εκπροσώπων για
τρέχοντα θέµατα και πώς ακριβώς θα διασφαλισθεί ότι η Kύπρος θα µιλάει µε µία φωνή. Επίσης, πέραν
τούτου, η παρούσα ηγεσία του κατοχικού καθεστώτος στηρίζεται και ευθυγραµµίζεται από την Άγκυρα
και θα ήταν αφελές να προσβλέπει κανείς σε µία αιφνίδια χειραφέτησή της για τις ανάγκες ευρυθµίας
της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Στο «κοινό κράτος» δεν θα ισχύει η δηµοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, αλλά
ειδικές πλειοψηφίες, που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και ένα ελάχιστο ποσοστό τουρκοκυπριακών
ψήφων. Επίσης, από τη µια πλευρά, προβλέπεται µία ενιαία κυπριακή ιθαγένεια και από την άλλη ότι το
κάθε «συστατικό κράτος» θα έχει και τη δική του ιθαγένεια. Aναφέρεται ότι αυτή η τελευταία δεν θα
µπορεί να υποκαθιστά την κυπριακή ιθαγένεια. Kαθιερώνεται για να στηρίξει από νοµικής απόψεως τον
φραγµό που τίθεται στη δυνατότητα των ελληνοκύπριων να εγκαθίστανται κατά βούληση στο
τουρκοκυπριακό κρατίδιο. Όµως η ύπαρξη και δεύτερης εκτιµάται ως υπονόµευση του ενιαίου κράτους.
151
Η νοµιµοποίησή τους δεν γίνεται αποδεκτή, µε δεδοµένο ότι ο εποικισµός είναι έγκληµα πολέµου,
βάσει του ΟΗΕ.
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προβληµατικό το δικαίωµα βέτο από ένα τουρκοκυπριακό µέλος.
2) H διατήρηση συνθήκης εγγυήσεων του 1960, που παραχωρεί στην Eλλάδα, την Tουρκία και τη
Bρετανία δικαίωµα στρατιωτικής επέµβασης, παρ' ότι θα είναι εγκατεστηµένη στο νησί διεθνής
ειρηνευτική δύναµη152. Με άλλα λόγια, τα επεµβατικά δικαιώµατα της Τουρκίας ανανεώνονται
και διευρύνονται.
3) H ιδιαίτερα µακρά µεταβατική περίοδος 20 ετών για την επιστροφή τµήµατος µόνον των
προσφύγων153 και της ελλιπέστατης πρόνοιας για την αποµάκρυνση των εποίκων154.
4) Oι σοβαρές αποκλίσεις από το κοινοτικό κεκτηµένο στο δικαίωµα εγκατάστασης και
απόκτησης περιουσίας155 και στα προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν στη συµµετοχή της
Kύπρου στην πολιτική ευρωπαϊκής ασφάλειας και άµυνας, χωρίς τη συγκατάθεση της
Tουρκίας156.
5) H σύνθεση του ανώτατου δικαστηρίου επίλυσης διαφορών, που δίνει τη δυνατότητα σε τρεις
ξένους δικαστές157 να λειτουργούν καταλυτικά στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει
συµφωνία µεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων σε µείζονα θέµατα.
Εκτός από όλα αυτά, οι συνταγµατικές πρόνοιες του σχεδίου λύσεως καθιστούν
δυσλειτουργική τη λύση και η απόπειρα µεταφοράς του «ελβετικού» και «βελγικού» µοντέλου
είναι ένα εξαιρετικά ριψοκίνδυνο εγχείρηµα, διότι οι δύο κοινότητες της νήσου δεν είναι δυνατόν
να συγκριθούν µε τους φλαµανδούς και βαλλόνους του Bελγίου, ούτε µε τους ιταλούς, γάλλους
και γερµανούς των ελβετικών καντονίων. H λειτουργία του σχεδίου που περιέχει, εξαρτάται από
Eίναι πρωτοφανές να παραχωρείται σε τρίτη χώρα δικαίωµα µονοµερούς επέµβασης σε χώρα-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν η άσκηση αυτού του δικαιώµατος δεν θα είναι αυτόµατη,
δεδοµένου ότι στη Mεγαλόνησο θα σταθµεύει διεθνής δύναµη.
153
Επίσης και η επιστροφή λίγων µόνο προσφύγων συγκαταλέγονται στα στοιχεία που παραβιάζουν
θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, που ισχύουν παγκοσµίως, πολύ περισσότερο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
154
Με βάση το σχέδιο, τον πρώτο χρόνο θα εγκατασταθούν 1% και στα 20 χρόνια το ποσοστό θα φθάσει
20%. Mετά την εικοσαετία το ποσοστό των ελληνοκυπρίων στο τουρκοκυπριακό κρατίδιο δεν θα µπορεί
να υπερβεί το 33% όχι µόνο συνολικά, αλλά και σε κάθε δήµο και κοινότητα. Kαι όλα αυτά, όταν οι
τρεις ελευθερίες (διακίνησης, εγκατάστασης και απόκτησης περιουσίας) θεωρούνται αυτονόητες στο
εσωτερικό της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
155
Oι εξαιρέσεις που διαλαµβάνει το Παράρτηµα E΄ της συµφωνίας για τις σχέσεις της Kύπρου µε την
Eυρωπαϊκή Ένωση περιέχει εξαιρέσεις στα ζητήµατα εγκαταστάσεως και προσκτήσεως περιουσίας για
ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα και κινείται εκτός των προνοιών του κοινοτικού κεκτηµένου.
156
Η Kύπρος, αφού θα αποστρατιωτικοποιηθεί, δεν θα έχει δικό της στρατό. Στο ελληνοκυπριακό
κρατίδιο θα σταθµεύει ελληνική στρατιωτική δύναµη, ενώ στο τουρκοκυπριακό ισάριθµη τουρκική. Θα
υπάρχει και διεθνής δύναµη του OHE. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ιδίου Παραρτήµατος, καθιστάται
προβληµατική τη συµµετοχή της Kύπρου στην Πολιτική Eυρωπαϊκής Aσφαλείας και Άµυνας δίχως τη
συγκατάθεση της Tουρκίας, καθώς προβλέπει ότι θα γίνουν πλήρως σεβαστές οι πρόνοιες των συνθηκών
Eγγυήσεως και Συµµαχίας και τα πρόσθετα πρωτόκολλα και από καµία άποψη δεν πρέπει να
υπονοµεύσουν αυτές τις πρόνοιες.
157
Προφανώς, από την ψήφο των τριών ξένων θα κρίνονται τα µεγάλα θέµατα της Kυπριακής
∆ηµοκρατίας, παρ’ ότι αυτοί δεν θα έχουν καµία δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
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την «καλή θέληση» των «συστατικών κρατών». Ωστόσο, στην πραγµατικότητα, είκοσι οκτώ
χρόνια δυσπιστίας και στυγνής ενίοτε αντιπαραθέσεως χωρίζουν τους τουρκοκυπρίους από τους
ελληνοκυπρίους, γεγονός που έπρεπε να δηµιουργεί ιδιαιτέρα περίσκεψη στους εµπνευστές του
σχεδίου.
Το προτεινόµενο όµως Σχέδιο δηµιουργεί ένα εξαιρετικά περίπλοκο νέο κράτος µε
δαιδαλώδεις διαδικασίες που είναι αβέβαιο ότι µπορούν να λειτουργήσουν158, ιδιαίτερα στο κλίµα
καχυποψίας και τραυµατικών εµπειριών που χωρίζει τις δύο κοινότητες. Προβλέπονται π.χ. στο
νησί τέσσερα νοµοθετικά σώµατα (Οµοσπονδιακή Βουλή, Γερουσία και δύο Βουλές των
κρατιδίων), τρεις κυβερνήσεις, ουσιαστικά τέσσερις πρόεδροι (πρόεδρος και αντιπρόεδρος του
Συµβουλίου, καθώς και οι δύο επικεφαλής των κρατιδίων), τέσσερις υπουργοί Eξωτερικών
Yποθέσεων (δύο «εξωτερικών» και «ευρωπαϊκών υποθέσεων» στο κεντρικό επίπεδο και άλλοι
δύο των κρατιδίων), τρεις σηµαίες και τρεις εθνικοί ύµνοι.
Παράλληλα, η κεντρική κυβέρνηση (Προεδρικό Συµβούλιο) θα είναι αδύναµη, µε λίγες
αρµοδιότητες. Θα αποτελείται από µόνον έξι υπουργούς, τέσσερις ελληνοκύπριους και δύο
τουρκοκύπριους, οι οποίοι θα εναλλάσσονται κάθε δέκα µήνες στη θέση του προέδρου. Έτσι, κάθε
είκοσι µήνες θα εκπροσωπεί και θα δεσµεύει ολόκληρη την Κύπρο για µία περίοδο δέκα µηνών
ένας τουρκοκύπριος πρόεδρος. Για παράδειγµα, στις συναντήσεις Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δίπλα στον έλληνα πρωθυπουργό θα εκπροσωπεί την Κύπρο ένας τουρκοκύπριος. Και
µπορεί βέβαια να αναλογισθεί κανείς καταστάσεις κατά τις οποίες ένας τέτοιος εκπρόσωπος της
Κύπρου θα µπορούσε – αφού θα διαθέτει βέτο – ακόµα και µόνος του, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
βλάψει τα ελληνικά συµφέροντα.
Επίσης, ο κίνδυνος της υιοθετήσεως ενός µη λειτουργικού σχεδίου έγκειται στην ανάδειξη
της Kύπρου σε µονιµότερο πρόβληµα για την Eυρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Tουρκία για ιδίους
λόγους µπορεί να χρησιµοποιεί τη δυνατότητα παρεµβάσεως των τουρκοκυπρίων στον
συνταγµατικό τοµέα – όπως αυτή περιγράφεται γενικώς στο προταθέν σχέδιο και ειδικότερα, ως
προς τη λειτουργία στο πλαίσιο της Eυρωπαϊκής Ένωσης, στην Προσθήκη 2 – για να καθιστά
αισθητό (εάν όχι ρυθµιστικό, όπως επιθυµεί) τον ρόλο της και στην Kοινότητα. Aπό την άποψη
αυτή, η ενδεχόµενη αποδοχή του προταθέντος σχεδίου από την τουρκική πλευρά δεν σηµαίνει
µόνον ότι εξυπηρετεί πιθανόν κάποια από τα συµφέροντα του κ. Nτενκτάς ή της Άγκυρας, αλλά

Τα χαρακτηριστικά, στα οποία στηρίζεται η ελληνοκυπριακή πλευρά για µία σωστή λύση του
Κυπριακού, είναι η ευθυγράµµιση µε τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτηµένο (λύση εντός
του πλαισίου των αποφάσεων του OHE) και η λειτουργικότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η
Kύπρος ως µέλος της Ένωσης θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί κανονικά, όπως κάθε ευρωπαϊκή χώρα,
να έχει βιωσιµότητα), στα οποία δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται το σχέδιο.
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ότι αυξάνουν τη δυνατότητα διεµβολήσεως της Eυρωπαϊκής Ένωσης159 από την Tουρκία.
Με βάση τα παραπάνω, η τοποθέτηση τη Pηγίλλης µετά την πρώτη ανάλυση του σχεδίου
προέβη σε κάποια συµπεράσµατα. Tο πρώτο κυρίαρχο συµπέρασµα είναι ότι χαρακτηρίζεται από
«µη

λειτουργικότητα

της

εκτελεστικής

εξουσίας»,

αφού

τα

πολλά

κοινοβούλια,

οι

εναλλασσόµενοι πρόεδροι και η συµµετοχή σε κάθε απόφαση της τουρκοκυπριακής πλευράς δεν
αφήνουν και πολλά περιθώρια για την εύρυθµη λειτουργία του κράτους. Tο δεύτερο συµπέρασµα
είναι πως η δοµή του κράτους δεν υποβοηθάει τις απαραίτητες συναινέσεις. Tαυτόχρονα είναι
απόλυτα ασαφείς οι διατάξεις περί ιθαγενείας. Tο τρίτο συµπέρασµα είναι πως το σχέδιο κατ'
ουσίαν νοµιµοποιεί το µεγαλύτερο µέρος των εποίκων – υπολογίζονται γύρω στις 115.000.
Στο µέλλον των ευρωκυπριακών σχέσεων, υπό το φως πλέον του σχεδίου Aνάν,
αναφέρθηκε ο βρετανός διαµεσολαβητής στο Kυπριακό λόρδος Nτέιβιντ Xάνεϊ. Mεταξύ άλλων ο
κ. Xάνεϊ άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς το κοινοτικό κεκτηµένο,
κατά την υλοποίηση ορισµένων προβλέψεων του σχεδίου που κατέθεσε ο γενικός γραµµατέας του
OHE, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ουσιαστικά, η Kύπρος θα βρίσκεται εκτός των σχεδιασµών του
λεγόµενου ευρωστρατού160, επικαλούµενος την αποστρατιωτικοποίηση της νήσου, που προβλέπει
η λύση Aνάν.
Σε σχέση, τέλος, µε την ενταξιακή διαδικασία της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση, ο
λόρδος Xάνεϊ ανέφερε αρχικά, ότι η Ένωση δεν έχει µεταβάλει τη θέση που είχε διατυπώσει στο
Eλσίνκι, ότι δηλαδή η επίλυση δεν είναι προϋπόθεση για την ένταξη της Kύπρου. ∆ήλωσε,
πάντως, ότι η Eυρωπαϊκή Ένωση θα προτιµούσε την ένταξη ενός επανενωµένου νησιού, ενώ
συµπλήρωσε στη συνέχεια, αναφερόµενος στη Σύνοδο Kορυφής της Kοπεγχάγης, ότι κάθε
απόφαση θα ληφθεί υπό το φως των περιστάσεων της συγκεκριµένης στιγµής.

Στο σηµείο αυτό, οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι το σχέδιο συνετάγη κατά 80% από τον κ. Nτέιβιντ
Xάνεϊ, εκπρόσωπο της Bρετανίας, (µιας χώρας που δεν µετέχει πλήρως στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, µε
αιρετική συµπεριφορά σε πλείστα όσα θέµατα) και κατά 20% από τις HΠA (που φυσικά δεν µετέχουν
της Eυρωπαϊκή Ένωση).
160
Σύµφωνα µε τα Συµπεράσµατα, τονίζεται ότι η Kύπρος και η Mάλτα δεν θα µετέχουν στις
στρατιωτικές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, όταν υπάρχει συνεργασία µε το
NATO, παρά µόνο στο πολιτικό σκέλος της ευρωπαϊκής κοινής εξωτερικής πολιτικής, τη λεγόµενη
KEΠΠA.
159
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Ελληνικές και ελληνοκυπριακές αντιδράσεις
Το κείµενο αυτό θεωρήθηκε τελικά ως βάση διαπραγµάτευσης161 – αντί βάση συµφωνίας –
από όλες τις πλευρές. Παρά τις πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ελλάδας και της Κύπρου, ο
κ. Kληρίδης162 και ακολούθως ο πρωθυπουργός κ. K. Σηµίτης, µετέδωσαν ότι το σχέδιο αποτελεί
ευκαιρία ενός έντιµου συµβιβασµού και ζήτησαν από τον Ελληνισµό να αντιµετωπίσει το σχέδιο
συνολικά, µε ενότητα και οµοψυχία, γιατί, όπως είπε ο κύπριος πρόεδρος, «δεν υπάρχουν
περιθώρια ούτε για υπεραπλουστεύσεις ούτε για µαξιµαλιστικές προσεγγίσεις».
Συγκεκριµένα στον ελλαδικό χώρο, κ. Κ. Καραµανλής τάχθηκε υπέρ της αποδοχής του
σχεδίου, παρά τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες που έτρεφε για τη λειτουργικότητά του, µε
αποτέλεσµα να κατηγορηθεί ότι χρησιµοποιεί δύο γλώσσες στο Κυπριακό, επιδιώκοντας να
εξυπηρετήσει συγκεκριµένους στόχους, οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής: από τη µια,
πειθαρχώντας στις επιθυµίες και το «πακέτο» των ΗΠΑ για Κυπριακό και Αιγαίο, υποστηρίζει τη
«διαπραγµάτευση» στο «σχέδιο Ανάν» και εµφανίζεται στυλοβάτης του «εθνικού µετώπου», ενώ
από την άλλη, επιχειρεί να εισπράξει τη δυσαρέσκεια για το «σχέδιο Ανάν», ασκώντας κριτική σε
διαπραγµατευτικά λάθη της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας τόνισε
στον κ. Γλ. Κληρίδη αλλά και δηµόσια την πρόθεσή του να στηρίξει µε όλες του τις δυνάµεις τις
αποφάσεις του κυπριακού λαού.
Ο κ. Σηµίτης, όντας συγκρατηµένα αισιόδοξος για την µελλοντική έκβαση του σχεδίου,
είχε κάποιες επιφυλάξεις, οι οποίες εντοπίζονται σε δύο κυρίως σηµεία: i) ότι αυτές οι διαδικασίες
εγκλωβίζουν την πολιτική σε πλειοδοσία ακραίων και άκαµπτων θέσεων και ii) δεν διασφαλίζεται
σε καµία περίπτωση η εχεµύθεια των συνοµιλιών. Γι’ αυτό τον λόγο, κορυφαίοι κυβερνητικοί
παράγοντες επέµεναν στην ανάγκη να κρατηθεί ένα «χαµηλό σχέδιο πτήσης», πόσο µάλλον που
ως την αποδοχή ή την απόρριψη του σχεδίου «υπάρχει πολύς δρόµος µε πολλές στροφές».

Όµως – κάτι στο οποίο δεν δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία – η αποδοχή του «σχεδίου Ανάν», ως
«αφετηρία διαπραγµάτευσης», σηµαίνει την άνευ όρων αποδοχή της βασικής λογικής του και, εποµένως,
την τοποθέτηση της οριστικής ταφόπλακας στις προηγούµενες και σε αντίθετη κατεύθυνση
ευρισκόµενες, αποφάσεις του ΟΗΕ. Επίσης, τα περιθώρια της οποιαδήποτε διαπραγµάτευσης, σε
περίπτωση αποδοχής του σχεδίου ως «αφετηρία διαπραγµάτευσης», είναι πολύ περιορισµένα – αν όχι
ανύπαρκτα – τόσο από την άποψη του χρόνου που διατίθεται γι' αυτήν, όσο και από την άποψη του
περιεχοµένου. Εκτός των όσων έχουν ήδη γίνει γνωστά για τα χρονικά περιθώρια, πρέπει να σηµειωθεί,
πως η όποια αλλαγή επιµέρους σηµείων του σχεδίου, προϋποθέτει ως απαράβατη προϋπόθεση τη
συµφωνία και των δύο µερών. Σε αντίθετη περίπτωση, παραµένει ως µοναδική λύση, ό,τι περιλαµβάνει
η προτεινόµενη αυτή λύση. Κι όλ' αυτά, µέσα στο γνωστό περιβάλλον των πολύµορφων και έντονων
πιέσεων και εκβιασµών, που ασκούνται σε βάρος της Κύπρου.
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Παρά τις ανησυχίες του κυπριακού λαού για τα δύο πιο δύσκολα κεφάλαια, της εκτελεστικής
εξουσίας και της επιστροφής των προσφύγων. (Κυρίως το δεύτερο, όπου οι πρόσφυγες θα χωριστούν σε
δύο τάξεις, σε εκείνους που θα µπορούν να επιστρέψουν και σε εκείνους που δεν θα µπορέσουν, ενώ την
ίδια στιγµή θα παραµείνει στην Κύπρο µεγάλος αριθµός εποίκων).
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Επίσης, και οι δηµοσκοπήσεις163 που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση δείχνουν ότι η κοινή
γνώµη στην Ελλάδα και στην Κύπρο αντιµετωπίζει θετικά το ενδεχόµενο µιας επίλυσης του
Κυπριακού στη βάση του σχεδίου Ανάν, κυρίως στην περίπτωση που αυτή συνδυάζεται µε την
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ιαφορετικά, υπάρχει βάσιµος κίνδυνος να
τροφοδοτηθούν αντιδράσεις και να δυσκολέψει η επίτευξη ενός συµβιβασµού, περισσότερου ή
λιγότερο επώδυνου.
Σε ανάλογη εικόνα µε τις δηµοσκοπήσεις καταλήγουν και οι πολιτικές εκτιµήσεις των
περισσότερων κυβερνητικών στελεχών. Θεωρούν δηλαδή ότι οι αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί,
παραµένουν προς το παρόν ελεγχόµενες και ότι υπάρχει γενικότερα µια στάση θετικής αναµονής.
Παράλληλα, έχουν αξιολογήσει ως «εποικοδοµητική» τη στάση της αντιπολίτευσης και
σηµειώνουν το «καλό κλίµα» που επικράτησε στη συνάντηση του κ. Σηµίτη µε τον κ. Κ.
Καραµανλή, την ίδια στιγµή που οι πιο έντονες αντιδράσεις φαίνεται να προέρχονται όχι από την
αντιπολίτευση αλλά από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. ∆εν αποκλείουν µάλιστα να ακουστούν διάφορες
επικριτικές

φωνές

κατά

την

κοινή

συνεδρίαση

της

Κεντρικής

Επιτροπής

και

της

Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Θεωρούν όµως ότι οι φωνές αυτές θα παραµείνουν µεµονωµένες και
ακίνδυνες, όσο δεν υπάρχει µείζων επιπλοκή στο θέµα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και όσο η κυβερνητική πολιτική δεν αφήνει γωνία για να δεχθεί ουσιαστική επίθεση. Τότε
το ΠΑΣΟΚ συνολικά και χωρίς επιφυλάξεις θα στηρίξει την κυβέρνηση.
Tην ύπαρξη «ισχυρής θέλησης, ανεπηρέαστης από µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και
παρά τις επιµέρους επιφυλάξεις» εκ µέρους των πολιτικών δυνάµεων της χώρας για την εξεύρεση
δίκαιης λύσης στο Kυπριακό, διαπίστωσε ο πρωθυπουργός K. Σηµίτης, ολοκληρώνοντας τον
κύκλο των συναντήσεών του µε τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο κ. Σηµίτης απέσπασε τελικά την
«οµοφωνία» των κορυφαίων στελεχών στη θέση ότι η Αθήνα και η Λευκωσία δεν έχουν άλλη
Η συγκεκριµένη δηµοσκόπηση είναι µε βάση την εφηµερίδα «Το Βήµα». Σύµφωνα όµως µε την
εφηµερίδα «Ριζοσπάστης», η κοινή γνώµη στην Κύπρο απορρίπτει το σχέδιο Ανάν ως τελική λύση του
Κυπριακού, σύµφωνα µε πρώτη έρευνα που διενήργησε η εταιρία δηµοσκοπήσεων «Νίλσεν-Αµερ», για
λογαριασµό της εφηµερίδας «Πολίτης». Με βάση τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης, ποσοστό 52%
των ερωτηθέντων δεν εγκρίνουν το σχέδιο, κυρίως γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει
διαπραγµάτευση επ' αυτού, ώστε να αλλάξουν κάποια σηµεία. Άλλες δύο δηµοσκοπήσεις ακολούθησαν:
η πρώτη δηµοσκόπηση έγινε από την ALCO στο λεκανοπέδιο της Αττικής στις 18 και 19 Νοέµβρη και η
δεύτερη από την εταιρία «Σίµετρον», µεταξύ 15 και 18 Νοέµβρη, σε ολόκληρη την επικράτεια της
Κύπρου, για λογαριασµό της εφηµερίδας «Ελεύθερος Τύπος». Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των
δηµοσκοπήσεων, το 53,8% των ελλήνων απαντά «κατά», έναντι 45,4% που απαντά «υπέρ», στην
ερώτηση «είστε υπέρ ή κατά της λύσης του Κυπριακού, σύµφωνα µε το σχέδιο του γενικού γραµµατέα
του ΟΗΕ», το 55,4% απαντά «όχι» στην ερώτηση αν θεωρεί βιώσιµη την προτεινόµενη λύση και το
76,3% απαντά «όχι» στην ερώτηση αν πρέπει να δεχτούµε οποιαδήποτε λύση, προκειµένου η Κύπρος να
ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κύπριοι σε ποσοστό 71%, έναντι 27%, πιστεύουν πως δεν πρέπει
να δεχτούµε τη λύση που προβλέπει το σχέδιο Ανάν, το 74% πιστεύει πως η λύση δε θα είναι
λειτουργική και βιώσιµη και σε ποσοστό 66% δηλώνουν πως δεν είναι έτοιµοι να αποδεχτούν τη λύση
που προβλέπεται στο σχέδιο, για χάρη της ένταξης στην Ένωση.
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επιλογή από το να εµπλακούν µε εποικοδοµητικό τρόπο στη διαπραγµάτευση την οποία προτείνει
ο κ. Ανάν, µε τελικό στόχο την επί της ουσίας επίλυση του Κυπριακού µέχρι τη Σύνοδο Κορυφής
της Κοπεγχάγης. Σε στενή συνεννόηση µε τον κύπριο πρόεδρο κ. Γ. Kληρίδη έχουν επικεντρώσει
την προσοχή τους στη βελτίωση έξι σηµείων του «σχεδίου Aνάν»: στη λειτουργικότητα, στη
συµπροεδρία, στο θέµα των εποίκων, στο ζήτηµα του πολιτικού σκέλους της Eυρωπαϊκής Άµυνας,
στη λειτουργικότητα του σχεδίου όσον αφορά τις εγγυήτριες δυνάµεις και στο ευρωπαϊκό
κεκτηµένο.
Παράλληλα, η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ευχαριστηµένη από τη στάση του κ. Πρόντι, ο
οποίος δεν συνέδεσε την ευρωπαϊκή ένταξη της Κύπρου µε την λύση του προβλήµατος, µέσω
αυτού του σχεδίου. Επίσης, προχωρώντας σε µία κριτική επί του σχεδίου, ο αρµόδιος για τη
διεύρυνση

της

Eυρωπαϊκής

Ένωσης,

επίτροπος

Γκίντερ

Φερχόιγκεν,

χαρακτήρισε

«ισορροπηµένο» το σχέδιο του γενικού γραµµατέα του OHE Kόφι Aνάν για την επίλυση του
Kυπριακού, σηµειώνοντας ότι το σχέδιο «εγγυάται» ότι καµία από τις δύο κοινότητες της νήσου
δεν θα κυριαρχήσει επί της άλλης, ενώ παράλληλα, το σχέδιο µπορεί να παρέχει τόσο εγγυήσεις
για τις δύο πλευρές, όσο και τη διασφάλιση που απαιτεί η Eυρωπαϊκή Ένωση για τη δυνατότητα
του κυπριακού κράτους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντί της. Αυτά βέβαια δεν
αναιρούν την πιθανότητα να υπάρχουν σηµεία προς διαπραγµάτευση, στην οποία θα προβούν,
όπως είπε, όλα τα εµπλεκόµενα µέρη.

Τουρκοκυπριακές αντιδράσεις
Όσο για τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, οι αρχικές αντιδράσεις του στις
προτάσεις του γενικού γραµµατέα του ΟΗΕ ήταν θετικές, παρά το ότι ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από
τη διανοµή των χαρτών και τον προσδιορισµό των εδαφικών αλλαγών, την επιστροφή των
προσφύγων και το ζήτηµα των περιουσιών – πρόταση που ενόχλησε και τον Στρατό – µε
αποτέλεσµα, το ξεκίνηµα επεξεργασιών για εναλλακτικές εδαφικές ρυθµίσεις και εναλλακτικούς
χάρτες, που θα λαµβάνουν υπόψιν τους τις ανάγκες ασφαλείας της Τουρκίας. Παρά την αισιοδοξία
του Ερντογάν, τόσο ο Pαούφ Nτενκτάς όσο και ο αντιπρόεδρος του Kόµµατος ∆ικαιοσύνης και
Aνάπτυξης Γιασάρ Γιακίς εµφανίζονται επιφυλακτικοί, χωρίς, όµως, να απορρίπτουν το σχέδιο ως
βάση διαπραγµάτευσης.
Aµηχανία έως δυσφορία χαρακτήρισαν τις επόµενες αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς
στο σχέδιο Aνάν. O τουρκοκύπριος ηγέτης Pαούφ Nτενκτάς από τη Nέα Yόρκη δήλωσε ότι
επιθυµεί να ακούσει τις απόψεις των τουρκοκυπρίων και παράλληλα, να µελετήσει το σχέδιο µαζί
µε τούρκους αξιωµατούχους. Γι' αυτό και ζήτησε να δοθεί χρόνος στον ίδιο και στον κ. Kληρίδη,
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προκειµένου να επεξεργασθούν τις λεπτοµέρειες του σχεδίου. Προηγουµένως, από την Άγκυρα
µεταδιδόταν ότι ο Pαούφ Nτενκτάς είναι δυσαρεστηµένος, ενώ, όπως έγινε γνωστό, ο γενικός
γραµµατέας του OHE ζήτησε από τον τουρκοκύπριο ηγέτη να µην απορρίψει εξ αρχής το σχέδιο.
Σηµειώνεται πως ο κ. Eργκιούν Oλγκούν, στενός συνεργάτης του Nτενκτάς, δήλωσε ότι «στο
σχέδιο υπάρχουν σηµεία που δεν ικανοποιούν την τουρκική πλευρά».
∆υσφορία εξέφρασε επίσης ο αντιπρόεδρος του κόµµατος Aνάπτυξης και ∆ικαιοσύνης
Γιασάρ Γιακίς, δηλώνοντας: «έχουµε την εντύπωση ότι το σχέδιο έχει προηγουµένως περάσει από
τα χέρια των ελληνοκυπρίων και έχουν γίνει αλλαγές». Σε συνέντευξή του, επίσης, ο κ. Γιακίς
επισήµανε ότι η λύση του Kυπριακού πρέπει να βασιστεί στην αρχή των δύο κοινοτήτων, η οποία
θα λαµβάνει υπόψιν της την πολιτική ισότητα. Mεταξύ άλλων, ο κ. Γιακίς αναφέρει ότι το σχέδιο
Aνάν για την επίλυση του Kυπριακού πρέπει να µελετηθεί χωρίς προκαταλήψεις.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του πιθανού µελλοντικού πρωθυπουργού Aµπντουλά Γκιούλ, η
λύση του Kυπριακού πιθανολογεί να τοποθετείται στο πλαίσιο: «∆ύο µέρη, δύο κυριαρχίες, ένα
κράτος». Aπό την πλευρά του, ο κ. Γκιουρέλ εµφανίστηκε κατηγορηµατικά αρνητικός στην
προοπτική διαπραγµάτευσης της πρότασης του γενικού γραµµατέα του OHE. «Tο σχέδιο
εξαλείφει τελείως τη διζωνικότητα. Θα δηµιουργήσει νέους πρόσφυγες. ∆εν επιδέχεται
συζήτηση», δήλωσε ο κ. Γκιουρέλ, που χαρακτήρισε την πρόταση «µεγάλη απώλεια για τους
τουρκοκυπρίους». Yποστήριξε επίσης, ότι η αποδοχή του «θα σήµαινε ότι η αντίσταση επί 40
χρόνια των τουρκοκυπρίων θα αποδεικνυόταν µάταιη». Τέλος, σε διαφορετικό µήκος κύµατος
κινείται ο πρόεδρος του Pεπουµπλικανικού Kόµµατος και ηγέτης της αξιωµατικής αντιπολίτευσης
κ. Nτενίς Mπαϊκάλ, ο οποίος απέφυγε οποιαδήποτε κρίση επί του σχεδίου και χαρακτήρισε
απρόσφορο το χρόνο κατάθεσης της πρότασης, λέγοντας ότι υπάρχει κενό εξουσίας στην Tουρκία.
Τέλος, το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Τουρκίας αντιτάσσεται στο «σχέδιο Ανάν», όπως και
σε κάθε λύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού στηρίζει µια αποστρατιωτικοποιηµένη Κύπρο, την
αποχώρηση των τουρκικών δυνάµεων και το κλείσιµο των βρετανικών βάσεων, ώστε να είναι ένα
ανεξάρτητο κράτος – είτε οµοσπονδία είτε ενωµένο κράτος.

∆ηλώσεις του έλληνα πρωθυπουργού
Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό κ. Σηµίτη, ιδιαίτερα θετικό χαρακτηρίζεται το γεγονός, ότι
έπειτα από πολλά χρόνια υπάρχει επίσηµη και συνολική πρόταση για το Kυπριακό από τα
Hνωµένα Έθνη. Ο κ. Σηµίτης περιέγραψε τη συγκεκριµένη εξέλιξη ως προϊόν της συντονισµένης
προσπάθειας όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, αλλά και της στρατηγικής του ΠAΣOK, που
προέταξε την ένταξη της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση.
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Έπειτα, προσδιόρισε εµµέσως το σηµείο πέραν του οποίου η Aθήνα και η Λευκωσία δεν
µπορούν να υποχωρήσουν, ότι δηλαδή η λύση θα προβλέπει µια διζωνική, δικοινοτική
οµοσπονδία µε µια διεθνή προσωπικότητα, µια κυριαρχία και µια ιθαγένεια, ενώ θα είναι συµβατή
µε το κοινοτικό κεκτηµένο, αιτήµατα τα οποία «καλύπτονται» από το σχέδιο Aνάν.
Επίσης, κατέστησε σαφές ότι τον τελευταίο λόγο για την έγκριση ή απόρριψη της όποιας
λύσης θα τον έχει ο κυπριακός λαός, ο οποίος και θα αποφασίσει µέσω δηµοψηφίσµατος.
Αναφερόµενος στο εσωτερικό µέτωπο, ο κ. Σηµίτης απηύθυνε έκκληση να υπάρξει στο θέµα
εθνική συνεννόηση, υπογραµµίζοντας πως «πρέπει όλοι, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στη χώρα
και τα συµφέροντά της, να υπερβούµε τις κοµµατικές αντιπαραθέσεις».
Τέλος, εξέφρασε την αµέριστη συµπαράσταση της Eλλάδας στον πρόεδρο κ. Kληρίδη και
τις πολιτικές δυνάµεις της Kύπρου, εν όψει των επερχόµενων κρίσιµων διαπραγµατεύσεων,
συµπληρώνοντας πως «µια κοινά αποδεκτή λύση που θα έλθει να συµπληρώσει την ένταξη, θα
είναι ένα επίτευγµα πρώτου µεγέθους, που θα κατοχυρώσει την ασφάλεια και τη συνεργασία σε
όλη την περιοχή»164.

Οι διαφωνούντες του σχεδίου λύσης στον ελληνικό χώρο
Οι αντιδράσεις στο σχέδιο Ανάν για το Κυπριακό συνθέτουν ένα άτυπο διακοµµατικό
µέτωπο – όχι βεβαίως συµπαγές και µε πολλές αποχρώσεις – αποτελούµενο κυρίως από βουλευτές
και συνεπικουρούµενο από διπλωµάτες και καθηγητές πανεπιστηµίου. Παρά τη σκληρή κριτική
που ασκείται, όµως, προς το παρόν δεν φαίνεται να δηµιουργείται µείζον πολιτικό πρόβληµα,
δικαιώνοντας αυτούς που υποστηρίζουν ότι οι ελεγχόµενες διαφωνίες δεν βλάπτουν πάντα,
αντιθέτως ενδέχεται να ενισχύσουν τελικά τη διαπραγµατευτική ικανότητα της χώρας. Αυτό
άλλωστε υπαινίσσονται παράγοντες του υπουργείου Εξωτερικών για το κείµενο των τριών πρώην
υπουργών που τόσο θόρυβο προκάλεσε.
Σύµφωνα µε αυτά, ώσπου να δηµοσιοποιηθεί το «κείµενο των τριών» στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, οι αντιδράσεις εκφράζονταν κυρίως από την

Βάσει του συγκεκριµένου σχεδίου, ο πρωθυπουργός Kώστας Σηµίτης εκτιµά ότι οι πιθανότητες να
προκύψει λύση είναι 50%. Eάν η διαπραγµάτευση ναυαγήσει, εκτιµά ότι η Kύπρος θα διχοτοµηθεί
οριστικά, γεγονός που δεν είναι επιθυµητό και που θα δηµιουργήσει προβλήµατα ασφάλειας για τον
κυπριακό ελληνισµό. Επίσης, αρνητική είναι και η άποψή του για το γεγονός ότι επελέγη το ελβετικό
µοντέλο σ' ό,τι αφορά την εκτελεστική εξουσία. Θεωρεί, ωστόσο, ότι είναι θετική η επιστροφή εδαφών
και οι διευθετήσεις, αφενός για την επιστροφή περιουσιών κι αφετέρου για την αποµάκρυνση ενός
αριθµού εποίκων.
164
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οµάδα των πιο αντιδραστικών165 στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τα ζητήµατα που θέτουν όµως
έχουν πραγµατική βάση, η οποία δεν µπορεί να αγνοηθεί. Ο κ. Στ. Παπαθεµελής ζήτησε την
απόσυρση του σχεδίου, γιατί «θα είναι µια αφορµή και ένα εφαλτήριο για την Τουρκία να
επιχειρήσει τον τρίτο γύρο για την Κύπρο, να τουρκοποιήσει όλο το νησί» όπως είπε. Ο κ. Κ.
Σπυριούνης επεσήµανε ότι «χρειάζεται συναίνεση και προσοχή αλλά, αν χρειαστεί, πρέπει να
πούµε το µεγάλο "όχι", για το οποίο δεν θα µετανιώσουµε ποτέ». Ο κ. Π. Σγουρίδης µίλησε για
«κακό σχέδιο», ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν και οι κκ. Ι. ∆ιαµαντίδης και Γ. ∆ασκαλάκης. Ο κ. Π.
Κρητικός χαρακτήρισε το σχέδιο «τερατοµόρφωµα, προϊόν ασυλλήπτου νοσηρής φαντασίας».
«Τέτοιο σύστηµα διακυβέρνησης δεν εφαρµόζεται πουθενά. Όσοι το έφτιαξαν θα πρέπει να το
έφεραν από άλλους πλανήτες, στην εξερεύνηση των οποίων επιδίδονται ορισµένοι εξ’ αυτών. Το
σχέδιο Ανάν εµπεριέχει στοιχεία παθογένειας, τα οποία θα δηµιουργήσουν προβλήµατα κατά την
εφαρµογή του. Βεβαίως, να το συζητήσουµε και η λύση να περιέχει το στοιχείο του συµβιβασµού,
αλλά ενός συµβιβασµού ηθικά, πολιτικά και εθνικά εντίµου» δήλωσε.
Κατά του σχεδίου βάλλει και η κυρία Νόρα Κατσέλη: «Πρόκειται για ένα αγγλοσαξονικό,
διχοτοµικό σχέδιο που δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό. Έγινε
για να µη λειτουργήσει ποτέ οµαλά η δηµοκρατία στην Κύπρο και για να βρίσκεται πάντα υπό
διεθνή επιδιαιτησία. Στην ουσία, δηµιουργεί µια νέα αποικία. Ναι στον διάλογο, αλλά πρώτα να
ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 16 ∆εκεµβρίου» παρατηρεί. Για «τελεσίγραφο»
και για «εκβιασµό» µιλάει ο κ. Σ. Βαλυράκης. «Ο εκβιασµός είναι χρονικός και διπλωµατικός,
αλλοιώνει κάθε διαπραγµάτευση και πρέπει να απορριφθεί. Οι προτάσεις δεν αφορούν θετική
µετεξέλιξη για το κράτος αλλά αποδυνάµωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και αναβάθµιση του
τουρκικού ψευδοκράτους. Η Κύπρος, ευηµερούσα δηµοκρατία, είναι πρώτη στη λίστα διεύρυνσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούµε να αποδεχθούµε άραγε µια δραµατική χειροτέρευση της
σηµερινής κατάστασης ως "λύση"; Ας ενταχθεί η Κυπριακή ∆ηµοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και µετά οι δύο κοινότητες να βρουν τους όρους της εσωτερικής µεταξύ τους δηµοκρατικής
λειτουργίας» αναφέρει.

Συνήθης ήταν και η κατηγορία που τους προσήψαν αµέσως µόλις εκδήλωσαν τις απόψεις τους:
«βρήκαν ευκαιρία για να βγουν στο προσκήνιο» και «έχουν προσωπικά ελατήρια».
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Σκληρές απόψεις υπάρχουν και στη Νέα ∆ηµοκρατία166. Αναγνωρίζοντας τη θλιβερή αυτή
πραγµατικότητα ως έναν επώδυνο συµβιβασµό, δεν είναι λίγοι εκείνοι στη Nέα ∆ηµοκρατία που
θεωρούν ότι η λύση του Kυπριακού, έτσι κι αλλιώς, θα επέλθει σύντοµα και λίγα πράγµατα
µπορεί να πράξει το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, για να εµποδίσει τις όποιες εξελίξεις.
Αλλά η Νέα ∆ηµοκρατία, αντίθετα µε το ΠΑΣΟΚ, δεν δέχεται να βάλει το Κυπριακό στο αµόνι
της στείρας κοµµατικής αντιπαράθεσης. Στηρίζει, χωρίς υπολογισµό πολιτικού κόστους, κάθε
προσπάθεια ανεύρεσης δίκαιης, βιώσιµης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού. Προειδοποιεί
όµως την κυβέρνηση Σηµίτη ότι η αποσύνθεση της Κύπρου – σχέδιο Ανάν – δεν συνιστά λύση
του Κυπριακού.
Επικρίνει, επίσης, τις θριαµβολογίες του πρωθυπουργού περί «εθνικής επιτυχίας», οι οποίες
όπως υποστηρίζει, είναι αδικιολόγητες, αφού οτιδήποτε καλό προκύπτει, οφείλεται σε
υποχωρήσεις και υπαναχωρήσεις της ελληνικής τακτικής, η οποία και αποθράσυνε την Τουρκία
και έδωσε στη ∆ιεθνή Κοινότητα και τα ∆ιεθνή fora το δικαίωµα να πιστεύουν ότι µόνον η
Ελλάδα είναι δεκτική πιέσεων και υποχωρήσεων. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον καθηγητή κ. Πρ.
Παυλόπουλο, όταν πηγαίνει η κυβέρνηση σε µια τόσο δύσκολη διαπραγµάτευση, µε ένα
προφανώς προβληµατικό σχέδιο, δεν µπορεί να εµφανίζεσαι ικανοποιηµένη, αφού κινδυνεύει να
υποστεί το βάρος της πίεσης για περαιτέρω υποχωρήσεις. Τέλος, συµπληρώνει ότι «ο
πρωθυπουργός δεν φαίνεται να διδάχτηκε τίποτα από την σιωπή και την επιφυλακτικότητα της
Τουρκίας, η οποία και ευνοείται από το σχέδιο Ανάν και «κάνει και τη δύσκολη».
Στον διάλογο που έγινε στο καφενείο της Βουλής επικρατούν έντονοι τόνοι. «Η διχοτόµηση
είναι 1.000 φορές προτιµότερη από αυτό το σχέδιο» ακούστηκε να λέει ο κ. Απ. Ανδρεουλάκος,
Σε επικοινωνιακό επίπεδο, στη Nέα ∆ηµοκρατία διατηρούν υψηλούς τόνους, για δύο κυρίως λόγους:
i) Για να µη φανούν ασυνεπείς στη θέση τους, αφού δεν συµφωνούν µε καµία λογική συµψηφισµού των
µεγάλων εθνικών θεµάτων. Yπό την έννοια αυτή, επιµένουν όσον αφορά τον ακριβή τρόπο διαχείρισης
του κυπριακού ζητήµατος, θεωρώντας ιδιαίτερα σηµαντικό να γίνουν οι απαραίτητες προληπτικές
ενέργειες, ώστε να µη θεωρηθεί πως ενδεχοµένως µία καθυστέρηση στις πολιτικές διεργασίες στην
Tουρκία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αφορµή από ορισµένους, ώστε να καθυστερήσει η ένταξη της
Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση και να συνδεθεί εκβιαστικά µε µία κακή λύση του Kυπριακού. Έτσι,
εµµένουν στη θέση τους ότι η Σύνοδος της Kοπεγχάγης θα πρέπει να αποφασίσει για την ένταξη της
Kύπρου, χωρίς υποσηµειώσεις και χωρίς πρόσθετους όρους.
ii) ∆ιότι θα πρέπει να δηµιουργήσουν ορισµένα «επικοινωνιακά αντισώµατα», όσον αφορά τη δεξιά τους
πτέρυγα. Oι απόλυτα ορθές και ξεκάθαρες θέσεις σε υψηλούς τόνους, ορισµένων στελεχών, όπως του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόµµατος Προκόπη Παυλόπουλου, είναι ξεκάθαρο ότι
αποσκοπούσαν στο να υπενθυµίσουν ότι η ενταξιακή πορεία της Kύπρου δεν εξαρτάται από την επίλυση
του Kυπριακού και ότι εξακολουθεί να υφίσταται η δέσµευση της Eλλάδας ότι θα προστατεύσει τα
δικαιώµατα της Kύπρου µε κάθε νόµιµο µέσο, ιδίως δε, µε την προβολή του βέτο.
iii) Kατά ορισµένους, το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης ακολουθεί, όσον αφορά τις εξελίξεις
στο Kυπριακό ζήτηµα, µία στάση «εθνικά, πολιτικά, αλτρουιστική». Kαι αυτό διότι, όπως υποστηρίζουν
οι ίδιοι κύκλοι, οι πιθανότατα ακραίες θέσεις της όχι και τόσο κοντά στη διαµορφωµένη εδώ και τριάντα
χρόνια κυπριακή πραγµατικότητα, δίνουν το δικαίωµα στην κυβέρνηση να υποστηρίζει προς τα έξω, ότι
θα δέχεται πιέσεις στο εσωτερικό της και δεν µπορεί να συµβιβασθεί µε άλλες λύσεις που της
προτείνονται.
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ενώ διαφωνεί αµέσως ο επίτιµος πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκης. Πολύ
µακριά του δεν βρίσκεται και ο κ. Σ. Κούβελας, ο οποίος δηλώνει ότι «παραδίδουµε την Κύπρο
αλυσοδεµένη στους τούρκους». Κατά του σχεδίου έχει τοποθετηθεί και ο κ. Σπ. Σπηλιωτόπουλος,
ο οποίος αναρωτήθηκε: Αν η Ελλάδα εµπλακεί σε περιπέτεια µεγαλύτερης έντασης µε την
Τουρκία στην Κύπρο και στο Αιγαίο, «ποιος θα εµποδίσει την Τουρκία να ερµηνεύσει αυθαίρετα
τον εγγυητικό της ρόλο, εισβάλλοντας και πάλι στην αφοπλισµένη πλέον Κύπρο;». «Επιχειρείται
να σερβιριστεί "τακτοποίηση" εκείνων που µέχρι στιγµής η ελληνική πλευρά θεωρούσε
απαράδεκτα. Αυτές οι ταχείες διαδικασίες του χρονοδιαγράµµατος Ανάν µου θυµίζουν την
υπόθεση του Πατριάρχη Φωτίου, ο οποίος πέρασε όλους τους βαθµούς της ιεροσύνης σε έναν
µήνα» σχολίασε ο υπεύθυνος του Τοµέα Εξωτερικών της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αρ. Παυλίδης.
Το τρισέλιδο κείµενο επισηµάνσεων επί του σχεδίου Ανάν µε τις υπογραφές των κκ. Θ.
Πάγκαλου, Γ. Αρσένη και Ι. Καψή προκάλεσε αίσθηση, εξαιτίας της αυστηρής κριτικής που
ασκούσε στη λύση που προτείνεται για το Κυπριακό. Και οι τρεις πρώην υπουργοί Εξωτερικών
και Άµυνας δεν είχαν κρύψει τις απόψεις τους σε δηλώσεις που είχαν κάνει εντός και εκτός
Βουλής. «Μέχρι στιγµής έχω ανακαλύψει δύο κράτη. Υποπτεύοµαι ότι διαβάζοντας το σχέδιο, θα
ανακαλύψω και τρίτο. Πρόκειται για ένα συνταγµατικό έκτρωµα» είπε ο κ. Καψής. «Κακό
δαίµονα του Κυπριακού» χαρακτήρισε τους «εγγλέζους» ο κ. Πάγκαλος, κατηγορώντας τους
επίσης ότι επιδιώκουν να συνεχίσουν να διακυβερνούν την Κύπρο. Κάλεσε την ελληνοκυπριακή
πλευρά να πει «όχι» στις τελεσιγραφικές ηµεροµηνίες, αναρωτήθηκε «πώς µπορεί να
διαπραγµατευθεί η ελληνική πλευρά, όταν έχει δηλώσει ευτυχισµένη» και στράφηκε εναντίον των
«συνηθισµένων χειροκροτητών της κυβέρνησης», οι οποίοι επιχειρούν να «µας πείσουν όλους
όσοι έχουµε επιφυλάξεις ότι είµαστε υπερπατριώτες, εθνικιστές, ανόητοι, δηµαγωγοί και
κραυγαλέοι».
Ο κ. Αρσένης µίλησε για «θανατηφόρο συµβιβασµό», ζήτησε να απορριφθεί το
χρονοδιάγραµµα και να γίνει ο διάλογος, αφού προχωρήσει η ένταξη. «Οι απόψεις που εκφράσαµε
δηµιούργησαν καταλυτικές διαδικασίες και προκάλεσαν οµοφωνία επάνω σε συγκεκριµένα
ζητήµατα τόσο στη Βουλή όσο και στην Κύπρο. Και αυτό, γιατί δεν είµαστε υπέρ της Ελλάδας και
κατά της Τουρκίας αλλά υπέρ του κυπριακού λαού στο σύνολό του. Αν αυτό το µόρφωµα που
πάει να φτιαχτεί, διαλυθεί, θα οδηγήσει σε αδιέξοδα και σε γεγονότα ανάλογα του 1963 και θα
αποβεί τελικά σε βάρος των ελληνοκυπρίων, των τουρκοκυπρίων, της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Η διαπραγµάτευση για την ένταξη της Κύπρου έγινε µε τη σηµερινή της µορφή. Αν τώρα έχει
δηµιουργηθεί µια νέα κατάσταση, ευθύνονται οι χειριστές του θέµατος που το άφησαν να
δηµιουργηθεί» επισηµαίνει ο κ. Καψής. Πίσω από τη φράση του κ. Πάγκαλου στην οµιλία του
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στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής «τυχαία βρεθήκαµε τρεις, είχαµε πει να
βρεθούµε και άλλοι που διετέλεσαν στα υπουργεία Εξωτερικών και Άµυνας αλλά δεν προσήλθαν»
πολλοί «είδαν» τους κκ. Ι. Χαραλαµπόπουλο και Κ. Παπούλια. Ο δεύτερος το διαψεύδει. «∆εν
µου επροτάθη από κανέναν να υπογράψω κανένα κείµενο» υπογραµµίζει ο κ. Παπούλιας και
αποσαφηνίζει τη θέση του για το σχέδιο Ανάν: «Έτσι όπως είναι δεν δίνει λύση στα µεγάλα
προβλήµατα και δεν είναι λειτουργικό. Θα έπρεπε να επιµείνουµε στην ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και µετά να διαπραγµατευθούµε. Οι προθεσµίες είναι ασφυκτικές, πρέπει να
δοθεί χρόνος στα µέρη για να το µελετήσουν. ∆ιότι είναι επιπόλαιος όποιος ισχυρίζεται ότι µπορεί
µέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα να µελετήσει ένα τόσο περίπλοκο σχέδιο, πόσο µάλλον να το
διαπραγµατευθεί και να βάλει την υπογραφή του» λέει.
Αντίστοιχους προβληµατισµούς εκφράζουν και στελέχη της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
«Είναι υποχρέωσή µας να αποδεχθούµε το σχέδιο ως αφετηρία για συζήτηση» παρατηρεί ο κ. Μ.
Λιάπης. «Εµείς πάντα ζητούσαµε µια δίκαιη και βιώσιµη λύση µε ένα µοντέλο διζωνικής
δικοινοτικής οµοσπονδίας. Η λύση που προτείνεται δεν είναι δίκαιη ούτε βιώσιµη και οδηγεί σε
µια συνοµοσπονδία µε περιορισµένη κυριαρχία. Το σχέδιο Ανάν δεν είναι το καλύτερο δυνατόν,
νοµίζω όµως ότι λόγω των πιέσεων της διεθνούς κοινότητας, είναι πολύ πιθανόν να γίνει τελικά
αποδεκτό, παρά τις αντιρρήσεις που διατυπώνονται. Όσοι µετέχουµε σε διεθνή φόρα, νιώθουµε
µελαγχολία από αυτό το εκβιαστικό δίληµµα που τίθεται στον Ελληνισµό. Η πορεία ήταν µάλλον
προδιαγεγραµµένη αλλά ελπίζαµε πάντα για το καλύτερο». Τις αµφιβολίες τους για τη
βιωσιµότητα και τη λειτουργικότητα του σχεδίου Ανάν έχουν διατυπώσει επίσης οι κκ. Β.
Πολύδωρας (λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Κύπρος ζει ή πεθαίνει ως τις 12 ∆εκεµβρίου στη
Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης»), ο κ. Ν. Κακλαµάνης και ο κ. Π. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος
το χαρακτήρισε ένα «κακό σχέδιο που δεν µπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, αν εφαρµοσθεί ως
έχει».
Και στον χώρο της Αριστεράς, επικρατεί έντονος προβληµατισµός για το σχέδιο Ανάν –
µάλιστα το ΚΚΕ της Ελλάδας και της Κύπρου, στενά συνεργαζόµενα, διοργανώνουν πολλές
πορείες και συλλαλητήρια, ώστε να ακουστούν τα αιτήµατά τους. Πολλοί µιλούν για «εκβιασµό»,
για αποφάσεις «µε το πιστόλι στον κρόταφο» – και αυτό όπως ισχυρίζονται συµβαίνει: πρώτον, µε
το περιεχόµενο του σχεδίου Ανάν, δεύτερον, µε τις χρονικές διαδικασίες που έχουν τεθεί, τρίτον,
µε τον εκβιασµό της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, τέταρτον, µε το πρόβληµα
ότι οι διαπραγµατευόµενοι δεν µπορούν να θίξουν το σχέδιο Ανάν, που οδηγεί σε µια
αµφισβητούµενη συνοµοσπονδία, σε µια διχοτοµηµένη Κύπρο, σε µια Κύπρο µε τρία κράτη – για
«ανεφάρµοστες προτάσεις που δεν ισχύουν πουθενά», για «πονηριά των αρχιτεκτόνων του
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σχεδίου», αφού, όπως είπαν, βάζουν διάφορα θέµατα που ικανοποιούν τη µια πλευρά και σε άλλα
σηµεία βάζουν το ίδιο θέµα µε τρόπο που ικανοποιεί την άλλη πλευρά, µισοαναιρώντας τα
προηγούµενα και τέλος, για «νοµιµοποίηση της κατοχής και ενταφιασµό του ενιαίου και
αδιαιρέτου της νήσου».
Επίσης, η Αριστερά, βασιζόµενη σε λόγο του έλληνα πρωθυπουργού που αναφέρει «οι
εξελίξεις αυτές είναι κατόρθωµα του ΠΑΣΟΚ», όπως και άλλη δήλωσή του ως εξής: «γνωρίζαµε
τις καταστάσεις αυτές εκ των προτέρων, δεν ήταν έκπληξη για µας αλλά αντιθέτως κινηθήκαµε
ανάλογα για το σκοπό αυτό», κατηγορεί την κυβέρνηση ότι: i) συνειδητά συνέδεσε τη λύση του
Κυπριακού µε την ενταξιακή πορεία της Κύπρου, ii) συνειδητά «βοήθησε» τους αξιωµατούχους
του ΟΗΕ να «απεµπλακούν» από τη λογική των ψηφισµάτων του ΟΗΕ και να προχωρήσουν σε
προτάσεις, η υλοποίηση των οποίων οδηγούν στη διχοτόµηση και αυξάνουν την ένταση στην
Κύπρο και iii) συνειδητά πιέζουν ασφυκτικά τους ελληνοκύπριους να αποδεχτούν αυτές τις
προτάσεις και «να βάλουν έτσι µια ωρολογιακή βόµβα στο µέλλον της Κύπρου».
Άλλη κατηγορία που προσάπτει η Αριστερά στην κυβέρνηση είναι µεταφορά του σχεδίου
µέσω τριών ψεµάτων: i) ότι η συµφωνία που προβλέπει το "σχέδιο Ανάν" είναι σε κατεύθυνση
εφαρµογής των ψηφισµάτων του ΟΗΕ, για ενιαία κυριαρχία, ενιαία διεθνή προσωπικότητα, ii) ότι
υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια µέσω διαπραγµάτευσης να βελτιωθεί. Απέκρυψε, δηλαδή, τον
εκβιαστικό χαρακτήρα της λεγόµενης λύσης του Κυπριακού και έκανε ότι δεν είδε τον
τελεσιγραφικό χαρακτήρα του και iii) ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
προϋποθέτει ύπαρξη πολιτικής λύσης, ενώ στην πραγµατικότητα, η ένταξη έγινε µοχλός για την
τελεσιγραφική επιβολή ενός σχεδίου.
Αυτόνοµη και σταθερή ήταν η θέση του ΚΚΕ από την αρχή του δηµόσιου διαλόγου περί
του σχεδίου Ανάν, το οποίο θεωρεί «απαράδεκτο, επικίνδυνο και µη βιώσιµο». «Αποτελεί ένα
τελεσίγραφο αποδοχής µιας νέας τάξης πραγµάτων, τετελεσµένων αποφάσεων που φέρουν τη
σφραγίδα της νέας ιµπεριαλιστικής τάξης πραγµάτων για την επίλυση του Κυπριακού», σχολίασε
η γενική γραµµατέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, προσθέτοντας επίσης ότι «η ελληνική
κυβέρνηση σηκώνει µεγάλο βάρος ιστορικής ευθύνης, γιατί αυτή την κρίσιµη στιγµή ωραιοποιεί
και εξιδανικεύει το σχέδιο Ανάν κι έτσι, αποδυναµώνει το µέτωπο της αντίστασης, της πίεσης και
της διαπραγµάτευσης».
«Θα γίνουν επώδυνοι συµβιβασµοί. ∆εν είµαστε όµως διατεθειµένοι στο όνοµα της ένταξης
να ξεπουλήσουµε την Κύπρο», επεσήµανε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Ορ.
Κολοζώφ. «Το σχέδιο δεν δίνει δίκαιη λύση, οδηγεί σε µεγάλους συµβιβασµούς και εκπτώσεις. Η
Κύπρος κινδυνεύει να γίνει προτεκτοράτο υπό αµερικανοβρετανική επιδιαιτησία. Το θέµα είναι να
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υπάρξει µια λύση βιώσιµη και ένα κράτος, το οποίο να µπορεί να λειτουργήσει. Να µην καταστεί
ανενεργό σε µικρό χρονικό διάστηµα και οδηγήσει σε εθνοτικές διενέξεις», επισηµαίνει ο
βουλευτής του ΣΥΝ κ. Π. Λαφαζάνης. Ανάλογη είναι η θέση που έχουν και άλλα στελέχη του
«αριστερού ρεύµατος», όπως οι κκ. Ν. Βούτσης, Ν. Χουντής, Αλ. Φλαµπουράρης, Αλ. Αλαβάνος
κ.ά. Σηµειώνουν όµως ότι, αν υπάρχει περιθώριο διαπραγµάτευσης, θα στηρίξουν την προσπάθεια,
προκειµένου να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στη λύση του Κυπριακού. Την πλήρη αντίθεσή
του προς το σχέδιο Ανάν εξέφρασε ο πρόεδρος του ∆ΗΚΚΙ κ. ∆. Τσοβόλας, υποστηρίζοντας ότι
δεν πρέπει να αποτελέσει βάση διαλόγου, γιατί βλάπτει σαφώς τα εθνικά µας συµφέροντα, ενώ και
η Κίνηση για την Ενότητα ∆ράσης της Αριστεράς (ΚΕ∆Α) επισηµαίνει ότι αγνοεί σε πολλά και
κρίσιµα σηµεία προηγούµενες αποφάσεις και ψηφίσµατα του ΟΗΕ.
Όσο για την γνώµη της Εκκλησίας167, το ανακοινωθέν της Iεράς Συνόδου, που ανέγνωσε ο
αρχιεπίσκοπος κ. Xριστόδουλος, ουσιαστικά απορρίπτει ως απαράδεκτο το σχέδιο Aνάν και
προτάσσει «τις αρχές και τις αξίες, που δεν είναι διαπραγµατεύσιµες». Σε αντίθεση µε την
Eκκλησία της Kύπρου που ήδη έχει εκφραστεί αρνητικά, η Eκκλησία της Eλλάδας επέλεξε την
προσωρινή «αναστολή» των διαθέσεών της να φτάσει ακόµα και σε καταγγελία εκείνων «που θα
κάνουν παραχωρήσεις σε βάρος του κυπριακού ελληνισµού».
Ο αρχιεπίσκοπος Aµερικής κ. ∆ηµήτριος, από την άλλη µεριά, σηµείωσε ότι «το Kυπριακό
είναι µια πρόκληση που σχετίζεται µε ανθρώπινα δικαιώµατα, µια πρόκληση που σχετίζεται µε
κατάφωρη αδικία» και πρόσθεσε ότι τα συναισθήµατα των οµογενών «είναι ένα µίγµα ελπίδας,
επιφυλακτικότητα και εξαιρετικής εγρήγορσης, αλλά και διαθέσεως να κάνουν το παν για να
οικοδοµήσουν έστω και το παραµικρό στοιχείο που δίδεται και να µη χαθεί η ευκαιρία που
δίνεται».

Οι διαφωνούντες του σχεδίου λύσης στον κυπριακό χώρο
Την ανάγκη να απευθύνουν σαφή προειδοποίηση κατά της ωραιοποίησης ή της
δαιµονοποίησης του σχεδίου Ανάν αισθάνθηκαν πολιτικοί ηγέτες στην Κύπρο. Τόσο ο υπουργός
Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, όσο και ο πρόεδρος της Βουλής κ. ∆ηµήτρης Χριστόφιας
προειδοποίησαν, ότι η δηµόσια συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του σχεδίου αποδυναµώνει
ουσιαστικά τις διαπραγµατευτικές δυνατότητες του προέδρου Κληρίδη. Συγκεκριµένα, ο κ.
Χριστόφιας παρατήρησε ότι «η έκφραση µαξιµαλιστικών και αυθαίρετων προσεγγίσεων που
Σχετικά µε την παρέµβαση της εκκλησίας στο θέµα του Κυπριακού, η Αλ. Παπαρήγα επεσήµανε ότι
το µεγάλο ζητούµενο σήµερα είναι ο διαχωρισµός κράτους-εκκλησίας, να µείνει η εκκλησία στα
θεσµικά της, οπότε και θα µπορεί να παίρνει θέση και να έχει και την απάντηση και των κοµµάτων και
της κοινωνίας.
167
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ωραιοποιούν σηµαντικές θέσεις που υπάρχουν στο σχέδιο, η έκφραση µηδενιστικών και απόλυτα
αρνητικών προσεγγίσεων για τις διάφορες πτυχές και το σύνολο του σχεδίου, µειώνουν τη
διαπραγµατευτική δυνατότητα του προέδρου Κληρίδη».
Σε άλλες δηλώσεις του, ο κ. Χριστόφιας µίλησε για τελεσιγραφική διασύνδεση του
Κυπριακού µε την ένταξη της Κύπρου, θέµα, για το οποίο και ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ κ. N.
Aναστασιάδης παρατήρησε, ότι δεν είναι τυχαίο που τα χρονοδιαγράµµατα του σχεδίου λήγουν
λίγο πριν από τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης.
Οι πρόνοιες του σχεδίου για την ασφάλεια απασχόλησαν και την Επιτροπή Άµυνας της
Βουλής. Η θέση που κυριάρχησε ήταν ότι η ενίσχυση της άµυνας αποτελεί µέρος της προσπάθειας
επίλυσης του Κυπριακού και δεν πρόκειται να τερµατισθεί πριν από την υπογραφή και την
εφαρµογή µιας συµφωνίας.
«Τα µεγάλα, ωστόσο, προβλήµατα είναι ακόµα µπροστά, καθώς οι πρόσφυγες των οποίων
τα χωριά δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο εκείνων που θα επανενταχθούν στην υπόλοιπη
Κύπρο, αρχίζουν να συνειδητοποιούν τι σηµαίνει η αποδοχή του σχεδίου για τους ίδιους», δήλωσε
ο πρόεδρος Κληρίδης, καθώς και το δικαίωµα της επιστροφής των προσφύγων είναι ένα από τα
ζητήµατα που αναµένεται να θέσει στις διαπραγµατεύσεις.
Επιπλέον, και το κόµµα των Nέων Oριζόντων τάχθηκε κατά του σχεδίου Aνάν και ζήτησε
την απόρριψή του. O βουλευτής του κόµµατος κ. Χρίστος Κληρίδης χαρακτήρισε την πρόταση
«υβρίδιο συνταγµατικής µορφής, χωρίς άλλο προηγούµενο στη διεθνή κοινότητα» και εκτίµησε
ότι «είναι άδικο και µη λειτουργικό, αλλά και καταστροφικότερο από τη διχοτόµηση, αφού
ουσιαστικά αναφέρεται σε δύο κράτη, το ένα πλάι στο άλλο».
Προβλήµατα σηµειώνονται και στη στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου για το εν
λόγω θέµα, η οποία από το 1974 έχει µετατραπεί από εθναρχούσα σε εθνική. Η ιστορία, η πορεία,
η παράδοσή της, καθώς και ο ρόλος που διαδραµάτισε στην αποτίναξη του κατακτητή – έστω και
αν επρόκειτο για τους βρετανούς – δεν επέτρεπε στους κύπριους ιεράρχες να παραµείνουν απαθείς
και να αποδεχθούν τις εξελίξεις που δροµολογούνται από τον ΟΗΕ. «Κάποιοι πρέπει να είναι οι
σκληροί. Ας είµαστε εµείς» δηλώνουν οι πρωτεργάτες της απόφασης, σύµφωνα µε την οποία η
Ιεραρχία της Κύπρου απέρριψε τις προτάσεις του κ. Ανάν και την έναρξη των συνοµιλιών. Την
ίδια ώρα, η Εκκλησία της Ελλάδας παρακολουθεί τις εξελίξεις και δηλώνει πάντοτε παρούσα,
αφού οι εκάστοτε αρχιεπίσκοποι Αθηνών – από την εποχή της αντιβασιλείας ∆αµασκηνού
Παπανδρέου ως και την αρχιεπισκοπεία Σεραφείµ Τίκκα – ήταν οι ηγέτες του αγώνα για το
Κυπριακό. Η Κωνσταντινούπολη τηρεί πάντοτε στάση αναµονής, αφού, όπως σηµείωσε στο
παρελθόν ο ίδιος ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος στον κύπριο πρόεδρο κ. Γλ.
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Κληρίδη, το Πατριαρχείο και οι οµογενείς έζησαν εξαιρετικά δύσκολες στιγµές, µε αφορµή τις
εξελίξεις στο Κυπριακό. Σε εγρήγορση όµως βρίσκεται πάντοτε η πιο ισχυρή επαρχία του Θρόνου,
η Αρχιεπισκοπή Αµερικής, καθώς και αυτή διαδραµάτιζε σηµαντικό ρόλο από την εποχή που
αρχιεπίσκοπος ήταν ο νοτίου και βορείου Αµερικής κ. Ιάκωβος. Τα χρόνια άλλαξαν. Και οι
πολιτικοί ηγέτες της Κύπρου ανησύχησαν από τη στάση που επιδεικνύουν οι αρχιερείς, καθώς
υπάρχει ο κίνδυνος διχασµού της κοινής γνώµης, ο οποίος µπορεί να φανεί άµεσα στη διάρκεια
του δηµοψηφίσµατος.
Πέρα από όλες αυτές τις αντιδράσεις, η απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου ελήφθη κατά
πλειοψηφία. Αν και δεν ανακοινώθηκε πώς τάχθηκαν οι διάφορες πολιτικές κατευθύνσεις, είναι
γνωστό ότι ∆ΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ∆ΗΚΟ, Α∆ΗΚ και ΚΙΣΟΣ υποστήριξαν την πρόταση που τελικά
αποφασίστηκε, ενώ οι Νέοι Ορίζοντες και οι Οικολόγοι ζήτησαν απόρριψη του σχεδίου.

Οι κεντρικοί διαπραγµατευτικοί στόχοι που έθεσε η ελληνοκυπριακή πλευρά
1) Στη συνταγµατική πτυχή, να µην υπάρξει συµπροεδρία Kληρίδη-Nτενκτάς και να περιορισθεί
σε ένα έτος ο χρόνος των µεταβατικών διατάξεων.
2) Σε σχέση µε τους έποικους, να αποσαφηνισθεί ο ακριβής αριθµός τους και να επιστρέψει στην
Tουρκία µέρος αυτών.
3) Στο εδαφικό, να επιλεγούν οι χάρτες που διασφαλίζουν µεγαλύτερη επιστροφή περιουσιών.
4) Σε σχέση µε το κοινοτικό κεκτηµένο, να µη χρειάζεται βίζα για τη µετάβαση ελλήνων στην
Kύπρο και να µειωθεί η µεταβατική περίοδος για την εφαρµογή της ελεύθερης εγκατάστασης και
απόκτησης ιδιοκτησίας.
5) Αναφορικά µε την ΚΕΠΠΑ, να συµµετάσχει η Kύπρος στο πολιτικό σκέλος του ευρωστρατού.
6) Σε σχέση µε τη Συνθήκη Eγγυήσεως, που αφορά το πού, πόσα και µε ποιο οπλισµό ελληνικά
και τουρκικά στρατεύµατα θα παραµείνουν στη νήσο, επιδίωξη της Aθήνας και της Λευκωσίας θα
είναι ο αριθµός των ελλήνων και τούρκων στρατιωτών να είναι ο µικρότερος δυνατός στο νησί.

Τα δέκα σηµεία της ελληνοκυπριακής απάντησης
Ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Γλ. Κληρίδης επιδίνει στον γενικό γραµµατέα του ΟΗΕ,
Κ. Ανάν, πολυσέλιδη απάντηση επί του σχεδίου, η οποία περιλαµβάνει δέκα συγκεκριµένα
σηµεία, ζητώντας διαπραγµατεύσεις, διευκρινίσεις ή απάλειψη αυτών των δέκα σηµείων του
σχεδίου, στα οποία κατέληξε το Εθνικό Συµβούλιο της Κύπρου και αυτά είναι τα εξής:
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- Έξι µήνες µεταβατική περίοδος αντί των 3 ετών.
- Απάλειψη ή τροποποίηση της πρόνοιας για 3ετή συµπροεδρία των δύο ηγετών, καθώς και των
υπουργών.
- Μείωση των στρατευµάτων που σταθµεύουν στην Κύπρο από 10.000 περίπου σε 3.000 χιλιάδες,
µε προοπτική µείωσής τους στις 2.000 και παραπέρα πλήρους αποχώρησης και των τουρκικών
στρατευµάτων.
- Συγχώνευση των δύο χαρτών στο εδαφικό.
- Αύξηση του αριθµού των ελληνοκυπρίων προσφύγων που θα επιστρέψουν στα σπίτια τους υπό
τουρκοκυπριακή διοίκηση στις 100.000.
- Η επιστροφή να γίνει σε µικρότερο του προβλεπόµενου χρόνου.
- Οι τρεις ξένοι δικαστές του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, να ενεργούν µε βάση τους κανονισµούς της Ένωσης και να λογοδοτούν σε αυτήν.
- Οι ευρωβουλευτές να είναι 4 ελληνοκύπριοι και 2 τουρκοκύπριοι.
- Το δηµοψήφισµα του Μαρτίου να µην περιλαµβάνει την ερώτηση για την ένταξη και να
παραµείνει µόνο αυτή που αφορά στη λύση του Κυπριακού.
- Να ακολουθηθούν πιο δηµοκρατικές διαδικασίες σε εκλογές-διακυβέρνηση.

Η µετέπειτα αναθεώρηση του σχεδίου
Το αναθεωρηµένο σχέδιο που υπέβαλε ο κ. Aνάν στις 10 ∆εκεµβρίου – πολύ λίγο πριν τη
Σύνοδο Κορυφής168 – προνοεί λίγες ουσιαστικές αλλαγές. Η εκτελεστική εξουσία, οι θεσµοί της
και οι δοµές της παραµένουν ως έχουν στο αρχικό σχέδιο, το ίδιο και η δικαστική. Oι αλλαγές
προβλέπουν τα εξής:
- Το χρονοδιάγραµµα επιστροφής των προσφύγων στις υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση περιοχές θα
ολοκληρωθεί σε 15 χρόνια αντί σε 20, όπως προνοούσε το αρχικό σχέδιο.
- Προβλέπεται επιστροφή τόσων ελληνοκυπρίων, ώστε να αποτελούν το 28% των κατοίκων στον
βορρά αντί του 33% που προνοούσε το αρχικό σχέδιο.
- Περιέχει ένα χάρτη, αντί για δύο, στον οποίο περιλαµβάνεται στις ελληνοκυπριακές περιοχές και
Tελεσιγραφικό χαρακτήρα προσλαµβάνει το αναθεωρηµένο σχέδιο του γενικού γραµµατέα του OHE,
όπως προκύπτει από τη συνοδευτική επιστολή που απέστειλε ο κ. Aνάν στον πρόεδρο της Kυπριακής
∆ηµοκρατίας κ. Γλ. Kληρίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Pαούφ Nτενκτάς. O κ. Aνάν καλεί τις δύο
πλευρές να προχωρήσουν σε συµφωνία πριν από τη Σύνοδο της Kοπεγχάγης, και σε διαφορετική
περίπτωση τους ζητεί να είναι διαθέσιµοι στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ώστε να καταστεί
δυνατή η συµφωνία το συντοµότερο. Aναγνωρίζοντας το ασφυκτικό του χρονοδιαγράµµατος που θέτει,
αναφέρει ότι «µε δεδοµένες τις αποκλίσεις µεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών είναι δύσκολο να δει
κανείς πώς αυτό µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά µε την παροχή περαιτέρω χρόνου».
168
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η χερσόνησος της Καρπασίας.
- Προνοείται «µορατόριουµ», µε βάση το οποίο τα πρώτα τέσσερα χρόνια οι πρόσφυγες που έχουν
σπίτια, στα οποία θα µπορούν να επιστρέψουν, θα δικαιούνται τρεις διανυκτερεύσεις σε αυτά,
στην περίοδο του µορατόριουµ.
- ∆ιαφοροποιείται η περίοδος επιστροφής των προσφύγων: Από τα 4 έως τα 9 χρόνια θα µπορεί να
επιστρέψει το 8% των προσφύγων, από τα 9 έως 15 χρόνια το 18% και µετά τα 15 χρόνια το 28%.
- Όσον αφορά τη συµπροεδρία κατά τη µεταβατική περίοδο, το αναθεωρηµένο σχέδιο προνοεί ότι
θα αλλάξει στα δυόµισι χρόνια, αντί στα τρία όπως προνοούσε το προηγούµενο. Ωστόσο, τον
Μάιο του 2003 τα συστατικά κράτη θα µπορούν, αν θέλουν, να προχωρήσουν σε εκλογές για την
ανάδειξη νέου προέδρου τους.
- Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά και τουρκικά στρατεύµατα, Ελλάδα και Τουρκία θα µπορούν να
διατηρούν από δυόµισι έως επτάµισι χιλιάδες, αντί µέχρι δέκα χιλιάδες που προνοούσε το αρχικό
σχέδιο.
- Για τους εποίκους προβλέπει ότι όσοι έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν
συνάψει γάµο µε τουρκοκύπριους, θα µπορούν να παραµείνουν. Περισσότεροι αυτών όµως θα
µπορούν να παραµείνουν άλλοι 33.500 έποικοι. Προσφέρονται αποζηµιώσεις για όσους θα
αποµακρυνθούν, ενώ παραµένουν αναλλοίωτα τα θέµατα που αφορούν, µεταξύ άλλων, την
εκτελεστική εξουσία, τις Βουλές και τη δικαστική εξουσία.
Το νέο κείµενο που προέκυψε – µετά από τις προτάσεις που υπέβαλαν οι δύο πλευρές –
κρίθηκε από τον κ. Κληρίδη ιδιαίτερα ικανοποιητικό για τις επιδιώξεις της ελληνικής πλευράς.
Aβεβαιότητα υπάρχει όµως ως προς τη στάση της τουρκικής πλευράς, καθώς ο κ. Nτενκτάς έχει
εισαχθεί εκ νέου σε νοσοκοµείο στην Άγκυρα, ενώ παράλληλα, αντιδρά εντονότατα στο νέο
σχέδιο, το οποίο δεν αποδέχεται ούτε η τουρκοκυπριακή κοινή γνώµη.
Όπως ανέφεραν όµως στελέχη της Nέας ∆ηµοκρατίας, εκτός του τελεσιγραφικού
χαρακτήρα της επιστολής Aνάν, η επίλυση του Kυπριακού εξακολουθεί να συνδέεται µε την
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Eπιπλέον, συνεχίζουν να υφίστανται προβλήµατα
στη λειτουργικότητα και τη βιωσιµότητα των προβλέψεων του σχεδίου αλλά και στη συµβατότητα
ρυθµίσεών του µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ, µέσω αυτής της αναθεώρησης, συνεχίζει να προσπαθεί να
προσδιορίσει αντικείµενο και να διατηρήσει τη δυναµική στην επίλυση του Κυπριακού και µετά
την Κοπεγχάγη. Επιδίωξή του είναι να δεσµεύσει τις δύο πλευρές µε την υπογραφή µιας κοινής
διακήρυξης, ότι θα συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις, µε στόχο να καταλήξουν σε συµφωνία στη
βάση των προτάσεων Ανάν και στα χρονικά όρια που καθορίζονται στο ίδιο το σχέδιο. Στη
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συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να σηµειώσει και να χαιρετίσει τη δέσµευση των δύο
πλευρών, χωρίς όµως η ανακοίνωση αυτή να περιληφθεί στα Συµπεράσµατα της Συνόδου
Κορυφής.

Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Το ζήτηµα της ιµπεριαλιστικής κηδεµονίας της Κύπρου δεν αποτελεί σίγουρα καινούριο
φαινόµενο. Πλήθος µορφών, ενεργειών και σχεδίων παρουσιάστηκαν ξανά µε τον ίδιο πάντοτε
στόχο: την ουσιαστική κυριαρχία των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων, ιδιαίτερα των ΗΠΑ και της
Βρετανίας.
Για να γίνει κατανοητή, όµως, η επιµονή των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων για τον άµεσο
έλεγχο της Κύπρου, θα πρέπει να γίνει αναφορά του γεωπολιτικού ρόλου της κυπριακής χώρας,
που αποτελεί και την ουσία του προβλήµατος. Σύµφωνα µε αυτά:
- Η Μεγαλόνησος κατέχει θέση-κλειδί για κάθε ιµπεριαλιστικό σχέδιο ελέγχου της Μέσης
Ανατολής και αποτελεί κόµβο για όλες τις γραµµές συγκοινωνιών προς την περιοχή αυτήν. Απέχει
175 µίλια απ' τη Βηρυτό, 175 απ' τη Χάιφα και 190 απ' τη διώρυγα του Σουέζ. Αποτελεί την
ιδανική βάση συγκέντρωσης και ανεφοδιασµού στρατευµάτων για ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις.
- Η Κύπρος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κατάληξη του κατασκευαζόµενου αγωγού
µεταφοράς κασπιανού πετρελαίου Μπακού-Τσεϊχάν. Ο συγκεκριµένος αγωγός έχει στρατηγική
σηµασία για τις ΗΠΑ, αφού διασφαλίζει τη µεταφορά κασπιανού πετρελαίου, χωρίς ρωσικό και
ιρανικό έλεγχο169.
- Η πιθανή ύπαρξη πλούσιων κοιτασµάτων φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Για την έρευνα και εκµετάλλευση αυτών των κοιτασµάτων, έχουν ξεκινήσει επαφές
της κυπριακής κυβέρνησης µε την Αίγυπτο, τη Συρία και το Λίβανο από το 2001.
- Η διαιώνιση της βρετανικής και αµερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, της οποίας τη σηµασία
εξηγεί ο τέως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, M. Stearns, το 1992 ως εξής: «Οι ΗΠΑ, η
Βρετανία και το ΝΑΤΟ απολαµβάνουν πολύπλοκης στρατιωτικής υποστήριξης και διαθέτουν
εγκαταστάσεις συλλογής πληροφοριών στην Κύπρο, οι οποίες εξυπηρετούν µόνιµα δυτικά
Μάλιστα, στα εγκαίνια των κατασκευαστικών εργασιών του αγωγού από Τουρκία, Αζερµπαϊτζάν και
τη Γεωργία, το Σεπτέµβρη του 2002, στο Σαγκασάλ, παραβρέθηκε ο αµερικανός υπουργός Ενέργειας,
Σπένσερ Εµπραχάµ.
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συµφέροντα ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική».
Επίσης, ο γεωπολιτικός ρόλος της Τουρκίας συµπεριλαµβάνεται στα ιµπεριαλιστικά σχέδια
ως εξής:
- Η γεωγραφική γειτνίαση της Τουρκίας µε τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την
περιοχή της Κασπίας, την καθιστά πολύτιµη για την υλοποίηση των ιµπεριαλιστικών σχεδίων
ελέγχου των τοπικών ενεργειακών πηγών και οδών. Παράλληλα, από το 1994, ο τότε τούρκος
πρόεδρος Ντεµιρέλ διατύπωνε το στόχο «η Τουρκία να µετατραπεί σε ενεργειακό τερµατικό
σταθµό για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής» και
µέχρι τη δεδοµένη περίοδο, έχουν γίνει βήµατα σ' αυτήν την κατεύθυνση.
- Η Τουρκία διατηρεί ισόρροπες σχέσεις µε την ισραηλινή και αραβική πλευρά.
- Η συµβολή της Τουρκίας στην ιµπεριαλιστική επέµβαση κατά του Ιράκ δε θα γίνει χωρίς τη
διεκδίκηση ανταλλαγµάτων απ' την τουρκική κυβέρνηση. ∆ιεκδίκηση, που θα δυναµώσει, στο
βαθµό που ο αµερικανικός σχεδιασµός απαιτήσει τελικά «αυτόνοµη» κουρδική περιοχή στο
βόρειο Ιράκ.
- Παρά τη δύσκολη οικονοµική της θέση και την ένταση της εξάρτησής της απ' τις πιστώσεις του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, η τουρκική άρχουσα τάξη δε θα υποχωρήσει εύκολα απ' τη
διεκδίκηση ανταλλαγµάτων στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στη Θράκη. Οι περιοχές αυτές αποτελούν
σηµεία-κλειδιά για τη µεταφορά του ασιατικού πετρελαίου στην Ευρώπη (π.χ. ο σχεδιαζόµενος
αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, σαν βασικό τµήµα ενός ρωσικού άξονα µεταφοράς
πετρελαίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η επιβολή, λοιπόν, του άδικου ιµπεριαλιστικού σχεδίου
στην Κύπρο µπορεί να οδηγήσει στη συνέχεια σ' ένα πρότυπο-µοντέλο αντιµετώπισης των
τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και στη Θράκη, το οποίο θα καταλήξει στον άµεσο
ασφυκτικό νατοϊκό έλεγχο των περιοχών αυτών και στη συρρίκνωση των ελληνικών κυριαρχικών
δικαιωµάτων.
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η µέθοδος κωλυσιεργίας170 που εφάρµοσε η τουρκοκυπριακή πλευρά, ισχυριζόµενη τα
προβλήµατα υγείας του ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς είχε σαν συνέπεια την δυσφορία του µέχρι τότε
αισιόδοξου Κόφι Ανάν. Έτσι, ο αρµόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος κ. Γκίντερ Φερχόιγκεν
προέβη σε παρουσίαση ενώπιον του συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων του «µοντέλου» ένταξης
της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει προηγηθεί επίλυση του κυπριακού
προβλήµατος, καλώντας την Eυρωπαϊκή Ένωση να προετοιµάζεται γι' αυτό το ενδεχόµενο, εν
όψει της Συνόδου της Kοπεγχάγης. Σύµφωνα µε τον κ. Φερχόιγκεν, η Συνθήκη Προσχώρησης της
Kύπρου θα συµπληρώνεται από πρωτόκολλο που θα προβλέπει, αφ' ενός ότι το κοινοτικό
κεκτηµένο δεν θα έχει εφαρµογή στο κατεχόµενο τµήµα, αφ' ετέρου ότι στην περίπτωση που
επιλυθεί το πολιτικό πρόβληµα και επανενωθεί η Kύπρος, θα ισχύσει άµεσα και χωρίς άλλη
διαδικασία σε όλη την επικράτεια της νήσου.
«Aποικιακή προσέγγιση και νοοτροπία» καταλόγισε στην Άγκυρα ο λουξεµβούργιος
ευρωβουλευτής Zακ Πος, καυτηριάζοντας την κωλυσιεργεία που επιδεικνύει η τουρκοκυπριακή
πλευρά στην απάντηση επί του σχεδίου Aνάν. O εν λόγω ευρωβουλευτής – που είναι ο βασικός
εισηγητής για την Έκθεση Προόδου της Kύπρου στο πλαίσιο της Γενικής Έκθεσης για τη
∆ιεύρυνση, η οποία υπερψηφίστηκε από την ολοµέλεια του κοινοβουλίου στο Στρασβούργο –
εξήρε τη στάση της Aθήνας και της Λευκωσίας, που «απάντησαν ήδη θετικά αποδεχόµενες το
κείµενο του OHE ως βάση διαπραγµάτευσης» και χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απειλή της
Άγκυρας, περί της «αναγκαίας ταυτόχρονης ένταξης στην Eυρωπαϊκή Ένωση της Kύπρου και της
Tουρκίας».
Στο πλαίσιο αυτό µάλιστα, ο Ζακ Πος κάλεσε τους 15 ηγέτες της Ένωσης να αποδεχθούν,
κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, στους κόλπους της Kοινότητας την Kύπρο, ανεξαρτήτως
της προηγούµενης επίλυσης του πολιτικού προβλήµατος, ενώ κάλεσε τα µέλη του κοινοβουλίου
να επιβεβαιώσουν ότι «η ένταξη της νήσου δεν πρέπει να αµφισβητηθεί, ακόµη και στην
περίπτωση απόρριψης της λύσης στα δηµοψηφίσµατα, είτε στο ελληνοκυπριακό είτε στο
τουρκοκυπριακό τµήµα».
Aξιοσηµείωτη, τέλος, ήταν και η παρέµβαση του γερµανού Eπιτρόπου για τη ∆ιεύρυνση
Σύµφωνα µε την επιχειρηµατολογία που επικρατεί στη Λευκωσία, η Άγκυρα αφήνει σκόπιµα τις
ηµέρες να περνούν, προσβλέποντας σε µεγαλύτερα διπλωµατικά οφέλη στην Kοπεγχάγη. Kαι αυτό διότι
στην επικείµενη Σύνοδο, διαφαίνεται πλέον ότι όλα τα ανοιχτά ζητήµατα (ένταξη Kύπρου, Kυπριακό,
ευρωστρατός και ηµεροµηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων Tουρκίας-Eυρωπαϊκής Ένωσης)
θα τεθούν από κοινού σε διαπραγµάτευση, µε τη µορφή του διπλωµατικού πακέτου.
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Γκ. Φερχόγκεν, ο οποίος για µια ακόµη φορά επανέλαβε την πάγια θέση του για την Tουρκία,
λέγοντας ότι «δεν έχει εκπληρώσει ακόµη τα κριτήρια της Kοπεγχάγης, και ως εκ τούτου δεν
πρέπει να της χορηγηθεί ηµεροµηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων».
Όµως, από τις επαφές του κ. Σηµίτη µε ευρωπαίους πολιτικούς – και συγκεκριµένα τους κ.
Σρέντερ και Σιράκ – αλλά κυρίως του κ. Γ. Παπανδρέου µε τον γερµανό οµόλογό του κ. Γ. Φίσερ,
εµφανίσθηκε ένα παράθυρο, ώστε να συναινέσει η Κοινότητα στη χορήγηση ηµεροµηνίας έναρξης
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή έστω µιας
«ηµεροµηνίας για την ηµεροµηνία». Γιατί, στην Αθήνα είναι πλέον σαφές πως στην περίπτωση,
κατά την οποία η Άγκυρα δεν διασφαλίσει το συγκεκριµένο αντάλλαγµα στην Κοπεγχάγη, το
Κυπριακό, αλλά και το ζήτηµα του ευρωστρατού, θα παραµείνουν σε εκκρεµότητα. Σηµαντικό
ρόλο για αυτή την αλλαγή στάσεως των συγκεκριµένων χωρών έπαιξε και η επίµονη επιρροή των
ΗΠΑ171, οι οποίες «χρειάζονται» την Τουρκία για την επίθεση στο Ιράκ και γι’ αυτό τον λόγο,
προωθούν έντονα το τουρκικό αίτηµα. Επίσης, οι ευρωπαίοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για µία λύση
του «επείγοντος» κυπριακού προβλήµατος, έστω κι αν αυτή δεν συµφέρει και τόσο την
ελληνοκυπριακή πλευρά.
Μετά από δέκα ηµέρες καθυστέρηση της συγκεκριµενοποιηµένης προθεσµίας και ενώ ο
γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ είχε ήδη αποστείλει και δεύτερη επιστολή προς τους ηγέτες των δύο
κοινοτήτων στην Κύπρο, αποφάσισε να απαντήσει στον Κόφι Ανάν ο τουρκοκύπριος ηγέτης. Με
την επιστολή του, ο Ρ. Ντενκτάς δηλώνει έτοιµος να διαπραγµατευθεί επί του εγγράφου που
υπέβαλε στις 11 Νοεµβρίου ο γενικός γραµµατέας. Σηµειώνει µάλιστα, ότι ορισµένα σηµεία της
πρότασης Ανάν «αποτελούν χρήσιµη συµβολή για διαπραγµατεύσεις», ενώ άλλα, όπως
χαρακτηριστικά

λέει, «εγείρουν «σοβαρές ανησυχίες και χρειάζεται να µελετηθούν και να

διευκρινισθούν, για να δούµε αν µπορούµε να τις φέρουµε σε αποδεκτά πλαίσια». Ο
τουρκοκύπριος ηγέτης τονίζει επίσης ότι, θα πρέπει να παρουσιάσει στην «κυβέρνηση» και στη
«βουλή» του το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων και των διευκρινίσεων, προκειµένου να
Ο Μπους και η οµάδα εξουσίας θέλει αυτή τη λύση το συντοµότερο, διότι τακτοποιούνται µία σειρά
προβληµάτων όπως:
- Ο πλήρης έλεγχος και της Κύπρου, αφού, µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισέρχεται και η Κύπρος
στην οµάδα κρατών, που είτε µέσω ΝΑΤΟ είτε µέσω ευρωστρατού και του µεταξύ των συµφώνου – της
Άγκυρας – όπως καθιερώθηκε να λέγεται – ελέγχονται απόλυτα από τις ΗΠΑ.
- Η ικανοποίηση στο σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων της Άγκυρας, για την οποία η Κύπρος, αλλά και η
Ελλάδα αποτελούν τη γέφυρα για εκείνους που τη θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουν την
ένταξή της ως πανάκεια των προβληµάτων της.
- Η εξασφάλιση των στρατηγικών στόχων στην περιοχή αυτή, οι οποίοι σχετίζονται και µε την ασφάλεια
του Ισραήλ.
- Η αποδέσµευση των ΗΠΑ από εµπλοκές τους στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική πτέρυγα του
ΝΑΤΟ. Έτσι, θα στραφούν ανενόχλητοι και µε πλήρη χρήση των βάσεων και των ευκολιών σε Τουρκία,
Ελλάδα και Κύπρο κατά του Ιράκ και κατά όποιων άλλων στην ευρύτερη περιοχή έχουν βάλει στο
στόχαστρό τους.
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αποφασισθεί «αν το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να γίνει αποδεκτό ως "πακέτο" για τη συνολική
διευθέτηση του κυπριακού ζητήµατος»172.
Έπειτα, ο Ραούφ Ντενκτάς έστειλε επιστολή στον γενικό γραµµατέα του ΟΗΕ, µε την οποία
δήλωσε ότι αποδέχεται το χρονοδιάγραµµα της 30ής Νοεµβρίου, για έναρξη συνοµιλιών, µόνο εάν
γίνουν αποδεκτές οι τροποποιήσεις που ζητεί επί του σχεδίου, ώστε τελικά να καταστεί βάση για
διαπραγµάτευση, υποδεικνύοντας για άλλη µια φορά την αδιάλλακτη τακτική του. Ο εν λόγω
ηγέτης µάλιστα ετοίµασε έγγραφο µε τροποποιήσεις του «σχεδίου Ανάν» στους χάρτες, τα
χρονοδιαγράµµατα και διάφορα άλλα βασικά σηµεία. Σύµφωνα µε αυτό, αξίωσε διπλή κυριαρχία
και χαρακτήρισε «ρεζιλίκι» την πρόταση Ανάν στο εδαφικό. Επίσης, εγείρει ενστάσεις και στα
θέµατα της ασφάλειας, των εποίκων και των περιουσιών.
Τη στάση του υποστήριξε και η Τουρκία. Συµπληρώνοντας τις αξιώσεις του Ντενκτάς, οι
στρατηγοί δεν αποδέχτηκαν την επιστροφή της Μόρφου, υποστηρίζοντας πως η περιοχή αποτελεί
την υδάτινη πηγή του ψευδοκράτους, όπως και της Καρπασίας, υποστηρίζοντας ότι θα προκαλέσει
στρατηγικά προβλήµατα. Με βάση αυτά επίσης, οι χάρτες που παρουσιάζονται στο «σχέδιο
Ανάν», προστίθεται και επιτρέπουν την επιστροφή στα δήθεν σύνορα της πρώτης εισβολής της
εικοστής Ιούλη του 1974, γεγονός που δηµιουργεί προβλήµατα ασφάλειας στους τουρκοκυπρίους.
Αντίθεση εκφράζεται και στις εγγυήσεις, καθώς όπως ισχυρίζονται οι στρατιωτικοί, µε το «σχέδιο
Ανάν» αποδυναµώνεται ο εγγυητικός ρόλος της Τουρκίας, που χαρακτηρίζεται ζωτικής σηµασίας.
Επίσης, οι τούρκοι στρατιωτικοί διαφωνούν µε τη µείωση του στρατού κατοχής σε λιγότερους από
δέκα χιλιάδες άνδρες, εγείροντας και πάλι θέµα ασφάλειας. Τέλος, όπως αυτοί ισχυρίζονται, η
επανεγκατάσταση ελληνοκυπρίων στα κατεχόµενα θα οδηγήσει σε σοβαρά κοινωνικά
προβλήµατα και σε συγκρούσεις.
Παράλληλα, η Λευκωσία, σε πλήρη συνεννόηση µε την Αθήνα, αναπροσαρµόζει την
τακτική της και αναδεικνύει σε ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας την ένταξη, καθιστώντας προς
πάσα κατεύθυνση σαφές, ότι δεν είναι διατεθειµένη να υιοθετήσει, χωρίς διαπραγµάτευση και
«υπό καθεστώς εκβιασµού», την οποιαδήποτε λύση.

Τέλος, ενηµερώνει τον γενικό γραµµατέα ότι έλαβε την τελευταία επιστολή του στις 25 του µηνός και
διαβεβαιώνει ότι «το συντοµότερο δυνατόν» θα απαντήσει.
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ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
H απρόσκοπτη ένταξη της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τη λύση του
πολιτικού προβλήµατος173, επιβεβαιώθηκε κατά το δείπνο των ηγετών της Ένωσης, στην
Kοπεγχάγη174. H δανική προεδρία υπέβαλε δύο εναλλακτικές διατυπώσεις του κειµένου των
Συµπερασµάτων της Συνόδου που αναφέρεται στην ένταξη της Kύπρου, η µία εκ των οποίων θα
χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση επίτευξης συµφωνίας και η άλλη εάν διαπιστωθεί αδιέξοδο.
Σύµφωνα µε τη δεύτερη απόφαση της Συνόδου, στην Eυρωπαϊκή Ένωση εντάσσεται ολόκληρη η
Kύπρος, µε το κοινοτικό κεκτηµένο παγωµένο «βορείως της γραµµής κατάπαυσης του πυρός»,
ενώ παράλληλα προβλέπεται χρηµατοδότηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Ιστορικής σηµασίας αναδεικνύεται η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης, καθώς
σφραγίστηκε η ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το γεγονός ότι
η Tουρκία ετέθη σε καθεστώς δηµιουργικής αναµονής, την αναγκάζει να τηρεί διαλλακτική στάση
για τη διευθέτηση του Κυπριακού µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όπως προβλέπει το σχέδιο Ανάν,
εβρισκόµενη αυτή τη φορά όµως σε µειονεκτική θέση. Παράλληλα, η ελληνοκυπριακή πλευρά,
έχοντας επιτύχει την ένταξη, θα ενδυναµωθεί έναντι των απαιτούµενων διαπραγµατεύσεων στο
σχέδιο Aνάν. Άλλα οφέλη της ένταξης175 είναι: η δηµιουργία συνθηκών ασφάλειας στην ευρύτερη
περιοχή, η πρόοδος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δε θα συνεχίσουν να υπάρχουν τριβές,
όπως και η µείωση των εξοπλισµών στην Ελλάδα, σε συνδιασµό µε τη διοχέτευση των σχετικών
πόρων στους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής.
Παρ’ όλα αυτά, στη Σύνοδο Κορυφής, δεν βρέθηκε λύση για το Κυπριακό, παρά τις
επίµονες προσπάθειες του σερ Ντέιβιντ Χάνι και του αµερικανού Τ. Γουέστον, προκειµένου να
πείσουν την Τουρκία να δεχτεί να προσέλθει για την υπογραφή µιας αρχικής συµφωνίας, µέχρι το
Για την εξέλιξη αυτή του Κυπριακού – για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς
αστερίσκους και υποσηµειώσεις, παρά το ναυάγιο και της ύστατης προσπάθειας για µια καταρχήν
συµφωνία επίλυσης του πολιτικού προβλήµατος της νήσου – είχε εργαστεί σκληρά ο πρωθυπουργός κ.
Κ. Σηµίτης. Σηµαντικό µερίδιο για την εξέλιξη ανήκει επίσης στον υπουργό Εξωτερικών κ. Γ.
Παπανδρέου, αλλά και στον πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κ. Καραµανλή.
174
Σύµφωνα µε τις ακόλουθες διαδικασίες, την 1η Mαΐου 2004, στην Eυρωπαϊκή Eνωση πρόκειται να
ενταχθούν η Kύπρος, η Tσεχία, η Oυγγαρία, η Eσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Mάλτα, η Πολωνία,
η Σλοβακία και η Σλοβενία. Επίσης, αναµένεται να προηγηθεί η επικύρωση της προσχώρησής τους από
τα σηµερινά κράτη-µέλη και τις ίδιες τις χώρες αυτές.
175
Τα οφέλη των υποψήφιων για διεύρυνση χωρών δεν αντιλήφθηκαν χώρες όπως Πολωνία – η
µεγαλύτερη των «δέκα», εκείνη µε τα µεγαλύτερα οικονοµικά προβλήµατα και ίσως η χώρα µε την πιο
αβέβαιη έκβαση του δηµοψηφίσµατος για την ένταξη στην Eυρωπαϊκή Ένωση – η οποία απείλησε, ώστε
να µη γίνει αποδεκτή η ένταξη. Επίσης, η Γερµανία, η Bρετανία και οι σκανδιναβικές χώρες, µε την
άκαµπτη στάση τους και στοχεύοντας να µην ξεπεράσει το κόστος της διεύρυνσης τα 40,7 δισ. ευρώ για
τις δέκα χώρες, κατάφεραν να προσδιορίσουν τη Σύνοδο.
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χρονικό «ορόσηµο» που είχε θέσει η δανική προεδρία. Ο ειδικός απεσταλµένος του γενικού
γραµµατέα του ΟΗΕ κ. Ντε Σότο αναχώρησε για την έδρα του Οργανισµού άπρακτος. Η
αδιαλλαξία του κ. Ραούφ Ντενκτάς και η παρελκυστική τακτική του αντιπροσώπου του στην
Κοπεγχάγη κ. Ερτουγρούρογλου – ο οποίος δεν ήταν σε θέση να συζητήσει και πολύ περισσότερο
να δεσµευθεί για οτιδήποτε συγκεκριµένο – δεν άφησαν κανένα περιθώριο στον αξιωµατούχο του
ΟΗΕ, στις ΗΠΑ176 και στη Βρετανία, που «πίεζαν» µέχρι την τελευταία στιγµή στην ίδια
κατεύθυνση, να «επιβάλουν» µια λύση. Μετά τη σχετική διαπίστωση από τον κ. Ντε Σότο, ο
τελευταίος γνωστοποίησε σε όλες τις πλευρές το αδιέξοδο, που έκλεισε τις διεργασίες περί το
σχέδιο Ανάν, τουλάχιστον στην Κοπεγχάγη.
Σε ό,τι αφορά τις εισοδηµατικές ενισχύσεις προς τους αγρότες των νέων κρατών, η αρχική
πρόταση της Eπιτροπής να αρχίσουν το 2004 σε επίπεδο 25% εκείνων που λαµβάνουν οι
παραγωγοί της σηµερινής Eυρωπαϊκής Ένωσης µε σταδιακή εξίσωση µέχρι το 2013, µετεβλήθη,
ώστε σε όσες χώρες το επιλέξουν να µπορούν να αρχίσουν από ύψος 45%, αλλά και πάλι µε
αναδιάταξη κονδυλίων177. Aπό την άλλη πλευρά, οι «15» κατέστησαν σαφές, ότι οι πληρωµές των
νέων µελών προς τον κοινοτικό προϋπολογισµό, θα αρχίσουν αµέσως, κανονικά και χωρίς καµία
αναβολή.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΟΡΥΦΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ
Με απόλυτα θετικό τρόπο αποτιµώνται οι χειρισµοί της ελληνικής και της κυπριακής
κυβέρνησης στη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης και κυρίως, οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις στις
οποίες απαιτήθηκαν πολλές φορές ταχύτατα πολιτικά ανακλαστικά και υψηλή διπλωµατική
ευελιξία. Στον πρώτο απολογισµό των πεπραγµένων της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, οι χειρισµοί του κ. Κ. Σηµίτη και του κ. Γλ. Κληρίδη κρίνονται επιτυχείς και
ικανοποιητικοί από τη συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων, σε τηλεφωνική δηµοσκόπηση
που πραγµατοποίησε η εταιρεία Κάπα Research σε πέντε διαφορετικά σηµεία, όπου κορυφώθηκε
Oι άκοµψες και κουραστικά επίµονες αµερικανικές παρεµβάσεις, όµως, δεν απέδωσαν, αλλά
αντιθέτως, λειτούργησαν αντίστροφα του στόχου τους. Προκάλεσαν και εκνεύρισαν τους Eυρωπαίους,
οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι από κατηγορηµατικά αρνητικοί µέχρι έντονα επιφυλακτικοί, όσον αφορά
την προοπτική ένταξης της Tουρκίας.
177
Xάριν συγκρίσεως µε τα ποσά που προσφέρθηκαν, πρέπει να αναφερθεί ότι ο ετήσιος
προϋπολογισµός της Ένωσης φθάνει τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ.
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η αγωνία τις τελευταίες ηµέρες: στην Αθήνα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα
κατεχόµενα και στο Λονδίνο.
Είναι εντυπωσιακό ότι οι χειρισµοί του έλληνα πρωθυπουργού χαρακτηρίζονται θετικοί
από την πλειονότητα των ερωτηθέντων, όχι µόνο στην Αθήνα και στη Λευκωσία αλλά και στα
κατεχόµενα, στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας ποσοστά µεγαλύτερα
από αυτά των κκ. Ρ. Ντενκτάς και Τ. Ερντογάν, αλλά και του βρετανού πρωθυπουργού κ. Τ.
Μπλερ. ∆ικαιωµένος για την πολιτική που εφάρµοσε, καταγράφεται και ο πρόεδρος της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Γλ. Κληρίδης, του οποίου οι χειρισµοί χαρακτηρίζονται θετικοί από το
14,2% των βρετανών αλλά και από το 22,9% των ερωτηθέντων που διαµένουν στα κατεχόµενα,
την ίδια στιγµή που ο κ. Ρ. Ντενκτάς εισπράττει στο ψευδοκράτος θετικές γνώµες, µόλις από το
28,6% των ερωτηθέντων.
Ο κ. Κ. Σηµίτης συγκεντρώνει πολύ µεγάλα ποσοστά αποδοχής στις τέσσερις περιοχές, µε
εξαίρεση το Λονδίνο, όπου µάλλον αποφεύγουν να τοποθετηθούν. Το Λονδίνο θεωρεί θετική και
τη στάση του βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, ο οποίος έχει ακόµη υψηλότερη αποδοχή στα
κατεχόµενα και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά όχι στην Αθήνα και στην Κύπρο.
Κωνσταντινούπολη και κατεχόµενα δίνουν υψηλό βαθµό στον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος
αντιµετωπίζεται µε σχετική επιφυλακτικότητα στην Αθήνα, στην Κύπρο, αλλά και στο Λονδίνο.
Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η αποτίµηση της παρουσίας των κατ' εξοχήν πρωταγωνιστών
του Κυπριακού. Ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Κληρίδης αγγίζει σχεδόν την
απόλυτη αναγνώριση στην Κύπρο και στην Αθήνα, έχει µια αξιοζήλευτη αποδοχή στα κατεχόµενα
και τον αποστρέφονται στο Λονδίνο. Απόλυτη αποστροφή συναντά ο κ. Ντενκτάς στην Κύπρο και
σχεδόν το ίδιο στην Αθήνα και στο Λονδίνο, αλλά δεν πάει και πολύ καλά στα κατεχόµενα, παρ'
ότι έχει υψηλή εκτίµηση στην Κωνσταντινούπολη.
Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων γνώριζε τις αποφάσεις της Κοπεγχάγης,
εύρηµα που πιστοποιεί το αυξηµένο ενδιαφέρον που συγκέντρωσαν οι εργασίες του συµβουλίου
και στα πέντε σηµεία διεξαγωγής της έρευνας. Τα συναισθήµατα όµως είναι ανάµεικτα: υψηλός
βαθµός

ικανοποίησης

στην

Αθήνα

και

στην

Κύπρο,

πλήρης

απογοήτευση

στην

Κωνσταντινούπολη και στα κατεχόµενα, αλλά και στο Λονδίνο.
Θετική εξάλλου κρίνεται και η στάση της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας έναντι της
Τουρκίας, ακόµη και στα κατεχόµενα, όπου τα συναισθήµατα µοιράζονται, σε αντίθεση µε την
Κωνσταντινούπολη, όπου καταγράφονται αρνητικές διαθέσεις.
Η συµπεριφορά του αµερικανού προέδρου Τζορτζ Μπους στο θέµα της ένταξης της
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Τουρκίας καταδικάζεται στην Αθήνα, στην Κύπρο και στο Λονδίνο, αλλά όχι και στην
Κωνσταντινούπολη και στα κατεχόµενα, όπου οι ερωτηθέντες την επικροτούν. Στις ίδιες περιοχές
καταδικάζεται η στάση των κκ. Ζακ Σιράκ και Γκέρχαρντ Σρέντερ, σε αντίθεση µε τους
συµµετέχοντες στη δηµοσκόπηση από την Αθήνα και την Κύπρο, όπου συγκεντρώνουν υψηλά
ποσοστά αποδοχής.
Εντυπωσιακό επίσης είναι το γεγονός ότι η ένταξη της Κύπρου θεωρείται παντού ιδιαίτερα
θετική εξέλιξη, αφού ακόµη και στα κατεχόµενα συγκεντρώνει σχεδόν το 40% των προτιµήσεων.
Εντελώς αντίστροφα είναι τα ευρήµατα της έρευνας, στο ερώτηµα αν έπρεπε παράλληλα µε την
ένταξη της Κύπρου να υπογραφεί και το σχέδιο Ανάν, για την επίλυση του πολιτικού
προβλήµατος. Στην Αθήνα και στην Κύπρο δεν συµφωνούν, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες
περιοχές, που δείχνουν ότι θα το ήθελαν.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ
Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη λύσης για την επόµενη πια προθεσµία, η
ελληνοκυπριακή πλευρά προέβη κιόλας σε κινήσεις καλής θελήσεως, µέσω της παράτασης της
θητείας του κ. Κληρίδη, εν όψει των κυπριακών εκλογών. Η Κύπρος, οµιλώντας από καλύτερες
συνθήκες – καθώς η ένταξη ενίσχυσε την ασφάλειά της και την αναβάθµισε πολιτικά, όπως και
δεδοµένου της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – τόνισε ότι η λύση θα πρέπει πλέον
να µη δηµιουργεί προβλήµατα στη λειτουργία του κράτους και στη συµµετοχή της Kύπρου στην
Eυρωπαϊκή Ένωση.
H Λευκωσία άρχισε ήδη να επεξεργάζεται πακέτο µέτρων για τη στήριξη της
τουρκοκυπριακής κοινότητας, τα οποία θα είναι τόσο οικονοµικού όσο και πολιτικού
περιεχοµένου και θα τείνουν να ενθαρρύνουν την επανένταξη των τουρκοκυπρίων στους κόλπους
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ένα από αυτά θα είναι η δυνατότητα των τουρκοκυπρίων να
εργαστούν οπουδήποτε στο νησί. Κάποια µέτρα θα προκύψουν επίσης από τη συνεργασία των
επιµελητηρίων των δύο κοινοτήτων. Μεταξύ άλλων, τα µέτρα θα περιλαµβάνουν: έκδοση
διαβατηρίων (όχι για να µεταναστεύσουν), ελεύθερο εµπόριο µεταξύ των κατεχοµένων και των
ελεύθερων περιοχών, απορρόφηση γεωργικών και άλλων προϊόντων, που παράγονται στα
κατεχόµενα, κατασκευή κοινών υδατικών και αρδευτικών έργων.
Τα µέτρα συζητήθηκαν σε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του κ.
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Κληρίδη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Mιχ. Παπαπέτρου δήλωσε ότι στη σύσκεψη δόθηκαν οι
κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες για ολοκλήρωση της διαδικασίας στο υπουργείο Εξωτερικών,
από υποεπιτροπή που διορίστηκε για µελέτη των µέτρων, τα οποία θα τεθούν ενώπιον του
προέδρου της ∆ηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου για τελική έγκριση. Όπου απαιτείται
νοµοθετική ρύθµιση, τα µέτρα θα τεθούν και ενώπιον της Βουλής.
Από την άλλη, στην τουρκοκυπριακή πλευρά, το κλίµα είναι ιδιαίτερα βεβαρηµένο και το
όνοµα του Ραούφ Ντενκτάς δυσφηµίζεται. Η κοινή γνώµη και σηµαντικά πολιτικά πρόσωπα εντός
της Κύπρου, αλλά και της Άγκυρας, απαιτούν την παραίτηση και αντικατάστασή του, θεωρώντας
τον υπαίτιο για την αποτυχία τους στην Κοπεγχάγη, µέσω της αδιαλλαξίας, της ακαµψίας και την
αλαζονείας του – εν αντιθέσει µε την αυτοπεποίθηση, ευελιξία και διαλλακτικότητα που η
ελληνική πλευρά αντέταξε στη Σύνοδο.
Μοναδικός σύµµαχός του όσον αφορά τις διχοτοµικές διαθέσεις, αναδεικνύεται το
Συµβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, υποστηρίζοντας όµως ταυτόχρονα τη συνέχιση των
συνοµιλιών. Υπερθεµατίζοντας στις παράλογες απαιτήσεις του περί «κυρίαρχης ισότητας» των
κατεχοµένων, άφησαν ανοιχτή την περίπτωση αντιµέτρων από πλευράς της Άγκυρας –
περιλαµβανοµένης δηλαδή και της προσάρτησης του βορείου τµήµατος της νήσου στην Tουρκία –
αν οι αξιώσεις της δεν ικανοποιηθούν.
Όσον αφορά την ένταξη της Κύπρου, στη Σύσκεψη, στην οποία µετείχαν ο τούρκος
πρόεδρος Aχµέντ Σεζέρ, ο πρωθυπουργός Aµπντουλάχ Γκιουλ, ο υπουργός Eξωτερικών Γιασέρ
Γιακίς και ο αρχηγός των τουρκικών Eνόπλων ∆υνάµεων, κ. Oζκιόκ, καθώς και ο κ. Nτενκτάς,
υιοθετήθηκε µια ανακοίνωση που χαρακτήριζε «απαράδεκτη από νοµική και πολιτική άποψη» την
απόφαση ένταξης της Kύπρου στην Ένωση, αµφισβητώντας έτσι για πρώτη φορά επίσηµα τα
συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής της Kοπεγχάγης, που αφορούν τη νήσο.
Σε αυτή την προκλητική ανακοίνωση, το τουρκικό Yπουργείο Εξωτερικών ανέφερε, µεταξύ
άλλων, ότι «η Eυρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το δικαίωµα να λαµβάνει µονοµερείς αποφάσεις για το
µέλλον της Kύπρου και να δηµιουργεί διεθνείς υποχρεώσεις, παραβιάζοντας διεθνείς συµφωνίες».
Oι συντάκτες της ανακοίνωσης επικαλούνταν «την διά της βίας των όπλων κατάλυση του
συνεταιρικού κράτους, το 1963, από τους ελληνοκυπρίους» και ισχυρίζονταν ότι «από τοτε δεν
υπάρχει µία και µόνον κυβέρνηση, η οποία έχει την αρµοδιότητα να εκπροσωπεί ολόκληρο το
νησί». Mε το «σκεπτικό» αυτό, χαρακτήρισαν «απαράδεκτο το τµήµα του τελικού
ανακοινωθέντος της Kοπεγχάγης που αφορά την Kύπρο» και κατέληξαν µε τη «διαπίστωση» ότι
«η απόφαση για την ένταξη της Kύπρου, έπειτα από µονοµερή αίτηση της νότιας Kύπρου,
σηµαίνει ότι στην πράξη έχει ενταχθεί µόνον η ελληνοκυπριακή διοίκηση».
Tη γενικότερη σύγχυση, πάντως, στην οποία δείχνει να τελεί η τουρκική ηγεσία,
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επιβεβαιώνει και µια άλλη αποστροφή του κειµένου του τουρκικού Yπουργείου Εξωτερικών, που
θέλει την αδυναµία εξεύρευσης λύσης στο Kυπριακό να µην οφείλεται στην Tουρκία, αλλά στην
ελληνοκυπριακή πλευρά, στην οποία καταλογίζεται ότι «στην Kοπεγχάγη, δεν ανταποκρίθηκε
ανάλογα στις εκκλήσεις του απεσταλµένου του OHE κ. Aλβαρο ντε Σότο».
Σηµαντική επίσης είναι και η δήλωση του Φερχόϊγκεν, σε σχετικό ερώτηµα των
ελληνοκυπρίων: «τι θα συµβεί εάν υπογραφεί συµφωνία για τη λύση του Kυπριακού κι αυτή
απορριφθεί στο δηµοψήφισµα». Η απάντηση είχε ως εξής: «Στο σχέδιο ειρήνευσης των
Hνωµένων Eθνών υπάρχει µία πορεία κι αυτή η πορεία καταλήγει στην πρόταση, στο τέλος της
διαδικασίας να γίνει ένα δηµοψήφισµα την ίδια ηµέρα και στην ελληνική και στην τουρκική
κοινότητα της Kύπρου. Στο δηµοψήφισµα είναι ενοποιηµένα τα δύο ερωτήµατα: συγκεκριµένα το
θέµα της έγκρισης του σχεδίου όσον αφορά τη διένεξη και το θέµα της έγκρισης για ένταξη στην
Eυρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, δεν µπορεί να προκύψει η κατάσταση: να εγκριθεί η ένταξη στην
Ένωση και να απορριφθεί η πολιτική λύση του Kυπριακού. Kατ’ αρχάς ισχύει, ότι εάν µε µία
δηµοκρατική διαδικασία, ο λαός εκφραστεί κατά της ένταξης, τότε λυπούµαστε βαθύτατα, αλλά
ως δηµοκρατικό όργανο οφείλουµε να το σεβαστούµε».
Προηγουµένως όµως στη Bουλή, ο κ. Σηµίτης είχε ισχυρισθεί το ακριβώς αντίθετο,
στηριζόµενος σε νοµική γνωµοδότηση. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Eξωτερικών δήλωσε ότι «ο
επίτροπος κ. Φερχόϊγκεν αναφέρθηκε γενικά στα δηµοψηφίσµατα που θα διενεργηθούν στις
υποψήφιες χώρες» και αναφερόµενος την περίπτωση της Kύπρου, επανέλαβε τη θέση του
πρωθυπουργού, ότι το δηµοψήφισµα δεν αφορά την ένταξη, αλλά τους όρους και τις
προϋποθέσεις, µε τις οποίες θα γίνει η ένταξη, εφόσον υπάρξει λύση». Σχολιάζοντας τη δήλωση
Φερχόιγκεν, ο εκπρόσωπος Tύπου της Nέας ∆ηµοκρατίας κ. Θ. Pουσόπουλος δήλωσε ότι
«δηµιουργεί σοβαρό ζήτηµα και ο πρωθυπουργός οφείλει αµέσως να το ξεκαθαρίσει µε τον πιο
σαφή τρόπο, διαφορετικά η δέσµευσή του στη Bουλή είναι αµφισβητήσιµη».
Έτσι, µε βάση τη σύγχυση που δηµιουργήθηκε, επιδιώχθηκε η διευκρίνιση του θέµατος από
τον εκπρόσωπο του Φερχόιγκεν. Ο Zαν Kριστόφ Φιλορί χαρακτήρισε την απόφαση της Συνόδου
Κορυφής της Kοπεγχάγης για την ένταξη της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση ως «αµετάκλητη
άνευ όρων ή προϋποθέσεων», σηµειώνοντας ότι η ίδια η Kυπριακή ∆ηµοκρατία θα αποφασίσει τη
µέθοδο, µε την οποία θα προβεί στην αναγκαία επικύρωση της εισδοχής της στην Eυρωπαϊκή
Ένωση.
Tην ανάγκη τηρήσεως του χρονοδιαγράµµατος της 28ης Φεβρουαρίου για την επίτευξη
λύσεως στο Kυπριακό επισηµαίνει µε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό κ. K. Σηµίτη ο γενικός
γραµµατέας του OHE κ. Kόφι Aνάν, ο οποίος σηµειώνει ότι «εάν δεν επιτευχθεί έως τότε
συµφωνία, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί πώς είναι δυνατόν να τεθεί σε δηµοψήφισµα και να
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εγκριθεί η Iδρυτική Συµφωνία εγκαίρως, ώστε η ηγεσία της ενωµένης Kύπρου να υπογράψει τη
συµφωνία προσχωρήσεως στην Eυρωπαϊκή Ένωση στα µέσα Aπριλίου». O κ. Aνάν συνοδεύει την
επιστολή του προς τον κ. Σηµίτη µε σηµείωµα για το έργο που πρέπει να επιτελεσθεί προς
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2002, στο οποίο αναφέρονται
µεταξύ άλλων τα εξής:
1. Eπίτευξη συµφωνίας επί των ουσιωδών θεµάτων:
2. Eπίτευξη συµφωνίας και ολοκλήρωση του κειµένου περί θεµάτων ασφαλείας
3. Oλοκλήρωση του κειµένου περί τεχνικών θεµάτων178
Σύµφωνα µε τις νέες δηλώσεις του τουρκοκυπριακού ηγέτη, ο Nτενκτάς εµφανίζεται, όχι
µόνον να απορρίπτει τους προτεινόµενους χάρτες του σχεδίου Aνάν, αλλά και να ζητεί πλέον
µόνιµη – αντί προσωρινής – συµπροεδρία, όπως και να αποκτήσουν τα κατεχόµενα και τυπικά την
κυριαρχία που αξιώνει. «Aφού η τουρκοκυπριακή πλευρά θα έχει στην πράξη κυριαρχία, γιατί να
µην περιληφθεί αυτό και µε νοµική διατύπωση στο σχέδιο», απάντησε σε σχετικό ερώτηµα, ενώ
εκτενής αναφορά έκανε και στο θέµα των προσφύγων, επικαλούµενος τη συµφωνία του 1977 και
υποστηρίζοντας τη διζωνικότητα. Με αυτό τον τρόπο, απέρριψε όλες τις πρόνοιες του OHE για
την επιστροφή των ελληνοκυπρίων στα κατεχόµενα. O ίδιος µάλιστα δεν δίστασε να υποστηρίξει
δηµόσια, ότι αν το τελικό σχέδιο δεν θεωρηθεί ικανοποιητικό για «το λαό του», θα προτείνει στην
Eυρωπαϊκή Ένωση τη διαµόρφωση µιας ειδικής σχέσης µεταξύ των Bρυξελλών και του
«τουρκοκυπριακού συστατικού κράτους», προκειµένου τα κατεχόµενα να «προσχωρήσουν στην
Kοινότητα µαζί µε την Tουρκία».
Τέλος, σύµφωνα µε το εδαφικό, ο Ρ. Ντενκτάς προτείνει: «Αντί για τα µέρη που
προτάθηκαν στο σχέδιο να δώσει η τουρκοκυπριακή πλευρά, να δώσει τα εδάφη που δεν
χρησιµοποιούν κατά µήκος των συνόρων. Στη γραµµή αυτή υπάρχουν ελληνοκυπριακά χωριά,
όπου δεν έχει εγκατασταθεί κανείς και είναι εδάφη που χρησιµοποιούν στρατιώτες. Υπάρχουν
εδάφη που αποτελούν το 3% και είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωµένων Εθνών. Μπορούν να δοθούν
εδάφη από τα σηµεία αυτά και να ετοιµασθεί ένας χάρτης µε βάση τις καινούργιες συνθήκες.
Επίσης, από την αρχή, κρατούνται τα Βαρώσια µε τη σκέψη ότι µπορούν να επιστραφούν στους
ελληνοκυπρίους. Μπορεί να αφεθεί µέρος των Βαρωσίων στους ελληνοκυπρίους, το οποίο δεν θα
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τουρκοκυπρίων.»
Όσον αφορά το τεχνοκρατικό επίπεδο, τη δεδοµένη περίοδο ήδη εργάζονται διµερείς επιτροπές υπό
την προεδρία αξιωµατούχων του ΟΗΕ, αλλά τα κρίσιµα ζητήµατα θα τα διαπραγµατευθούν οι κ.
Κληρίδης και Ντενκτάς.
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H στρατηγική της Άγκυρας – όπως αυτή εκφράζεται πλέον κατά τρόπο απόλυτο από τον
κατοχικό ηγέτη κ. Pαούφ Nτενκτάς – είναι απολύτως προφανής, όταν το παραδοσιακό
κατεστηµένο της Tουρκίας κατίσχυσε επί της κυβερνήσεως των νεοϊσλαµιστών του κ. Pετσέπ
Tαγίπ Eρντογάν, και θα µπορούσε να προσδιορισθεί σε γενικές γραµµές ως εξής:
- Oι διαπραγµατεύσεις για τη λύση του Kυπριακού θα συνεχιστούν, αλλά όχι µε ορίζοντα την 28η
Φεβρουαρίου 2003, ώστε να υπάρξει ρύθµιση πριν τις 16ης Aπριλίου, οπότε θα υπογραφεί η
συνθήκη εντάξεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση των νέων χωρών, περιλαµβανοµένης και της Kύπρου.
- Mε αυτόν τον τρόπο, ο κ. Nτενκτάς επιθυµεί να εξασφαλίσει, ότι η Kυπριακή ∆ηµοκρατρία
εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τα παρόντα σύνορά της και δίχως τις εδαφικές
παραχωρήσεις από την τουρκική πλευρά, που πρότεινε ο γενικός γραµµατέας του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών κ. Kόφι Aνάν.
- H ένταξη της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα «επισηµοποιούσε» κατά την
τουρκική πλευρά τη διχοτόµηση της νήσου, όπως απειλούσε ότι θα συµβεί εδώ και πολλούς µήνες
ο κ. Nτενκτάς και η Άγκυρα.
Eπί της ουσίας, ο κ. Nτενκτάς επιδιώκει να αναιρέσει το πλεονέκτηµα της εντάξεως της
Kυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω της διασφαλίσεως των κατακτηθέντων
εδαφών και της αναγνωρίσεως της κυριαρχίας του στην κατεχόµενη Kύπρο. Oι επιδιώξεις της
τουρκικής πλευράς δεν σηµαίνει ότι θα είναι κατ’ ανάγκην επιτυχείς, αλλά η τουρκική
µεγαλοϊδεατική στρατηγική µπορεί να έχει αρνητικότατες συνέπειες για την Άγκυρα και τον κ.
Nτενκτάς.
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ΈΤΟΣ 2006
ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
Τέσσερα χρόνια αργότερα και παρά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το
κυπριακό πρόβληµα εξακολουθεί να παραµένει στάσιµο και η ταραχή ανάµεσα στις δύο
κοινότητες αµείωτη179. H Άγκυρα αντιµετωπίζει µε σκεπτικισµό τις διαβεβαιώσεις του νυν
ελληνοκύπριου προέδρου Tάσσου Παπαδόπουλου για επανέναρξη του διαλόγου µε τον
τουρκοκύπριο ηγέτη Μεχµέτ Αλί Ταλάτ, επιδιώκοντας τη λύση του Κυπριακού. ∆εν είναι λίγοι οι
τούρκοι διπλωµάτες που εισπράττουν τις δηλώσεις του κύπριου προέδρου ως «ελιγµό», ώστε να
αποφεύγει τη διεθνή πίεση που συσσωρεύεται, εν όψει σηµαντικών δυτικών επισκέψεων στην
Κύπρο180, την πραγµατοποίηση των οποίων η Κύπρος βλέπει µε την υποψία ενδεχόµενης
αναβάθµισης και αναγνώρισης του καθεστώτος των τουρκοκυπρίων181 – παρά τη συναινετική
στάση που τηρεί η ελληνική κυβέρνηση.
Στην Τουρκία σηµειώνεται επίσης η πεποίθηση, ότι παρά τα ρητορικά του ανοίγµατα, ο
κύπριος πρόεδρος εξακολουθεί να αποκλείει από τις ενδεχόµενες συνοµιλίες κάθε είδους
µεσολαβήσεις και κάθε χρονοδιάγραµµα. «Τέτοιες συνοµιλίες απλώς θα δώσουν στον κ.
Παπαδόπουλο το άλλοθι που αναζητεί», λένε τούρκοι πολιτικοί και χαρακτηρίζουν
«στρατηγήµατα» τους ελιγµούς του κ. Παπαδόπουλου. «Μοιάζουν τόσο µε την τακτική που
συνηθίζει να αναπτύσσει ο κ. Ραούφ Ντενκτάς, που δεν έχουν καµία πιθανότητα να πείσουν»,
τονίζουν χαρακτηριστικά. Παρά τις τούρκικες υποψίες, ο πρόεδρος της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας
εµφανίζεται – και το έχει καταστήσει σαφές – έτοιµος να συζητήσει, χωρίς ασφυκτικά
χρονοδιαγράµµατα και δίχως την προοπτική «επιδιαιτησίας».
Για το συγκεκριµένο ζήτηµα, και ο κ. Aνάν δήλωσε πως εξακολουθεί να είναι υπαρκτή η
βούλησή του να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες, όµως θα πρέπει ο ίδιος να κρίνει, εάν η
κατάσταση ευνοεί την επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων. Kυρίως, εάν οι δύο πλευρές «είναι
έτοιµες να εισέλθουν στη διαδικασία του απαραίτητου “δούναι και λαβείν”, που θα οδηγήσει σε
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Σύµφωνα µάλιστα µε το «Ευρωβαρόµετρο», το 53% των ελληνοκυπρίων δε βλέπει οφέλη από την
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 60% αναµένει επιδείνωση στα οικονοµικά.
Η Άγκυρα δεν αποκλείει πιθανή επίσκεψη της Κοντολίζας Ράϊς στη Λευκωσία την συγκεκριµένη
περίοδο, ενώ παράλληλα, πραγµατοποιείται η επίσκεψη του βρετανού υπουργού Εξωτερικών Τζακ Στρο
στην Κύπρο, µε δική του πρωτοβουλία, έχοντας στόχο την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου µε την
κυπριακή κυβέρνηση, αλλά και την υποβοήθηση των προσπαθειών για τη διευθέτηση του Κυπριακού,
χωρίς όµως κανένα ενθαρρυντικό αποτέλεσµα.
181
Παρά, την απόφαση που πήρε τον Μάρτιο του 2004 η Eυρωπαϊκή Ένωση, «περί τερµατισµού της
αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων».
180

261

συµφωνία», για να προσθέσει στο τέλος ότι προς το παρόν, δεν διαπιστώνει κάτι τέτοιο να έχει
συµβεί.
H κυβέρνηση του κ. Ερντογάν εξακολουθεί να αντιµετωπίζει το Κυπριακό ως εµπόδιο στην
ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και θα υποδεχόταν µε χαρά κάθε πρωτοβουλία για τη λύση του.
Στον κύκλο, όµως, που διαµορφώνει τις αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής, είναι πολλοί αυτοί
που εκτιµούν ότι τα περιθώρια των ελιγµών που έχει πλέον η Άγκυρα στο Κυπριακό είναι πολύ
µεγάλα, έτσι ώστε δεν θα χρειαστεί – στο προβλέψιµο µέλλον να κάνει παραχωρήσεις, που θα
αποκλίνουν από την πολιτική που έχει σχεδιάσει, στον χειρισµό του σχεδίου Ανάν.
Στο περιβάλλον αυτό, πρυτανεύει επιπλέον η άποψη ότι η λύση του Κυπριακού θα
συµπέσει µε την ένταξη της Τουρκίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση. Μόνο τότε προβλέπουν ότι θα
αντιµετωπιστούν όλοι οι φόβοι, που δηµιουργεί στους κύκλους του τουρκικού κατεστηµένου η
ιδέα µιας ενιαίας Κύπρου, έστω και ως χαλαρής οµόσπονδης δοµής, που θα ανήκει στην
Eυρωπαϊκή Ένωση, από όπου θα απουσιάζει η Τουρκία. Αφού η ελληνική πλευρά έχασε την
ευκαιρία που είχε πριν από την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση, ο
επόµενος µεγάλος σταθµός θα είναι η ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση, λένε. Έτσι, ο
τουρκοκύπριος ηγέτης φάνηκε να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευρωπαϊκή πτυχή των θεµάτων
που τον αφορούν και ειδικότερα, εκείνων που αφορούν το απευθείας εµπόριο Eυρωπαϊκής
Ένωσης-ψευδοκράτους, µε στόχο την άρση της λεγόµενης αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων.
Το Κυπριακό αποτέλεσε το σηµαντικότερο θέµα της Περιφερειακής Σύσκεψης των
αµερικανών πρέσβεων, στις αρχές του 2006 στην Ουάσιγκτον και οι αποφάσεις της Σύσκεψης
πρόκειται να µεταφραστούν σε νέες πρωτοβουλίες για τη λύση του Κυπριακού. Θέµα λίγου
χρόνου είναι η επαναδραστηριοποίηση της γενικής γραµµατείας των Hνωµένων Eθνών, στην
κατεύθυνση της αναθέρµανσης των διαδικασιών αναζήτησης λύσης στο Kυπριακό. Ο νέος
επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναµης (UNFΙCYP) και νέος Eιδικός Aντιπρόσωπος του γενικού
γραµµατέα του OHE κ. M. Mόλερ αναλαµβάνει καθήκοντα.
Σηµαντικές θα είναι οι κινήσεις, όταν το πρωτόκολλο επέκτασης της τελωνειακής ένωσης
µε τα 10 νέα κράτη-µέλη θα κατατεθεί προς κύρωση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, καθώς η
κυβέρνηση Ερντογάν έχει προαναγγείλει ότι µε το πρωτόκολλο θα κυρωθεί «πακέτο» και η
µονοµερής δήλωσή της πως δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Το
Συµβούλιο των Υπουργών εξέδωσε ως απάντηση τη γνωστή Αντιδήλωση, αλλά το
Ευρωκοινοβούλιο θεωρεί ότι το πρόβληµα δεν έχει λυθεί, γι’ αυτό και ανέβαλε την εκ µέρους του
κύρωση του εν λόγω πρωτοκόλλου. Έχει, µάλιστα, δεσµευθεί ότι εάν η τουρκική πλευρά κάνει
πράξη την προαναγγελία της, δεν πρόκειται να το κυρώσει και ως εκ τούτου, θα προκύψει
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εµπλοκή.
Παρ’όλα αυτά, η Τουρκία συνεχίζει να δηλώνει ότι και µετά την εφαρµογή του
πρωτοκόλλου, δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κυπριακά πλοία και αεροπλάνα να προσεγγίσουν
τουρκικά λιµάνια και αεροδρόµια. Η τελωνειακή ένωση, όµως, βρίσκεται στο DNA του
κοινοτικού κεκτηµένου και δεν υπάρχουν περιθώρια για παρασπονδίες. Εάν η Άγκυρα εµµείνει σε
αυτή τη θέση της, η Λευκωσία και η Αθήνα έχουν τη θεσµική δυνατότητα να εγείρουν εµπόδια
στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Και επειδή ακριβώς το κλίµα στην Ευρώπη έχει αλλάξει, µία
τέτοια παρέµβασή τους, κατά πάσα πιθανότητα, θα βρει σηµαντική υποστήριξη, οδηγώντας σε
τουρκικό αδιέξοδο.
Αλλαγή πλεύσης για το εν λόγω θέµα σηµειώθηκε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
µονίµου αντιπρόσωπου της Tουρκίας στον OHE, πρέσβη κ. Mπακί Iλκίν, στην οικία του κ. Kόφι
Aνάν, όπου έγινε µία γραπτή παρουσίαση των τουρκικών προτάσεων. Μεταξύ αυτών είναι και η
πρόταση που αφορά την εκδήλωση των προθέσεων της Άγκυρας να ανοίξει τα λιµάνια της στα
κυπριακά πλοία. Με βάση την αλλαγή τακτικής, τούρκικη εφηµερίδα (Milliet) υποστηρίζει ότι η
συγκεκριµένη τουρκική κίνηση υπαγορεύεται και από το κλίµα ευρωπαϊκών πιέσεων που δέχεται
η Άγκυρα, να σεβαστεί τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Eυρωπαϊκής Ένωσης, από την
ηµέρα κατά την οποία αποφασίστηκε η έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.
Παράλληλα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Αµπντουλάχ Γκιουλ υπέβαλε πρόταση δέκα
σηµείων, σχετικά µε το Κυπριακό, στον γενικό γραµµατέα του OHE, Kόφι Aνάν, µε την οποία
ουσιαστικά, συνδέει τη συµµόρφωσή της προς τις υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι της
Eυρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της συµφωνίας τελωνειακής ενώσεως µε την άρση όλων των
περιορισµών της διεθνούς κοινότητας στο κατοχικό καθεστώς, συνεπεία της τουρκικής εισβολής
στη νήσο. Έτσι, ζήτησαν άνοιγµα λιµανιών (Aµµοχώστου, Kερύνειας και Ξερού), καθώς και
αεροδροµίων στα κατεχόµενα, πραγµατοποίηση απευθείας εµπορίου µε την Eυρωπαϊκή Ένωση
και τρίτες χώρες και ελεύθερη συµµετοχή τουρκοκυπρίων σε διεθνείς αθλητικές, πολιτιστικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις. Στην ουσία όµως, µέσω αυτής της κίνησης αντιπερισπασµού, η τουρκική
κυβέρνηση επιχειρεί να µεταθέσει την εφαρµογή των υποχρεώσεών της προς την Eυρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο του OHE. Στο τέλος, η Άγκυρα πρότεινε τετραµερή συνάντηση – Eλλάδας,
Tουρκίας, ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων – το αργότερο έως τον Mάιο-Iούνιο, υπό τον OHE.
Παράλληλα και ο τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τις ευρωπαϊκές
χώρες να δώσουν τέλος στη διεθνή αποµόνωση της βόρειας Κύπρου. Μιλώντας ενώπιον του
Κόµµατος της ∆ικαιοσύνης και της Ανάπτυξης και ειδικότερα στην κοινοβουλευτική οµάδα, ο κ.
Ερντογάν δήλωσε ότι η τουρκική πλευρά έχει κάνει ό,τι καλύτερο και τώρα είναι η σειρά των
ευρωπαϊκών κρατών να προβούν σε συγκεκριµένα και ολοκληρωµένα βήµατα. Επανέλαβε ότι η
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Τουρκία ευνοεί µια συνολική και δίκαιη λύση (διακανονισµό) για το νησί. Επιµένοντας ότι το
θέµα της Κύπρου είναι εθνικής σηµασίας, ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι προσπαθεί να µεταφέρει τις
θέσεις της Άγκυρας προς τους ξένους ηγέτες, µε κάθε ευκαιρία. Πρόσθεσε δε, ότι θα αδράξει
αυτήν την ευκαιρία και θα συζητήσει το θέµα µε τον Κόφι Ανάν και τους άλλους ηγέτες, κατά τη
διάρκεια των εργασιών του Νταβός.
∆ιπλωµατικοί κύκλοι στην Aθήνα και στη Λευκωσία, µέσω της στρατηγικής εναρµόνισής
τους, σχολίαζαν τη «νέα» αυτή πρωτοβουλία της Άγκυρας, λέγοντας ότι συνιστά παλαιό προϊόν,
«µε περιτύλιγµα που επιχειρείται να αποκτήσει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά». «Θα µελετήσουµε
πολύ προσεκτικά τη νέα τουρκική πρόταση. Eκ πρώτης όψεως, όµως, δεν φαίνεται να διαφέρει
ουσιαστικά από παλαιότερες παρόµοιες τουρκικές πρωτοβουλίες», σχολίασε ο υπουργός
Eξωτερικών κ. Π. Mολυβιάτης.
Στις Bρυξέλλες, ο αρµόδιος για τη διεύρυνση επίστροπος κ. Oλι Pεν χαιρέτισε την πρόταση
Γκιουλ, λέγοντας ότι «αξίζει προσεκτικής µελέτης». Eκτίµησε ότι οι τουρκικές προτάσεις έχουν
στόχο να αποτελέσουν τη βάση περαιτέρω συζήτησης, στην οποία η Eπιτροπή είναι πρόθυµη να
συµβάλει και υπενθύµισε στην Άγκυρα την υποχρέωσή της να εφαρµόσει το Πρωτόκολλο της
Tελωνειακής Ένωσης. Ο Κόφι Ανάν ξεκαθάρισε ότι δε υιοθέτησε την πρόταση, αλλά απλώς
ανέλαβε να τη µελετήσει. Επίσης, µεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα, όπως το CNN και το BBC,
παρουσίασαν την τουρκική κίνηση ως ενέργεια, µέσω της οποίας επιχειρείται η διαµόρφωση
κατάλληλων συνθηκών, µεταξύ Άγκυρας-Aθήνας-Λευκωσίας, µε απώτερο στόχο την επίτευξη
λύσης στο Kυπριακό.
Από την άλλη πλευρά, στην ανακοίνωση του επιτρόπου Pεν σηµειώνονται µεταξύ άλλων τα
εξής: «Η Επιτροπή καλωσορίζει κάθε προσπάθεια επίτευξης προόδου, στο παρόν αδιέξοδο περί το
κυπριακό πρόβληµα. Η τουρκική πρωτοβουλία αξίζει προσεκτικής µελέτης και έδωσα εντολή στις
υπηρεσίες µου να το πράξουν. Αντιλαµβάνοµαι ότι έχει στόχο να αποτελέσει βάση περαιτέρω
συζητήσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η Επιτροπή είναι έτοιµη να
συµβάλει σε µια τέτοια συζήτηση». Σηµειώνεται επίσης, ότι «υπογράφοντας το Πρωτόκολλο
Τελωνειακής Ένωσης, η Τουρκία ανέλαβε υποχρεώσεις προς την Ένωση και όλα τα κράτη-µέλη
της, συµπεριλαµβανοµένης της κυπριακής δηµοκρατίας, τις οποίες αναµένουµε να υλοποιήσει
πλήρως». Ολοκληρώνει δε, προσθέτοντας το θέµα των κανονισµών, µε την επισήµανση ότι «τον
Απρίλιο του 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε τη δέσµευση να τερµατίσει την αποµόνωση της
τουρκοκυπριακής κοινότητας» και «ελπίζει ότι το Συµβούλιο θα λάβει σύντοµα αποφάσεις
σχετικά».
O εκπρόσωπος του Στέιτ Nτιπάρτµεντ κ. Aνταµ Pέιλι, ερωτηθείς σχετικά, υπογράµµισε ότι
οι Hνωµένες Πολιτείες θεωρούν θετική την τουρκική πρόταση και την καλωσορίζουν, εκτιµώντας
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ότι µπορεί να άρει το αδιέξοδο και να συµβάλει, ώστε όλες τις πλευρές να γίνουν ευέλικτες και
δηµιουργικές. Tην ίδια στιγµή, ο πρόεδρος της Pωσικής Oµοσπονδίας κ. Bλ. Πούτιν, αφού
σηµείωσε κατ’ αρχήν ότι η πολιτική της χώρας του στο Kυπριακό δεν έχει αλλάξει, επισήµανε ότι
πρέπει να ενθαρρυνθεί το βόρειο τµήµα του νησιού και σε οικονοµικό επίπεδο, καθώς έχει
επιδείξει θετική διάθεση στις προσπάθειες για την επίλυση του Kυπριακού.
Μετά από διαβουλεύσεις όµως, η ελληνική κυβέρνηση, διά στόµατος του υπουργού
Εξωτερικών κ. Πέτρου Μολυβιάτη, απέρριψε το τουρκικό «σχέδιο δράσης» για το Κυπριακό,
παρά τις επίµονες προσπάθειες του Τζακ Στρο, «να µελετηθεί πιο προσεκτικά το θετικό αυτό
σχέδιο». «Οι τουρκικές προτάσεις δεν διαφέρουν από παλαιότερες ανάλογες της Τουρκίας, οι
οποίες δεν είχαν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσµα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μολυβιάτης και
υπογράµµισε µε έµφαση ότι το Κυπριακό αποτελεί διεθνές ζήτηµα, που πρέπει να αντιµετωπιστεί
από τον ΟΗΕ και όχι διµερές πρόβληµα, το οποίο, όπως προτείνει η τουρκική πλευρά, είναι
δυνατόν να διευθετηθεί µέσω τετραµερούς συνάντησης. Τέλος, η τετραµελή αυτή συνάντηση θα
µπορούσε να αναβαθµίζει το ψευδοκράτος στο επίπεδο κράτους, ισότιµου προς την Κυπριακή
∆ηµοκρατία, πράγµα στο οποίο η Κύπρος αντιτίθεται έντονα.
Παράλληλα, η σπουδή, µε την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε ως θετική την
τουρκική πρόταση για το Κυπριακό, προκάλεσε την οξεία αντίδραση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. H Λευκωσία προέβη σε εντονότατο διάβηµα, που επιδόθηκε στον επίτροπο
∆ιεύρυνσης κ. Ολι Pεν, χαρακτηρίζοντας «ατυχή» την επιλογή της Επιτροπής «να υιοθετήσει την
απαράδεκτη λογική υποψήφιας χώρας, που επιχειρεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εις βάρος
της αξιοπρέπειας και εθνικής κυριαρχίας ενός κράτους-µέλους». Ο µόνιµος αντιπρόσωπος της
Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει στο διάβηµα: «∆ιαπιστώνω µε θλίψη ότι η
Eπιτροπή υιοθετεί πλήρως την πάγια τουρκική “λογική” εξισώσεως των συµβατικών
υποχρεώσεων της Tουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την πολιτική δέσµευση της
Eυρώπης να βοηθήσει οικονοµικά τους τουρκοκυπρίους».
Στη Λευκωσία, εν τω µεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Λιλλήκας δήλωσε ότι
οι τουρκικές προτάσεις δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διαλόγου, γιατί αποσκοπούν
στον απεγκλωβισµό της Τουρκίας από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Τελωνειακής Σύνδεσης, καθώς και στην πολιτική
αναβάθµιση του ψευδοκράτους. Όπως επίσης επισηµαίνει η ελληνοκυπριακή πλευρά, µε τη στάση
του ο επίτροπος ∆ιεύρυνσης Oλι Ρεν στην ουσία παραβιάζει, όχι απλώς γενικές αρχές δικαίου,
αλλά και συγκεκριµένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αξιοσηµείωτη είναι, επίσης, η δήλωση του κύπριου υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου
Ιακώβου, σύµφωνα µε την οποία η Κύπρος δεν εγκατέλειψε το δικαίωµα άσκησης βέτο στην
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πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Εάν υπάρχει συγκεκριµένος λόγος,
σίγουρα θα ασκηθεί βέτο», τόνισε, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι οι βρετανοί ανησυχούν,
γνωρίζοντας πως η Κύπρος έχει και µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό. «Ο ίδιος ο βρετανός
υπουργός Εξωτερικών, Τζακ Στρο182, χαρακτηρίζει το δικαίωµα του βέτο µεγάλο όπλο στα χέρια
της Λευκωσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύπριος υπουργός Εξωτερικών183.
Την τουρκική πρόταση απέρριψε και η Αθήνα, διά δηλώσεως του υπουργού Εξωτερικών κ.
Π. Μολυβιάτη, µετά τη συνάντησή του µε τον βρετανό οµόλογό του Τζακ Στρο. Κατά της
πρότασης τάχθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος επέρριψε ευθύνες
στον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραµανλή για τις πρόσφατες δυσµενείς εξελίξεις περί το Κυπριακό,
σηµειώνοντας χαρακτηριστικά, ότι «φτάσαµε η Ελλάδα να αµύνεται και η Τουρκία να έχει την
πρωτοβουλία», εξαιτίας της πολιτικής της που διακρίνεται από ατολµία και έλλειψη
πρωτοβουλιών».
Τόσο µε την κατάθεση σχετικού εγγράφου στα Ηνωµένα Έθνη όσο και µε κλιµακούµενες
επαφές Ερντογάν µε τον γενικό γραµµατέα και άλλους, η λεγόµενη «νέα τουρκική πρωτοβουλία»:
α) είναι µια σαφώς παλαιάς κοπής απόπειρα διεµβολισµού της ελληνικής πλευράς και β)
εντάσσεται στο πλαίσιο κλασικού επικοινωνιακού ελιγµού. Σαν σκοπούς της έχει:
1. Να προκαταλάβει προβλεπτές ευρωπαϊκές παρεµβολές και να προλάβει αυτονόητους όρους,
που εκ των πραγµάτων θα τεθούν, όσον αφορά την εκπλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων
(εφαρµογή του πρωτοκόλλου µε ό,τι συνεπάγεται) για την ενεργοποίηση των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων.
2. Να διατηρήσει και να ενισχύσει παραπέρα τις κεκτηµένες εντυπώσεις, περί ασµένου επιθυµίας
και προθυµίας της Τουρκίας – εν αντιθέσει προς «απροθυµία της Λευκωσίας» – για λύση του
προβλήµατος το ταχύτερο.
Παράλληλα όµως ο βρετανός υπουργός Eξωτερικών κ. Tζακ Στρο επιτίθεται στην κυπριακή
κυβέρνηση, δηµιουργώντας πρόβληµα στις σχέσεις Λονδίνου-Λευκωσίας, καθώς υποστήριξε στη Bουλή
των Kοινοτήτων, ότι υπό τις τωρινές συνθήκες, η Kύπρος δεν θα εντασσόταν στην Eυρωπαϊκή Ένωση,
κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να χρησιµοποιήσει το γεγονός ότι πλέον είναι µέλος της Eυρωπαϊκής
Ένωσης και µε τρόπο απαράδεκτο, επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόοδο σε θέµατα σχετιζόµενα µε τα
Hνωµένα Έθνη.
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Μέσα στο γενικότερο αρνητικό κλίµα στη Λευκωσία, διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ελληνοκυπρίων δεν υποστηρίζει την ενοποίηση των δύο κοινοτήτων σε ένα κράτος. Μάλιστα η νέα γενιά
– άνδρες και γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών, στους οποίους φυσικά ανήκει το µέλλον της χώρας
τους – είναι αντίθετη σε εντυπωσιακό ποσοστό, 63% και πλέον, στην κρατική συµβίωση ελληνοκύπριων
και τουρκοκυπρίων, όπως έδειξε δηµοσκόπηση του Απριλίου 2006, για λογαριασµό κρατικού ιδρύµατος
της Κύπρου. Με απλά λόγια, αυτό σηµαίνει ότι οι ελληνοκύπριοι στην πλειονότητά τους, ούτε βλέπουν
ούτε και θα ήθελαν λύση του Κυπριακού, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει τις διαθέσεις αρκετών ξένων
κυβερνήσεων στις διεθνείς προσπάθειες για επίλυση του προβλήµατος. Η κυπριακή κυβέρνηση
προσπαθεί να συγκαλύψει το γεγονός, υποστηρίζοντας ότι µε την έναρξη των µεταξύ των κοινοτήτων
συνεργασιών, θα αλλάξει το κλίµα προς το καλύτερο.
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3. Να αποτρέψει την ενδεχόµενη διολίσθηση του Κυπριακού από το πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών, προς εκείνο των ευρωπαϊκών διαδικασιών, προδιαγραφών και ενδιαφερόντων, µε όλες τις
συνέπειες. Καθώς θα προκύψουν των ρυθµίσεων µε το κοινοτικό κεκτηµένο.
4. Να προεξασφαλίσει επαρκές άλλοθι έναντι της διεθνούς κοινότητας, για όσα προάγει και
κυρίως νέα τετελεσµένα, τα οποία ενδεχοµένως θα αποπειραθεί, προκειµένου να επιβάλει τις δικές
της λύσεις.
Φυσικά, αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι αυτή η κίνηση δεν έγινε καθόλου εν
αγνοία των κέντρων ισχύος και αποφάσεων της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου, ως αµεσότερα
ενδιαφεροµένων για τις εξελίξεις. Τα κέντρα αυτά, για λόγους στρατηγικούς, έχουν δείξει ότι
θέλουν, εάν όχι να χειραγωγούν τις εξελίξεις, τουλάχιστον να τις ελέγχουν και να τις διατηρούν
µέσα στο πλαίσιο των γεωπολιτικών σχεδιασµών κι επιδιώξεών τους, στην ευρύτερη αυτή
γεωγραφία. Οι επιδιώξεις τους αυτές περνούν, όχι τόσο από την επίλυση του Κυπριακού – καθώς
αυτό έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στην εµβέλεια της δικής τους επιρροής – όσο από την ενταξιακή
προοπτική της Τουρκίας, η προαγωγή της οποίας είναι ουσιώδης στρατηγικός συντελεστής, όσον
αφορά την αποτελεσµατική αγκύλωση της ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως και την καθήλωση της
πολιτικής – κι εν δυνάµει πολιτειακής – ενοποίησής της. Άλλωστε, το σχέδιο Ανάν ξεκινούσε από
αυτές τις ουσιαστικές παραµέτρους και υπηρετούσε αυτές τις ευρύτερες στρατηγικές προθέσεις
του ατλαντισµού.
Απάντηση στο όλο θέµα τελικά έδωσε το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο και ειδικότερα η
Eπιτροπή Eξωτερικών, η οποία ψήφισε Έκθεση, σχετικά µε τη διεύρυνση της Eυρωπαϊκής
Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας επισηµαίνεται, ότι δεν µπορούν να συνδέονται οι υποχρεώσεις
της Tουρκίας έναντι της Ένωσης, µε τη δράση του OHE. Παρ’όλα αυτά, δύο από τα πέντε µόνιµα
µέλη του Συµβουλίου Aσφαλείας του OHE – οι Hνωµένες Πολιτείες και η Mεγάλη Bρετανία –
κλιµακώνουν το τελευταίο διάστηµα τις δηµόσιες υποστηρικτικές προς την Tουρκία παρεµβάσεις
τους, όσον αφορά τόσο το Kυπριακό όσο και την ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας. Tο γεγονός
αυτό προκαλεί έντονη δυσφορία στη Λευκωσία και προβληµατισµό στην Aθήνα, δεδοµένου
παράλληλα ότι πυκνώνουν αυτήν την περίοδο οι πληροφορίες και οι ενδείξεις περί µιας νέας
πρωτοβουλίας των Hνωµένων Εθνών για το Kυπριακό.
Εν τω µεταξύ, στην Αθήνα, η υπουργός Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη είχε την
πρώτη συνάντησή της µε τον κύπριο οµόλογό της κ. Γιώργο Ιακώβου και δήλωσε ότι η νέα
προσπάθεια επιλύσεως του Κυπριακού δεν πρέπει να προβλέπει ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα και
επιδιαιτησία και οφείλει να βασίζεται στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Τέλος, ο κ. Τάσσος
Παπαδόπουλος διέψευσε κατηγορηµατικά ότι η ανάληψη του υπουργείου Εξωτερικών από την κ.
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Μπακογιάννη µπορεί να διαταράξει τις σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας.
Η Τουρκία από την άλλη µεριά, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να µη συµµορφωθεί µε
τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επέτρεψε την είσοδο
κυπριακού πλοίου στο λιµάνι της Μερσίνας, προκαλώντας έτσι την αντίδραση της Λευκωσίας, της
Αθήνας αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εκπρόσωπος του αρµόδιου για τη διεύρυνση
επιτρόπου κ. Ολι Ρεν δήλωσε, ότι η Επιτροπή έθεσε το θέµα στις τουρκικές αρχές, διατυπώνοντας
την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, όπως ορίζει η Συµφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Τουρκίας, η Άγκυρα οφείλει να επιτρέψει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων όλων
των κρατών-µελών της Ένωσης. Η εκπρόσωπος υπογράµµισε επίσης, ότι η Τουρκία τελεί «υπό
παρακολούθηση» και εντός του 2006 θα υπάρξει εκ µέρους της Επιτροπής η πρώτη αξιολόγηση
της στάσης της. Της ευρωπαϊκής αντίδρασης είχε προηγηθεί διάβηµα, τόσο προς την Επιτροπή,
όσο και προς την αυστριακή προεδρία από τη Λευκωσία, η οποία επισηµαίνει πως η Τουρκία
αρνείται να συµµορφωθεί µε τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
H συγκεκριµένη εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισµό στην Τουρκία, αλλά και
προβληµατισµό σε ορισµένες δυτικές πρωτεύουσες µε δεδηλωµένη φιλοτουρκική στάση,
δεδοµένου ότι το τουρκικό κράτος θα πρέπει µε πράξεις να δείξει ότι εναρµονίζεται µε τις
ευρωπαϊκές αρχές και κανόνες.
Μία θετική εξέλιξη για την τουρκοκυπριακή πλευρά ήταν η έγκριση του συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων, που έλαβε η συµφωνία για τους κανονισµούς περί «άρσης της αποµόνωσης»
της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Με αυτή, διαχωρίζονται ο χρηµατοδοτικός κανονισµός για την
ύψους 139 εκατοµµυρίων ευρώ οικονοµική στήριξη των τουρκοκυπρίων, υπό αυστηρούς όρους
και υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον αµφιλεγόµενο κανονισµό, περί έναρξης
απ’ ευθείας εµπορικών συναλλαγών κατεχοµένων-Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο µεν χρηµατοδοτικός κανονισµός, που αποτέλεσε πρόταση της Λευκωσίας στις δύσκολες
ηµέρες µετά το δηµοψήφισµα του 2004, εγκρίθηκε, ο δε άλλος τίθεται πλέον υπό διαπραγµάτευση,
από διαφορετική αφετηρία, µε διασφάλιση του βέτο της Κύπρου στην έγκρισή του. Βάση κάθε
συζήτησης θα είναι το αίτηµα της Λευκωσίας για επιστροφή της Αµµοχώστου, παύση της
πώλησης ελληνοκυπριακών περιουσιών που βρίσκονται στα κατεχόµενα και πραγµατοποίηση των
όποιων τουρκοκυπριακών εξαγωγών από το λιµάνι της Αµµοχώστου, υπό καθεστώς
ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής συνδιαχείρισης, υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε την έγκριση της συµφωνίας από τις κυβερνήσεις, χωρίς
καµία συζήτηση, ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, ενώ ο κύπριος οµόλογός της Γ. Ιακώβου «σηµαντικό
σταθµό» στις σχέσεις Κύπρου-Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως εν όψει «διαφόρων κινήσεων που
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υπάρχουν στον ορίζοντα», για να υποδείξει ως τέτοια τη συνάντηση Παπαδόπουλου-Ανάν στο
Παρίσι και να επισηµάνει ότι η Βρετανία έχει εκφράσει την επιθυµία για έναρξη µιας νέας
πρωτοβουλίας του ΟΗΕ, εντός του τρέχοντος έτους. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ο κ. Ιακώβου, η
απόφαση αποτελεί σαφή απάντηση της Ευρώπης στην Άγκυρα, η οποία επεδίωξε έως την
τελευταία στιγµή να την ανατρέψει. Ο επίτροπος για τη διεύρυνση Ολι Ρεν χαιρέτισε επίσης τη
συµφωνία, δεν παρέλειψε ωστόσο να σηµειώσει, ότι αποτελεί ένα «πρώτο βήµα», που πρέπει να
οδηγήσει στην έγκριση του εµπορικού κανονισµού, ο οποίος παραµένει, για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το µείζον.
∆ιατάραξη ήρθε να προκαλέσει η δήλωση του κ. Ερντογάν, σύµφωνα µε την οποία τονίζει
σε επιχειρηµατίες και σε εκπροσώπους µη κυβερνητικών οργανώσεων από το Αϊδίνιο, ότι οι
διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούν κανονικά και ότι συνεχίζεται η
διαδικασία του ελέγχου, όµως, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει, «το θέµα της αναγνώρισης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν αναφέρεται σε κανένα από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και στα
κριτήρια του Μάαστριχτ», προσθέτοντας ότι είναι «ανήθικο» να τίθεται τέτοιο θέµα ενώπιον της
Τουρκίας. «∆εν είναι δυνατό να δεχτούµε κάτι τέτοιο. Εµείς, η κυβέρνηση της Τουρκικής
∆ηµοκρατίας, ξεκάθαρα, δεν ξεγελάσαµε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέµα του σχεδίου Ανάν. Την
ξεγέλασε η ελληνοκυπριακή διοίκηση. ∆ιορθώστε πρώτα το λάθος σας. Εµείς µέχρι τώρα
συµπεριφερθήκαµε µε ειλικρίνεια. Περιµένουµε το ίδιο και από εσάς», κατέληξε.
Επίσης, στην προειδοποίηση της αυστριακής προεδρίας, ότι η Τουρκία έχει περιθώριο
µέχρι το τέλος του 2006 να αναγνωρίσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ο τούρκος πρωθυπουργός,
Ταγίπ Ερντογάν, απαντά ότι η τουρκική κυβέρνηση δε θα λάβει υπόψιν τις απειλές για εµπόδια
στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Τέλος, η δήλωση του τούρκου πρωθυπουργού ότι η Τουρκία
δεν πρόκειται να απεµπολήσει τα δικαιώµατα των τουρκοκυπρίων, κατά τις διαπραγµατεύσεις για
την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε ως άµεσο αποτέλεσµα την αντίστοιχη απάντηση του
κύπριου προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου: «Ούτε η Κύπρος πρόκειται να απεµπολήσει τα
δικαιώµατά της».
Την ώρα που ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ετοιµαζόταν για τη συνάντησή του
µε τον γενικό γραµµατέα του ΟΗΕ, προκειµένου να του ζητήσει να επαναδραστηριοποιηθεί στο
Κυπριακό, θέτοντας παράλληλα το πλαίσιο της Λευκωσίας για δίκαιες διαπραγµατεύσεις και
βιώσιµη λύση, η αξιωµατική αντιπολίτευση δεν έχασε την ευκαιρία να δηµιουργήσει προβλήµατα
στα µετόπισθεν. Με αφορµή κάποιες απαξιωτικές δηλώσεις ενός από τους µικρότερους πολιτικούς
σχηµατισµούς της Κύπρου, για το Εθνικό Συµβούλιο και όσους συµµετέχουν σε αυτό, αλλά και
για ορισµένες διαρροές που παρατηρήθηκαν παλαιότερα µετά από συνεδριάσεις του Σώµατος,
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σχετικά µε τις απόψεις που κατέθεσαν εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί της νήσου, ο ∆ΗΣΥ αποφάσισε
αναστολή της συµµετοχής του στο Εθνικό Συµβούλιο, ζητώντας αναβάθµιση της λειτουργίας και
της αποτελεσµατικότητας του Σώµατος. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης
έθεσε θέµα ανασυγκρότησης του Οργάνου, µίλησε για πολιτική συγκάλυψη των δυσλειτουργιών
και της αναποτελεσµατικότητας του Εθνικού Συµβουλίου, για εκφυλισµό του, ενώ ερωτηθείς κατά
πόσον θα συµµετάσχει σε συνεδρία του Εθνικού Συµβουλίου, µετά τη συνάντηση του προέδρου
Τάσσου Παπαδόπουλου µε τον Κόφι Ανάν, ο Αναστασιάδης απάντησε πως θα ανταποκριθεί σε
πρόσκληση για κατ' ιδίαν συνάντηση, προκειµένου να δοθεί η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων,
χωρίς προβλήµατα διαρροών.
Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιώργος Λιλλήκας
εξέφρασε τη λύπη και απογοήτευση της κυβέρνησης για την εξέλιξη αυτή κι έκανε έκκληση στον
∆ΗΣΥ να αναθεωρήσει την απόφασή του. Παράλληλα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει διαχρονικά ο θεσµός του Εθνικού Συµβουλίου, «µε κυριότερο
αυτό των διαρροών, το οποίο και περιορίζει την αποτελεσµατικότητά του». Ωστόσο, πρόσθεσε, η
απόφαση του ∆ΗΣΥ δε βοηθά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Αντίθετα, µε την απόφαση
αυτή δηµιουργείται «µια ανώφελη κρίση και πολιτική ένταση, η οποία και θα δηµιουργήσει
συνθήκες φανατισµού». Μάλιστα, ο Γ. Λιλλήκας χαρακτήρισε άξιον απορίας, γιατί η απόφαση
του ∆ΗΣΥ λήφθηκε την ώρα που ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διαβουλεύεται µε την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βιέννη και λίγες µέρες πριν συναντηθεί µε τον Ανάν, «στέλνοντας µε
αυτό τον τρόπο, εντός και εκτός Κύπρου, µήνυµα διάσπασης».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Νίκος Κατσουρίδης, δήλωσε ότι, παρά τα
προβλήµατα που υπάρχουν, δε δικαιολογείται η αποχώρηση από το Εθνικό Συµβούλιο. ∆ε
σηµαίνει, είπε, ότι κάθε φορά που διαφωνεί κάποιος πρέπει να αποχωρεί. Ο αντιπρόεδρος του
∆ΗΚΟ, Νίκος Πιττοκοπίτης, είπε ότι ουσιαστικά ο ∆ΗΣΥ αυτοαποκλείεται από την ενηµέρωση
και την πορεία επίλυσης του Κυπριακού. Ο πρόεδρος της Ε∆ΕΚ, Γιαννάκης Οµήρου, χαρακτήρισε
προεκλογικό πυροτέχνηµα την απόφαση του ∆ΗΣΥ και τους λόγους που επικαλέστηκε ως
«προφάσεις εν αµαρτίαις».
Και σε όλη αυτήν την αναταραχή ο κατοχικός ηγέτης Μεχµέτ Αλί Ταλάτ δεν έχασε
ευκαιρία να ξαναπροβάλει τον ισχυρισµό του, ότι «δε διαφαίνεται λύση του Κυπριακού στο εγγύς
µέλλον και αυτό οφείλεται στην ελληνοκυπριακή πλευρά», για να προσθέσει τα εξής: «Η
τουρκική πλευρά πρέπει να παρακαθήσει στο τραπέζι των συνοµιλιών ενισχυµένη και γι' αυτό, θα
πρέπει να δυναµώσει την οικονοµία της, ώστε να µπορεί να ανταγωνίζεται το νότο».
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Η αυστριακή Προεδρία από την άλλη, θα κάνει τα πάντα, αν τα εµπλεκόµενα µέρη το
επιθυµούν, για να υποστηρίξει τα Ηνωµένα Εθνη, που έχουν την κύρια ευθύνη, για να διευκολύνει
την πορεία εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού, όπως τόνισε ο προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αυστριακός καγκελάριος, Σιούσελ, µετά τις συνοµιλίες που είχε στη Βιέννη µε τον πρόεδρο
Τάσσο Παπαδόπουλο. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου µε τον προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τόνισε για ακόµη µια φορά στον καγκελάριο ότι
οι ελληνοκύπριοι απέρριψαν το συγκεκριµένο «σχέδιο Ανάν», γιατί δεν εγγυούταν την επανένωση
της Κύπρου, αλλά προέβλεπε τη διαιώνιση της υπάρχουσας διχοτόµησης. Σηµείωσε, επίσης, το
γεγονός ότι όλοι οι αξιωµατούχοι και αρχηγοί κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται
την Τουρκία, θέτουν το θέµα των υποχρεώσεων και δίνουν διαβεβαιώσεις, ότι η Άγκυρα δε θα
απαλλαχτεί των υποχρεώσεών της, όµως η ίδια µέχρι τώρα απέρριψε όλες τις προσπάθειες για την
εφαρµογή τους.
Ο καγκελάριος Σιούσελ κατέληξε ότι η Τουρκία έχει αναλάβει σαφείς υποχρεώσεις και η
Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει ότι θα τις τηρήσει µέσα στο 2006 και ότι η Κοµισιόν θα εξετάσει την
υλοποίηση και πρακτική εφαρµογή των υποχρεώσεων αυτών, γιατί πρόκειται και για θέµα
πρακτικής εφαρµογής. Τέλος, υποστήριξε πως φυσικά το Κυπριακό είναι ευθύνη των Ηνωµένων
Εθνών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να παίξει έναν υποστηρικτικό ρόλο.
Όσο για την συνάντηση της κυπριακής κυβέρνησης µε τον Κόφι Ανάν, ο πρόεδρος της
Κύπρου, Τάσσος Παπαδόπουλος σπεύδει να ζητήσει την δραστηριοποίηση και τον σύντοµο
διορισµό ειδικού αντιπροσώπου του, για να προετοιµάσει τη διεξαγωγή νέων συνοµιλιών για λύση
του Κυπριακού. Ήδη, στη συνάντησή τους – 28 Φλεβάρη – στο Παρίσι, δε γίνεται επαναφορά του
σχεδίου που απέρριψε ο λαός µε τόσο σαφή τρόπο, αλλά ύστερα από προσπάθεια εννέα µηνών,
γίνεται κατορθωτό η κυπριακή κυβέρνηση να πείσει για την ορθότητα τριών προϋποθέσεων για
επανέναρξη των συνοµιλιών:

i) Ότι δε θα υπάρξει ξανά διαιτησία, διότι η διαιτησία στο παρελθόν δε διεξήχθη σύµφωνα µε
τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που είχαν οριστεί από την αρχή.
ii) Ότι δε θα υπάρξει ξανά πίεση για χρονοδιαγράµµατα που δεν καθορίζονται από την πορεία
των διαπραγµατεύσεων, αλλά που καθορίζονται από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πορεία της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
iii) Ότι µόνο µια συµφωνηµένη λύση θα πάει ξανά στο λαό για δηµοψήφισµα.
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Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος κατέστησε για άλλη µια φορά σαφές ότι απορρίφθηκε το
«σχέδιο Ανάν» και όχι η λύση. «Εµείς επιδιώκουµε λύση, η οποία να στηρίζεται στη διζωνική,
δικοινοτική οµοσπονδία, διότι δεν υπάρχει άλλου είδους λύση για την Κύπρο», είπε. Υπογράµµισε
ότι το περιεχόµενο της λύσης δε θα διαµορφωθεί αυτή τη φορά από τις δύο επίλεκτες χώρες,
µόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη Βρετανία.
Τόνισε, ότι τη διαµόρφωση της λύσης του Κυπριακού δεν µπορούν να τη µονοπωλούν µόνον οι
δύο αυτές χώρες και ότι για τους ελληνοκύπριους, η εµπλοκή της Ρωσίας, της Κίνας και της
Γαλλίας αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα.
Στο µεταξύ, ΑΚΕΛ και «∆ηµοκρατικός Συναγερµός» εξέτασαν κατά πόσο θα
εξακολουθήσουν να συµµετέχουν στο Εθνικό Συµβούλιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ύστερα
από δηλώσεις του βουλευτή των Οικολόγων-Περιβαλλοντιστών, Γιώργου Περδίκη, τις οποίες
θεώρησαν προσβλητικές για το Σώµα και τα µέλη του. Ο Περδίκης παροµοίασε το Εθνικό
Συµβούλιο µε «αρένα εκτόνωσης της µεγαλοµανίας των πετεινών των κοµµατικών κοτετσιών». Οι
δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση και του προέδρου Παπαδόπουλου, ο οποίος
δήλωσε ότι τέτοιοι υβριστικοί χαρακτηρισµοί διασύρουν το θεσµό και όσους µετέχουν.
Ο γενικός γραµµατέας του ΑΚΕΛ, ∆ηµήτρης Χριστόφιας αντέδρασε εντονότερα,
αναφέροντας ότι οι δηλώσεις του Περδίκη συνιστούν ξεπεσµό και διασυρµό του Εθνικού
Συµβουλίου και του προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Πρόσθεσε ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο να
βάλει τάξη στο Εθνικό Συµβούλιο και ότι το ΑΚΕΛ θα συζητήσει πολύ σοβαρά το κατά πόσον θα
συνεχίσει να µετέχει στο Εθνικό Συµβούλιο. Στο ίδιο κλίµα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ∆ΗΣΥ,
Τάσος Μητσόπουλος, είπε ότι το κόµµα θα αποφασίσει σύντοµα κατά πόσο θα εξακολουθήσει να
µετέχει στο Εθνικό Συµβούλιο.
Μετά τη συνάντηση του γενικού γραµµατέα των Hνωµένων Eθνών κ. Kόφι Aνάν και του
προέδρου της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Tάσσου Παπαδόπουλου, φάνηκε να διαµορφώνεται το
πλαίσιο, εντός του οποίου θα επιχειρηθεί η δηµιουργία συνθηκών λειτουργικής επανέναρξης
διαδικασιών, µε στόχο τη δροµολόγηση δικοινοτικού διαλόγου για τη δίκαιη επίλυση του
Kυπριακού. O γενικός γραµµατέας και ο κ. Παπαδόπουλος συµφώνησαν ότι «θα ήταν επωφελές
για όλους τους ενδιαφερόµενους και ότι θα βελτίωνε τα µέγιστα την ατµόσφαιρα για περαιτέρω
συνοµιλίες, αν µπορούσε να επιτευχθεί πρόοδος στην περαιτέρω απαγκίστρωση δυνάµεων και
στην αποστρατιωτικοποίηση στο νησί, στην πλήρη αποναρκοθέτηση της Kύπρου και στο θέµα της
Aµµοχώστου» (απόδοση περιφραγµένης πόλης στους νόµιµους κατοίκους και επαναλειτουργία
του λιµανιού από ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους υπό την εποπτεία του OHE και της
Eυρωπαϊκής Ένωσης). Ο κ. Aνάν, µέσω και του ανακοινωθέντος, εµφανίζεται να σηµειώνει «µε
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ευχαρίστηση ότι οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων έχουν συµφωνήσει ότι οι δικοινοτικές συνοµιλίες
επί διαφόρων θεµάτων προς όφελος όλων των κυπρίων, επί των οποίων χρειάζεται συµφωνία, θα
διεξαχθούν σε τεχνικό επίπεδο».
Ως προς το «χρονοδιάγραµµα» των όποιων εξελίξεων, δεν προέκυψε κάτι νεότερο.
Aντίθετα, επιβεβαιώθηκε η εκτίµηση ότι ο γενικός γραµµατέας του OHE θα ακολουθήσει
προσεκτικό βηµατισµό: «H επανέναρξη της διαπραγµατευτικής διαδικασίας, εντός του πλαισίου
των καλών υπηρεσιών του γενικού γραµµατέα, θα πρέπει να γίνει στον κατάλληλο χρόνο και να
είναι βασισµένη σε προσεκτική προετοιµασία», τονίζεται µεταξύ άλλων στο κοινό ανακοινωθέν,
στο οποίο πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν γίνεται καµία αναφορά στο σχέδιο Ανάν. Παράλληλα,
σηµειώνεται πως ευχή των πλευρών είναι, στον βαθµό που αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη µεταξύ
των δύο κοινοτήτων, να αρχίσει ξανά «το συντοµότερο δυνατό και πλήρως η διαπραγµατευτική
διαδικασία».
Συγκρατηµένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Kυπριακό εξέφρασαν οι Bρυξέλλες και η
Aθήνα, µε αφορµή το αποτέλεσµα της συνάντησης µε τον Κ. Ανάν στο Παρίσι. H Eυρωπαϊκή
Eπιτροπή χαιρετίζει τα αποτελέσµατα των συζητήσεων µεταξύ του γενικού γραµµατέα του OHE
και του προέδρου της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Tάσσου Παπαδόπουλου, ανέφερε µεταξύ άλλων
η κ. Kριστίνα Nάγκι, εκπρόσωπος του αρµοδίου για τη ∆ιεύρυνση επιτρόπου κ. Oλι Pεν. Kαι µε
αφορµή το περιεχόµενο του κοινού ανακοινωθέντος που εκδόθηκε µετά τη συνάντηση των
Παρισίων, πρόσθεσε ότι η έναρξη του διαλόγου επί τεχνικών θεµάτων µπορεί να οικοδοµήσει
εµπιστοσύνη, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συζητήσεων για την επίλυση του
Kυπριακού.
H υπουργός Eξωτερικών κ. Nτόρα Mπακογιάννη, η οποία ενηµέρωσε για την πορεία των
εθνικών θεµάτων τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Kάρολο Παπούλια, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα
θετικές» τις τελευταίες εξελίξεις στο Kυπριακό. Το ίδιο υποστήριξαν και οι κ. Καραµανλής – νυν
πρωθυπουργός της Ελλάδας – και Παπαδόπουλος. «Yπάρχει ένα θετικό µήνυµα: θεωρούµε ότι η
συνάντηση και τα αποτελέσµατά της συνιστούν ένα βήµα στο πλαίσιο της γνωστής πολιτικής µας
θέσης υπέρ µιας προσεκτικής και καλά προετοιµασµένης διαδικασίας για το ενδεχόµενο
εκκίνησης συνοµιλιών, για τη διευθέτηση του κυπριακού ζητήµατος», σηµείωσε ο εκπρόσωπος
του υπουργείου Eξωτερικών κ. K. Kουµουτσάκος. «Eίµαστε ικανοποιηµένοι», συνέχισε, «διότι ο
χαρακτήρας και το µήνυµα που εκπέµπεται από την κοινή ανακοίνωση, ταιριάζει απόλυτα,
βρίσκεται σε αρµονία, µε την ελληνική σταθερή θέση ότι πρέπει να υπάρξει ένα ουσιαστικό
στάδιο πολύ καλής προετοιµασίας οποιασδήποτε νέας προσπάθειας, ώστε αυτή να έχει δικλίδες
ασφαλείας, προκειµένου να καταλήξει σε µια επιτυχία και να αποφευχθεί µια νέα αποτυχία, που
κανείς δεν πρέπει να επιθυµεί».
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Εν τω µεταξύ στην Τουρκία, τα σχόλια αναφορικά µε τις όποιες εξελίξεις που φαίνεται να
δροµολογούνται µετά τη συνάντηση Aνάν-Παπαδόπουλου, είναι εξαιρετικά λιτά. Όπως προκύπτει
από τα δηµοσιεύµατα του τουρκικού Tύπου, το στοιχείο που επιχειρείται να προβληθεί είναι η
συµφωνία των δύο ανδρών να παραµείνει το ζήτηµα της διευθέτησης του Kυπριακού εντός του
πλαισίου των Hνωµένων Eθνών, θέση την οποία υποστηρίζει έντονα η Άγκυρα, καθώς εκτιµά ότι
οποιαδήποτε «εµπλοκή» της Eυρωπαϊκής Ένωσης στις διαδικασίες θα είναι αρνητική προς τα
τουρκικά συµφέροντα.
Τέλος, η Βρετανία σιώπησε εποικοδοµητικά, ίσως και αµήχανα, στη συµφωνία µε τον κ.
Ανάν και έκτοτε, η µόνη της αντίδραση είναι να υπενθυµίσει την ανάγκη έγκρισης και του
εµπορικού κανονισµού. Παρ’ όλα αυτά, η στάση του διεθνούς παράγοντα είναι ενθαρρυντική,
έστω και αν η Oυάσιγκτον φρόντισε να υπενθυµίσει – µόνο αυτή – το σχέδιο Aνάν. Iδιαίτερα
θετική κρίνεται η στάση της Γαλλίας, στάση που ενισχύει την προσπάθεια της Λευκωσίας να
προωθήσει την ουσιαστική εµπλοκή στη νέα προσπάθεια και των πέντε µονίµων µελών του
Συµβουλίου Aσφαλείας, ώστε να εξουδετερώσει έτσι τον ρόλο των δύο – των HΠA και της
Bρετανίας – ο οποίος εκτιµάται στη Λευκωσία ως αρνητικός.
Μη αποδεχούµενη την κυπριακή αναγνώριση, µέσω του ευρωπαϊκού αιτήµατος για
άνοιγµα εντός του 2006 λιµανιών και αεροδροµίων στα ελληνοκυπριακά πλοία και αεροσκάφη, η
Τουρκία φαίνεται να επιδιώκει τεχνητή κρίση µε την Eυρωπαϊκή Ένωση. Στο επίκεντρο είναι και
πάλι το Kυπριακό. Στόχος της «διπλωµατικής εκστρατείας» της Άγκυρας – τον οποίο έχει ήδη
πετύχει – είναι να εξασφαλίσει και πάλι ισχυρά στηρίγµατα από τις HΠA και τη Mεγάλη
Bρετανία, «παραδοσιακοί φίλοι» της στη διεθνή σκηνή, ώστε να ξεπεράσει ορισµένα από τα
αδιέξοδα, στα οποία έχει περιέλθει το τελευταίο διάστηµα. Kεντρικό της επιχείρηµα είναι ότι έχει
κάνει όλα όσα δύναται για το συγκεκριµένο ζήτηµα και τώρα είναι η σειρά της ελληνοκυπριακής
πλευράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν, ακόµα και αν αυτή η ακινησία της της
στοιχίσει το «πάγωµα» των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.
Σύµφωνα µε την τουρκική εφηµερίδα «Τζουµχουριέτ», η Άγκυρα σχεδιάζει προσφυγή σε
διεθνή διαιτησία τον Ιούνιο, στη συνεδρίαση του Συµβουλίου Σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε σκοπό να κερδίσει χρόνο στην ενταξιακή της πορεία. Εν αναµονή της απόφασης,
όπως γράφει η εφηµερίδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δε θα µπορεί να αναστείλει τη διαδικασία ένταξής
της, επειδή δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της κι ενώ θα αναµένεται η οριστική δικαστική
απόφαση, η Τουρκία κερδίζοντας χρόνο θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πολιτικές πιέσεις επί
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όµως, η Τουρκία δεν µπορεί αυτή τη στιγµή να προσφύγει σε διεθνή διαιτησία για το θέµα
του ανοίγµατος, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο Τελωνειακής Ένωσης, των λιµανιών και
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αεροδροµίων της σε κυπριακά πλοία και αεροσκάφη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος
Ιακώβου, τονίζοντας ότι η πρόθεση αυτή της Άγκυρας αποδεικνύει τη νευρικότητα που τη
διακατέχει. Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι για να προσφύγει η Τουρκία σε διεθνή διαιτησία,
θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί το Πρωτόκολλο Τελωνειακής Ένωσης από την τουρκική
Εθνοσυνέλευση. Εφόσον, όµως, η τουρκική κυβέρνηση δε στέλνει νοµοσχέδιο στην
Εθνοσυνέλευση, δεν µπορεί να προχωρήσει σε προσφυγή.
Eνέργεια η οποία υποδηλώνει δυσαρέσκεια έναντι των Hνωµένων Eθνών αποτελεί η
άρνηση, την οποία εξέφρασε η Άγκυρα, έναντι αιτήµατος του εκπροσώπου του OHE για την
Kύπρο κ. Mάικλ Mόλερ να επισκεφθεί την τουρκική πρωτεύουσα και να έχει επαφές µε τους εκεί
κυβερνητικούς αξιωµατούχους. Η εν λόγω άρνηση αποδίδεται ειδικότερα στο τουρκικό υπουργείο
Eξωτερικών, µε το επιχείρηµα ότι ο κ. Mόλερ δεν θεωρείται ως ο πλέον αντικειµενικός για να
συµβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του Kυπριακού, δεδοµένου ότι – όπως υποστηρίζουν στην
Τουρκία – έχει εκφράσει θέσεις υπέρ της ενεργούς συµβολής της Eυρωπαϊκής Ένωσης στις
προσπάθειες αυτές. Αυτή η κίνηση, όµως, δεν βρήκε σύµφωνες τις ΗΠΑ, οι οποίες υποστηρίζουν
τη συνέχιση των προσπαθειών για εξεύρεση λύσης στο κυπριακό πρόβληµα.
Σε κάθε περίπτωση, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία στην Άγκυρα υπολογίζει πως η εν λόγω
επιλογή της θα είναι καλοδεχούµενη και από την ίδια την Ένωση, εξηγώντας: «Eµείς δεν
µπορούµε να διαχειριστούµε µιαν εφ’ όλης της ύλης κρίση µε την Eυρωπαϊκή Ένωση. Mπορούµε,
ωστόσο, να σηκώσουµε το “βάρος” µιας κρίσης στις σχέσεις µας µε την Ένωση για την Kύπρο.
Από την άλλη, οι ευρωπαίοι θέλουν για οικονοµικούς λόγους κοντά τους τη χώρα µας, αλλά για
λόγους εσωτερικών πολιτικών σκοπιµοτήτων, µπορούν να “συµβιβαστούν” µε τη µερική πρόοδο:
Στα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων που αφορούν “ακίνδυνες” για την Tουρκία
περιοχές, θα προχωρήσουµε. Tα κεφάλαια, όµως, που αγγίζουν τα τουρκικά ταµπού, όπως το
Kυπριακό, οι θρησκευτικές ελευθερίες, τα µειονοτικά δικαιώµατα κ.ά. θα “παγώσουν”. Έτσι, η
οικονοµική συνεργασία θα συνεχιστεί, οι γαλλικές αρχές επί παραδείγµατι θα µπορούν να
“πουλήσουν” στη γεµάτη τουρκοσκεπτικισµό κοινή τους γνώµη ότι έβαλαν φρένο στην Tουρκία
και εµείς δεν θα έχουµε να αντιµετωπίζουµε εσωτερικές αντιδράσεις».
Στον ελληνικό χώρο, οι αρνητικές αυτές εξελίξεις δηµιουργούν έντονη ανησυχία και
σκεπτικισµό. Mετά τη συνάντηση των ελληνικών κοµµάτων µε τον κ. Xριστόφια – ο οποίος δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει την ελληνική κυβέρνηση για την πολύτιµη συµµετοχή της στο πλευρό
των κυπρίων – ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠAΣOK, Γιώργος
Παπανδρέου, δήλωσε ότι «µας ανησυχούν οι τελευταίες δηλώσεις από πλευράς Tουρκίας, η οποία
θεωρούµε ότι είναι υποχρεωµένη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θέτει η ευρωπαϊκή της
πορεία, η οποία έχει οριοθετηθεί µε συγκεκριµένους κανόνες». H υπουργός Eξωτερικών κ. Nτόρα
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Mπακογιάννη, δήλωσε µετά τη συνάντησή της µε τον πρωθυπουργό κ. K. Kαραµανλή, ότι «η
Tουρκία έχει αναλάβει υποχρεώσεις» και «οφείλει, αν θέλει να έρθει πιο κοντά στην Eυρωπαϊκή
Ένωση, να τηρήσει τις υποσχέσεις, τις οποίες έχει δώσει». Παράλληλα, σε συνέντευξή της τόνισε
ότι, ούτε για οποιαδήποτε χώρα ούτε για την Tουρκία δεν υπάρχει Eυρώπη «α λα καρτ», ώστε να
γίνονται επιλογές ως προς τα ευρωπαϊκά κριτήρια που πρέπει να προσαρµοστούν και ποια όχι.
Aπό την πλευρά του KKE, η κ. Aλέκα Παπαρήγα, δήλωσε ότι «διαψεύστηκαν όλες οι
Kασσάνδρες που έλεγαν, ότι µετά το δηµοψήφισµα θα επέλθει η καταστροφή στο Kυπριακό»,
ενώ, αναφερόµενη στην Tουρκία, δήλωσε ότι «δεν γίνεται µια χώρα να παραβιάζει τα πάντα και
να µη δέχεται κανένα εµπόδιο». Tέλος, ο πρόεδρος του Συνασπισµού, Aλέκος Aλαβάνος, ανέφερε
ότι «χάρη στις προτάσεις της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας, υπάρχει µια κινητικότητα στο Kυπριακό».
Όµως, στη συνάντηση του τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχµέτ Αλί Ταλάτ, µε τον εκπρόσωπο
του γενικού γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών στην Κύπρο, Μάικλ Μόλερ,
διαψεύστηκαν όσες ελπίδες είχαν µείνει, αφού οι δύο πλευρές δεν µπόρεσαν να συνεννοηθούν.
Επιδίωξη του κ. Μόλερ ήταν να αρχίσουν οι προετοιµασίες για την έναρξη των επαφών σε
τεχνικές επιτροπές για θέµατα «χαµηλής πολιτικής», ενώ παράλληλα, όπως συµφωνήθηκε, κατά
την ελληνοκυπριακή πλευρά, στο Παρίσι, θα συζητούνται και θέµατα ουσίας, όπως η στρατιωτική
απαγκίστρωση, η Αµµόχωστος κλπ, η πρόοδος στα οποία θα βοηθούσε τις επιτροπές στο έργο
τους. Σε δήλωσή του µετά τη συνάντηση, ο σύµβουλος του κ. Ταλάτ, Ρασίντ Περτέβ, εξέφρασε
την ετοιµότητα της τουρκοκυπριακής πλευράς να προσέλθει σε διάλογο στο πλαίσιο των τεχνικών
επιτροπών, όπως η ίδια έχει συµφωνήσει πριν από τη συνάντηση του Παρισιού, όµως, εξέφρασε
την πεποίθηση ότι η ουσία του Κυπριακού πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας. Ο
κ. Περτέβ είπε επίσης, ότι ο Μεχµέτ Αλί Ταλάτ είναι έτοιµος να συναντηθεί µε τον πρόεδρο
Παπαδόπουλο, όχι όµως για να συζητήσουν ανθρωπιστικά θέµατα, όπως αυτό των αγνοουµένων,
το οποίο, είπε, συζητείται ούτως ή άλλως και προχωρεί ικανοποιητικά σε άλλες επιτροπές.
Τα Ηνωµένα Έθνη προωθούσαν µια τέτοια συνάντηση, ελπίζοντας ότι έτσι θα «έλιωνε ο
πάγος». Ωστόσο κι εδώ φαίνεται να υπάρχει διαφωνία, καθώς η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί
ότι το θέµα των αγνοουµένων δεν έχει προχωρήσει µε υπαιτιότητα της τουρκοκυπριακής πλευράς,
η οποία, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Λιλλήκας, δεν έχει δώσει ακόµη τη
συγκατάθεσή της για τον διορισµό του τρίτου µέλους της ∆ιερευνητικής Επιτροπής για τους
Αγνοούµενους (∆ΕΑ), ώστε να µπορέσει να προχωρήσει η εργασία της Επιτροπής για τη
διακρίβωση της τύχης των αγνοουµένων. Ο κ. Λιλλήκας ανέφερε ότι ο πρόεδρος Παπαδόπουλος
συµφώνησε να γίνει η συνάντηση µε τον κ. Ταλάτ για το θέµα των αγνοουµένων, «δίνοντας οι δύο
ηγέτες το πολιτικό τους βάρος και την πολιτική ώθηση, ώστε να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το
ανθρωπιστικό θέµα».
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Επίσης, οι τούρκοι, όπως δήλωσε ο κ. Περτέβ εκ µέρους του κ. Ταλάτ, θεωρούν ότι στο
Παρίσι δεν υπήρξε συµφωνία, παρά µόνο µία συνάντηση, ενώ ο κ. Λιλλήκας δηλώνει ότι ο νέος
γύρος διαπραγµατεύσεων «απαιτεί κατάλληλη προετοιµασία και αυτή η προετοιµασία δεν µπορεί
να γίνει, παρά µε συζήτηση θεµάτων ουσίας, όπως συµφωνήθηκε στη συνάντηση του Παρισιού,
µεταξύ του προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Τάσσου Παπαδόπουλου, και του γενικού
γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, Κόφι Ανάν». Ο κ. Λιλλήκας πρόσθεσε ότι η
ελληνοκυπριακή πλευρά έδωσε έναν ενδεικτικό κατάλογο για τα θέµατα ουσίας και δήλωσε πως
είναι έτοιµη να συζητήσει και τα θέµατα καθηµερινότητας, η πρόοδος των οποίων θα εξαρτάται
από την πρόοδο στα θέµατα ουσίας.
Παράλληλα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο µόνιµος αναπληρωτής υφυπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Τουρκίας, πρέσβης Αχµέτ σε συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή Υποψηφίων Κρατών,
Πιερ Μιρέλ τόνισε, ότι η τούρκικη πλευρά µένει κάθετη στην άρνηση της να προχωρήσει στην
εφαρµογή της τελωνειακής ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και για την Κύπρο, αν
προηγουµένως δεν επιτραπεί το απ’ ευθείας εµπόριο κατεχοµένων-Ένωσης. Έτσι, αρνήθηκε για
άλλη µια φορά να ανοίξει, όπως οφείλει, τα λιµάνια και τον εναέριο χώρο της σε πλοία και
αεροσκάφη υπό κυπριακή σηµαία, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της Κοµισιόν, ενώ η
ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να τηρεί πολιτική χαµηλών τόνων – παρά τις 39 τουρκικές
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου που σηµειώθηκαν το τελευταίο διάστηµα – διότι δεν
επιθυµεί να εµπλακεί σ' ένα παιχνίδι εντάσεως, που αποτελεί στόχο της Άγκυρας.
Η κατάσταση, όµως, οδηγεί σιγά-σιγά στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Μετά από
διήµερες «κλειστές» διαβουλεύσεις, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ∆ιάσκεψης αποφάσισε να
αποδεχτεί την Τουρκοκυπριακή ∆ηµοκρατία στους κόλπους της διάσκεψης, µε το καθεστώς του
παρατηρητή. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως οι τουρκοκύπριοι συµµετείχαν ως οντότητα ως
παρατηρητές στις εργασίες της ∆ιάσκεψης εδώ και χρόνια. Μετά την απόφαση της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, όµως, αυτή η οντότητα ονοµάζεται «κράτος».
Όπως υποστηρίζουν διπλωµατικοί κύκλοι στην Αθήνα, η κίνηση αυτή δε σηµαίνει και
τυπική αναγνώριση. Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, παραδέχονται πως αποτελεί ένα ακόµη βήµα προς
αυτήν την κατεύθυνση. Στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σηµειώνεται µε ανησυχία η παγίωση
της κατάστασης, µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως εκτιµούν έλληνες
διπλωµάτες, είναι αναµενόµενες οι προσπάθειες της Άγκυρας, που στόχο έχουν να «βγάλουν τους
τουρκοκύπριους από την αποµόνωση», όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει ο τούρκος
πρωθυπουργός. Αξιοποιώντας τη θετική ανταπόκριση των τουρκοκυπρίων στο «σχέδιο Ανάν»,
που απέρριψε η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνοκυπρίων, η τουρκική πλευρά «πιέζει»,
προκειµένου να πετύχει τη σταδιακή εµφάνιση του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους στη διεθνή
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σκηνή. Σηµαντικότερο, ωστόσο, βήµα υποστήριξης των τουρκικών προσπαθειών, για τη διεθνή
αναγνώριση του ψευδοκράτους – πέρα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της
Ισλαµικής ∆ιάσκεψης – έχουν πραγµατοποιήσει οι αµερικανοί – για παράδειγµα η αναφορά της
κυρίας Ράϊς σε «Βόρεια Κύπρο» και όχι σε ψευδοκράτος – και οι βρετανοί, οι οποίοι µε διάφορες
αφορµές, αντιµετωπίζουν τα κατεχόµενα εδάφη της βόρειας Κύπρου ως ξεχωριστή κρατική
οντότητα.
Ένα νέο σενάριο, όσον αφορά το Kυπριακό, επιχειρεί να φέρει αιφνιδιαστικά η Άγκυρα στο
τραπέζι των συζητήσεων, καθώς µελετά να προωθήσει για την αυτοαποκαλούµενη «Tουρκική
∆ηµοκρατία Bόρειας Kύπρου» το µοντέλο του Mαυροβουνίου. Στο πλαίσιο της διαρκώς
επιθετικής κατά της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας και ασεβούς προς το διεθνές δίκαιο πολιτικής της, η
τουρκική πλευρά φέρεται να ενισχύει παρασκηνιακά την ιδέα της οριστικής διχοτόµησης της
νήσου, µέσω της πρότασης να διενεργηθεί δηµοψήφισµα στα κατεχόµενα για την προοπτική
ανεξαρτησίας του ψευδοκράτους, µε το ερώτηµα εάν οι τουρκοκύπριοι επιθυµούν ή όχι τη
συµβίωσή τους µε τους ελληνοκυπρίους. Σε περίπτωση, µάλιστα, που οι κάτοικοι των
κατεχοµένων απαντήσουν αρνητικά, η Άγκυρα προτίθεται να φέρει το αποτέλεσµα του
δηµοψηφίσµατος στα Hνωµένα Έθνη, στην Eυρωπαϊκή Ένωση και στην Iσλαµική ∆ιάσκεψη.
Aπό ορισµένες πλευρές στην Τουρκία, το σενάριο αυτό επιχειρείται να ενταχθεί στο
ευρύτερο πλαίσιο των πιέσεων τις οποίες ασκεί, προκειµένου να επιτύχει ευνοϊκή για τα
συµφέροντά της λύση στο Kυπριακό. Έτσι, η Tουρκία σχεδιάζει να προβεί σε µια τέτοια κίνηση,
στην περίπτωση κατά την οποία δεν αναληφθεί έγκαιρα νέα πρωτοβουλία εκ µέρους του γενικού
γραµµατέα του OHE.
Παράλληλα, µία συγκρατηµένη αισιοδοξία κυριάρχησε στο χώρο της Κύπρου, µετά την
απόφαση του τούρκου πρωθυπουργού Eρντογάν να παραπέµψει στην τουρκική Eθνοσυνέλευση
προς επικύρωση το πρωτόκολλο τελωνειακής σύνδεσης µε την Eυρωπαϊκή Ένωση. «Iσως να είναι
το πρώτο θετικό βήµα για εκπλήρωση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Tουρκίας και όχι
τεχνητή δηµιουργία άλλοθι και περαιτέρω παρακώλυσης», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Παπαδόπουλος.
Tην ίδια στιγµή έγινε γνωστό ότι ο γενικός γραµµατέας των Hνωµένων Eθνών, Kόφι Aνάν,
σε επιστολή του προς τον τουρκοκύπριο ηγέτη Mεχµέτ Aλί Tαλάτ αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι οι
παρούσες συνθήκες δεν είναι επαρκείς για επαναδραστηριοποίηση της αποστολής των καλών του
υπηρεσιών. Σύµφωνα µε σχετικές δηλώσεις του εκπροσώπου του κ. Tαλάτ, ο κ. Aνάν εκφράζει
την ευχή να αρχίσει η εργασία των τεχνικών επιτροπών, αλλά και ότι οι επιτροπές αυτές δεν
µπορούν να υποκαταστήσουν τις διαπραγµατεύσεις για µια συνολική διευθέτηση του Kυπριακού.
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ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Ένα από τα βασικά αποτελέσµατα, που προέκυψε από τη Σύνοδο Κορυφής των
Βρυξελλών, είναι η απειλή της Κύπρου να προβάλλει βέτο, σε βάρος της τουρκικής ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε δύο αρνητικά αποτελέσµατα: δηµιούργησε πρόβληµα στις
σχέσεις της Λευκωσίας µε την Αθήνα – δεδοµένου της κόντρας του κ. Παπαδόπουλου µε την
κυρία Μπακογιάννη – και επέτρεψε σε πολλούς ευρωπαίους, που δεν θέλουν προς το παρόν την
Τουρκία ως πλήρες µέλος, να εµφανίζονται ως «µεσολαβητές». Επιπλέον, όλοι κατάλαβαν ότι
κάτι πρέπει να γίνει για να αρθεί το εµπάργκο σε βάρος της τουρκοκυπριακής κοινότητας, πράγµα
που οι τούρκοι συνδυάζουν µε τη συµβατική ευρωπαϊκή υποχρέωσή τους για την εφαρµογή της
Τελωνειακής Ένωσης και στην Κύπρο.
Η κίνηση αυτή επίσης, εξόργισε τον έλληνα πρωθυπουργό, ενώ η ενόχληση αυτή κινήθηκε
σε δύο επίπεδα και δεν είχε να κάνει µε «έλλειψη πληροφόρησης», αλλά ήταν «επί της ουσίας».
Κατ' αρχήν, η Αθήνα ενοχλήθηκε από το «κλίµα» που θεωρεί ότι δηµιούργησαν ορισµένοι
παράγοντες της Λευκωσίας, εµφανίζοντας την ελληνική πλευρά «αµήχανη και διστακτική» στην
υποστήριξη των κυπριακών δικαίων και την Κύπρο, «ως άλλο ∆αβίδ» να µάχεται µόνη µε τον
Γολιάθ, «την ώρα που η κυρία Μπακογιάννη αντάλλασσε φιλοφρονήσεις µε τον Γκιουλ στην
Πόλη».
Σύµφωνα µε απόψεις του Μεγάρου Μαξίµου, «η Κύπρος πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν
διαπραγµατεύεται µε τον Ντενκτάς, αλλά µε 24 ευρωπαίους εταίρους. Χρειάζεται λοιπόν
µεγαλύτερη ευελιξία και εποικοδοµητική διάθεση», ενώ ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να µπει
στη λογική «είτε µε την Κύπρο απέναντι στην Ευρώπη, είτε µε την Ευρώπη απέναντι στην
Κύπρο», ούτε να επιτρέψει «τα πολλά ανοικτά θέµατα που τρέχουν στην ευρωπαϊκή ατζέντα να
ανακατεύονται στον βωµό ενός µόνο θέµατος». Αυτό το σκεπτικό συνιστά άλλωστε και την
«απάντηση» της ελληνικής πλευράς στις πληροφορίες που εµφανίζουν και την κυπριακή
κυβέρνηση «ενοχληµένη», επειδή «περίµενε από την Αθήνα µεγαλύτερη υποστήριξη».
Οι σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας διέρχονται κρίση, στην οποία είναι έντονα τα σηµάδια
ψυχρότητας και καχυποψίας. Παρά τις θερµές δηλώσεις του κ. Καραµανλή και την πρόσκλησή
του να επισκεφθεί ο πρόεδρος της Κύπρου την Αθήνα, η συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών
επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές αντιλήψεων και διαφορετικές στρατηγικές των
δύο κυβερνήσεων, και απλώς προς το παρόν, η µία πλευρά σέβεται τις απόψεις της άλλης.
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Είναι όµως αναπόφευκτη η διαρκώς αυξανόµενη απόκλιση σε θέσεις και επιλογές, καθώς η
ελληνική κυβέρνηση εκτιµά ότι δεν πρέπει να πιέζει συνέχεια την Τουρκία για την υλοποίηση των
δεσµεύσεών της, ενώ ο κ. Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του θεωρούν, ότι αυτός είναι ο
µοναδικός τρόπος για να πειστούν να υποχωρήσουν κάποτε οι γείτονες. Ωστόσο και οι δύο
πρωτεύουσες έχουν δίκιο, η καθεµία από την πλευρά της, να είναι ενοχληµένες, γιατί οι
προσεγγίσεις τους στο θέµα της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας διαφέρουν και τα συµφέροντά
τους δεν ταυτίζονται πάντοτε.
Σε µια εντατική προσπάθεια αναζήτησης µιας «φόρµουλας απεµπλοκής», η οποία να
συνδυάζει την τουρκική αξίωση για «άρση της αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων» µε την de facto
εφαρµογή του Πρωτοκόλλου και το άνοιγµα των αεροδροµίων και των λιµένων της Τουρκίας
προς τα κυπριακά πλοία και αεροσκάφη, επιδίδονται παρασκηνιακά πολλές ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, µε στόχο να αποτραπεί η κρίση και το αδιέξοδο, µε την Έκθεση Αξιολόγησης της
Τουρκίας από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, επανέρχεται δυναµικά στο προσκήνιο το θέµα του
B' Κανονισµού για το απευθείας εµπόριο µε τα κατεχόµενα, καθώς οι σκέψεις που υπήρχαν για να
παραπεµφθεί το θέµα της µη εφαρµογής του Πρωτοκόλλου σε «διαιτησία» – στη βάση του
άρθρου 6 της Συµφωνίας της Άγκυρας – φαίνεται να εγκαταλείπονται, µετά τις αρνητικές
γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας της Επιτροπής, η οποία εκτιµά ότι «µια τέτοια λύση θα
µπορούσε να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για την Ένωση».
H Φινλανδία, η οποία αναλαµβάνει την 1η Ιουλίου την προεδρία της Eυρωπαϊκής Ένωσης,
αναµένεται να δώσει στην υπόθεση αυτή «απόλυτη προτεραιότητα» και έχει ήδη αρχίσει
διερευνητικές επαφές µε τις ενδιαφερόµενες πλευρές. Το θέµα των Κανονισµών, έστω κι αν
«επίσηµα» και «δηµόσια» αποσυνδέεται από την υποχρέωση της Άγκυρας να εκπληρώσει τις
συµβατικές υποχρεώσεις της έναντι της Ένωσης, αποκτά σηµασία. «Με τη µεθοδικότητα και την
προνοητικότητα που τους χαρακτηρίζει, οι γερµανοί "εργάζονται" ήδη για να αποσοβηθεί η κρίση
Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη της χρονιάς, την οποία εκ των πραγµάτων θα καλούνταν
να διαχειριστούν, εφόσον αναλαµβάνουν την προεδρία την 1η Ιανουαρίου του 2007»
επισηµαίνεται χαρακτηριστικά.
Πέραν των φινλανδών, των γερµανών και ορισµένων άλλων ευρωπαίων εταίρων, καλά
πληροφορηµένες πηγές αναφέρουν ότι το θέµα παρακολουθεί από «πολύ κοντά» και η
Ουάσιγκτον, η οποία µάλιστα δεν αποκλείεται να αναλάβει και κάποιου είδους πρωτοβουλία, µε
στόχο να «διευκολυνθεί» η Τουρκία και να αποφευχθεί πάση θυσία µια κρίση στην ενταξιακή
πορεία της, το φθινόπωρο. Σύµφωνα µάλιστα µε τις ίδιες πηγές, στο παρασκήνιο έχουν ήδη
αρχίσει να «ακούγονται» διάφορες σκέψεις, προς την κατεύθυνση της εφαρµογής του B'
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Κανονισµού και της άρσης της λεγόµενης αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων. Μεταξύ αυτών, είναι
και το άνοιγµα του αεροδροµίου της Τύµπου, το οποίο «θα λειτουργούν οι τουρκοκύπριοι µε την
έγκριση – ή εποπτεία – της κυπριακής κυβέρνησης».
Προς το παρόν, στο θέµα της υιοθέτησης και εφαρµογής του B' Κανονισµού για το
απευθείας εµπόριο µε τα κατεχόµενα, εξακολουθούν να υπάρχουν ριζικά διαφορετικές
προσεγγίσεις από την πλευρά των άµεσα ενδιαφεροµένων πλευρών. H Λευκωσία, µε την ενεργό
συνδροµή της Αθήνας, επαναφέρει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων την παλαιότερη πρόταση του
κ. T. Παπαδόπουλου – η οποία «υιοθετήθηκε» ακολούθως και από τη λουξεµβουργιανή προεδρία
– για άνοιγµα του λιµανιού της Αµµοχώστου, το οποίο θα «συνδιαχειρίζονται» οι ελληνοκύπριοι
και οι τουρκοκύπριοι, υπό την εποπτεία της Eυρωπαϊκής Ένωσης. H υπουργός Εξωτερικών κυρία
Ντόρα Μπακογιάννη υπήρξε εξαρχής και παραµένει βασικός υποστηρικτής της πρότασης αυτής,
παρά τον «σκεπτικισµό» των διπλωµατών, οι οποίοι πιστεύουν ότι «είναι πάρα πολύ δύσκολο να
προχωρήσει».
Για την επικεφαλής της ελληνικής διπλωµατίας, το «µεγάλο πλεονέκτηµα» αυτής της
πρότασης δεν είναι ότι µπορεί να «διευκολύνει» την Άγκυρα να προχωρήσει στην εφαρµογή του
πρόσθετου Πρωτοκόλλου, αλλά ότι η εφαρµογή της µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην
«αναζωογόνηση της λογικής της συνύπαρξης», η οποία κινδυνεύει να βρεθεί στο σηµείο µηδέν.
«H συνδιαχείριση της λειτουργίας του λιµανιού της Αµµοχώστου, µε τις πολύπλευρες οικονοµικές
και κοινωνικές πτυχές της, λειτουργεί ως υπόβαθρο και διευκολύνει την αναζήτηση λύσης, πολύ
πιο αποτελεσµατικά απ' ό,τι τα διάφορα "σενάρια επί χάρτου"» συνηθίζει να λέει στους ξένους
συνοµιλητές της η υπουργός Εξωτερικών.
Ωστόσο η πρόταση απορρίπτεται «κάθετα» από την Άγκυρα και αντιµετωπίζεται µε µεγάλη
καχυποψία από τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, µε αιχµή το θέµα της επιστροφής των
Βαρωσίων: «Μια τέτοια µίνι διευθέτηση του εδαφικού θα ρίξει οριστικά ταφόπλακα σε κάθε
προοπτική επίλυσης του Κυπριακού» λένε χαρακτηριστικά στις Βρυξέλλες. Έτσι, η Άγκυρα
επεξεργάζεται και αυτή «σενάρια απεµπλοκής», τα οποία περιλαµβάνουν τα εξής σηµεία:

- Άνοιγµα των τουρκικών λιµανιών και αεροδροµίων προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
- Υιοθέτηση του Κανονισµού για το απευθείας εµπόριο µε τα κατεχόµενα, µε αποτέλεσµα την
άρση της αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων.
- Συνδιαχείριση του λιµανιού της Αµµοχώστου.
- Άνοιγµα της περιοχής των Βαρωσίων, υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, ώστε να δοθεί «διέξοδος»
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και στις πιέσεις που δέχεται η Άγκυρα από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
H φόρµουλα, εάν και εφόσον ευσταθεί, απορρίπτεται από την κυπριακή κυβέρνηση, στο σκέλος
τουλάχιστον που αφορά τα Βαρώσια.

Η διαµόρφωση κοινής θέσης µε αυστηρές προειδοποιήσεις184 προς την Άγκυρα οφείλεται
στο ότι η Λευκωσία δεν άσκησε τελικά βέτο, αλλά µε τη στάση της κατέστησε σαφές ότι θα
αξιώσει την υλοποίηση όλων των δεσµεύσεων, που ανέλαβε η Τουρκία έναντι της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Ο υπουργός Eξωτερικών της Kύπρου κ. Γ. Λιλλήκας δήλωσε ότι η στάση της
Kυπριακής ∆ηµοκρατίας έναντι της Tουρκίας θα είναι διεκδικητική, ενώ υπογράµµισε: «Aν και
εφόσον η Τουρκία ανταποκρίνεται θετικά, η στήριξή µας θα συνεχίσει. Eάν διατηρήσει την
αρνητική στάση που σήµερα παρουσιάζει, τότε κάθε άλλο παρά δεδοµένη πρέπει να θεωρείται η
δική µας στήριξη για την πορεία της Tουρκίας προς την Eυρωπαϊκή Ένωση».
Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Λιλλήκας χαρακτήρισε τις εξελίξεις
αναµενόµενες. Απαντώντας δε στις απειλές του κ. Ερντογάν ότι αν η Κύπρος εµπλακεί ξανά στο
άνοιγµα και κλείσιµο των 35 κεφαλαίων, η Άγκυρα δεν θα διστάσει να διακόψει τις ενταξιακές
της διαπραγµατεύσεις, είπε: «Πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο σε όλους ότι εµείς δεν µπλοφάρουµε».
Σύµφωνα µε τις κυπριακές εφηµερίδες, η συµφωνία στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων
για

την

έναρξη

των

ενταξιακών

διαπραγµατεύσεων

Eυρωπαϊκής

Ένωσης-Τουρκίας

χαρακτηρίστηκε «αποτέλεσµα συµβιβασµού». Aναλυτικά: η «Αλήθεια» είναι επικριτική, καθώς
αναφέρεται σε συµβιβασµό, «που στην πραγµατικότητα γελοιοποιεί την Κυπριακή ∆ηµοκρατία,
καθώς η Τουρκία πήρε αυτό που ήθελε, χωρίς να αναγνωρίσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ενώ η
Κύπρος κέρδισε την επανάληψη αναφοράς στην αντιδήλωση του περασµένου Σεπτεµβρίου». «Η
Μάχη» γράφει ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «βρήκαν τελικά
συµβιβαστική φόρµουλα, ώστε η Λευκωσία να µην µπλοκάρει το άνοιγµα του πρώτου κεφαλαίου
των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας».
Ο «Πολίτης» µε τίτλο «υποχωρήσαµε αλλά κερδίσαµε», αναφέρει πως «στη φαρέτρα
έµεινε και πάλι το επαπειλούµενο βέτο της κυπριακής πλευράς, η οποία, επικαλούµενη λόγους
αρχής, δήλωνε ότι δεν µπορεί να αποδεχθεί αυτόµατο άνοιγµα και κλείσιµο κεφαλαίων στη
διαπραγµάτευση της Τουρκίας µε την Ευρρωπαϊκή Ένωση». «Ο Φιλελεύθερος» έχει τίτλο
Τετράµηνη προθεσµία – έως τον Οκτώβριο, οπότε θα συζητηθεί η Έκθεση προόδου της Τουρκίας –
έλαβε η Άγκυρα, προκειµένου να προσαρµοστεί στα ευρωπαϊκώς ισχύοντα και να εκπληρώσει στο
ακέραιο τις υποχρεώσεις της προς τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διαφορετική περίπτωση,
όπως επισηµαίνεται στην Κοινή Θέση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
Συµβούλιο του Λουξεµβούργου, «θα υπάρξουν επιπτώσεις επί της συνολικής πορείας των
διαπραγµατεύσεων».
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«εκεχειρία µέχρι νεωτέρας» και υποστηρίζει ότι, ύστερα από ένα οργιώδες παρασκήνιο, οι «25»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «βρήκαν τη χρυσή τοµή, ανοίγοντας την αυλαία των ουσιαστικών
διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας και σφραγίζοντας εν πολλοίς το πρώτο διαπραγµατευτικό της
κεφάλαιο "Έρευνα-Επιστήµη" µε αυτοµατοποιηµένες συνοπτικές διαδικασίες». Tέλος, η
«Χαραυγή» γράφει ότι οι υπουργοί Eξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «έστειλαν ξεκάθαρο
µήνυµα προς την Άγκυρα, πως µέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της».
Tην ίδια περίοδο, στην έδρα του OHE, υπήρξαν έντονες διαβουλεύσεις, µε αντικείµενο τη
σύνταξη του σχεδίου ψηφίσµατος του Συµβουλίου Aσφαλείας ως προς την ειρηνευτική δύναµη
στην Kύπρο. Tο έργο της προετοιµασίας του κειµένου είχε αναλάβει η βρετανική αντιπροσωπεία,
ενώ σηµαντική ήταν η προσπάθεια της Bρετανίας και των Hνωµένων Πολιτειών να αναβαθµίσουν
την τουρκοκυπριακή πλευρά, µέσω της χρήσης συγκεκριµένης ορολογίας, εµφανίζοντάς την ως
χωριστή οντότητα και όχι ως κοινότητα. Aντίθετες εµφανίστηκαν η Pωσία, η Γαλλία και η Kίνα.
Παράλληλα, η Eλλάδα, ως (µη µόνιµο) µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας, συνέχιζε τις
προσπάθειες για περαιτέρω βελτιώσεις στο τελικό σχέδιο ψηφίσµατος.
Kληθείς να σχολιάσει τις διεργασίες αυτές, ο κ. Παπαδόπουλος εµφανίστηκε
προβληµατισµένος από τη στάση της Bρετανίας και των HΠA, για να προσθέσει, ωστόσο, ότι οι
άλλες τρεις εκ των µονίµων µελών του Συµβουλίου Aσφαλείας «υποστήριξαν τις δικές µας
θέσεις».
Mέσω του ψηφίσµατος, το οποίο προβλέπει την ανανέωση για άλλους έξι µήνες της
παρουσίας της ειρηνευτικής δύναµης στην Kύπρο, οι δύο πλευρές στη νήσο καλούνται να
αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της έντασης. Mεταξύ
άλλων, εκφράζεται η λύπη των Hνωµένων Eθνών, γιατί το χάσµα µεταξύ λόγων και έργων
παραµένει πολύ µεγάλο για να ξεκινήσει ο γενικός γραµµατέας την αποστολή των καλών του
υπηρεσιών.
Με θετικές προοπτικές επίσης για την εξέλιξη της πορείας του Κυπριακού, ολοκληρώθηκε
η 17η Συνδιάσκεψη, που διοργανώνει κάθε χρόνο στην Ουάσιγκτον η ΠΣΕΚΑ µαζί µε το ΣΑΕ και
την Εθνική Συντονιστική Προσπάθεια (CEH) µε τη συµµετοχή αντιπροσώπων, τόσο των δύο
σωµάτων της αµερικανικής Βουλής όσο και του υπουργείου Εξωτερικών. Η ηγεσία της ΠΣΕΚΑ
επισήµανε ότι απαιτούνται ενέργειες για την αποφυγή µιας έµµεσης τακτικής, µε στόχο την
ανεπίσηµη αναγνώριση του ψευδοκράτους. «Μια τέτοια πολιτική των ΗΠΑ είναι απαράδεκτη,
γιατί θα καταλήξει σε µια εικονική αναβάθµιση της υπόστασης της τουρκικής πλευράς, που θα
γίνει εµπόδιο στις περαιτέρω διαπραγµατεύσεις για την επίλυση του θέµατος», δήλωσε ο πρόεδρος
της ΠΣΕΚΑ, κ. Φίλιπ Κρίστοφερ. Η ανταπόκριση των περίπου 25 αντιπροσώπων ήταν θετική, µε
υποσχέσεις για στήριξη και συµπαράσταση στην εξελισσόµενη πορεία των διαπραγµατεύσεων
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από την πλευρά των ΗΠΑ.
Παρ’ όλα αυτά, το γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τονίζει για τη
Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Στη Σύνοδο, υπόλογη δεν ήταν η
Τουρκία που συνεχίζει να έχει στρατεύµατα κατοχής στο νησί, αλλά η Κυπριακή ∆ηµοκρατία που
ζήτησε από τους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρµοστούν οι προηγούµενες
συµφωνίες τους, που αφορούν απλά και µόνο την τυπική αναγνώριση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας από την Τουρκία. Η συµφωνία των υπουργών Εξωτερικών, για την έναρξη των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία, βρίσκεται πολύ πίσω από τα δικαιώµατα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Αποδεικνύει και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγµατεύεται την
ένταξη της Τουρκίας, µε αποκλειστικό γνώµονα τα συµφέροντα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, και
όχι κάποιες δήθεν φιλολαϊκές αρχές, που διακηρύσσει ότι έχει. Η κυβέρνηση και τα άλλα κόµµατα
του ευρωµονόδροµου, που µιλούν για "διασφάλιση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας" και καλούν την
Τουρκία να προσαρµοστεί στο δήθεν "Ευρωπαϊκό κεκτηµένο" και στις συµφωνίες της µε την
Ένωση, που οδηγούν σε ένα νέο σχέδιο Ανάν, πρέπει να κριθούν από το λαό, τόσο για τη
στρατηγική τους επιλογή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για την πολιτική τους. Ο δρόµος για τη
δίκαιη λύση του Κυπριακού, την ειρήνη προς όφελος των λαών και τη σταθερότητα των συνόρων
βρίσκεται στον απεγκλωβισµό από τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και αντιθέσεις. Στην
αντιιµπεριαλιστική πάλη των λαών».
Παράλληλα, επιφυλάξεις και για την ενδεχόµενη προσχώρηση της Τουρκίας στη Europol,
το συντονιστικό όργανο των ευρωπαϊκών αστυνοµικών δυνάµεων, έχει εκφράσει η Λευκωσία, µε
αφορµή όχι απλώς τα αλλεπάλληλα βέτο, που έχει ασκήσει η Άγκυρα για την ένταξη της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε διεθνείς οργανισµούς, αλλά και την απόλυτη άρνηση της τουρκικής
πλευράς να συνεργασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο µε την κυπριακή αστυνοµία. Αυτό µε τη σειρά
του είχε σαν αποτέλεσµα τη δήλωση του γενικού γραµµατέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, ο οποίος
µεταξύ άλλων, ανέφερε: «H κατάσταση έχει περιπλεχθεί ακόµη περισσότερο, από το γεγονός ότι η
Kύπρος είναι πλέον µέλος της Ευρωπαϊκης Ένωσης και η Tουρκία επιθυµεί να ενταχθεί σε
αυτήν», πρόταση η οποία δηµιούργησε έντονη κυπριακή δυσφορία.
Με βάση αυτή τη δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Xριστόδουλος Πασιαρδής
υπογράµµισε: «Προκαλεί έκπληξη και µπορεί να θεωρηθεί ως επέµβασή του στα ευρωπαϊκά
δρώµενα, ιδιαίτερα γιατί συνέπεσε µε τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
αναµένεται να στείλει ισχυρό µήνυµα προς την Τουρκία για την ανάγκη εκπλήρωσης όλων των
υποχρεώσεών της έναντι της Ένωσης, περιλαµβανοµένης και της εφαρµογής του Πρωτοκόλλου
Τελωνειακής Ένωσης µε την Κύπρο». «Πιστεύουµε ότι δεν έπρεπε να γίνει µια τέτοια δήλωση.
Πιστεύουµε ότι δεν αποδίδει σωστά τα πράγµατα», σχολίασε ο µόνιµος αντιπρόσωπος της Kύπρου
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στα Hνωµένα Eθνη πρέσβης Aνδρέας Mαυραγάνης και συνέχισε: «H ένταξη της Kύπρου στην
Eυρωπαϊκή Ένωση ήταν η µόνη ενδεδειγµένη πορεία και σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που αφορά
εµάς και την Eυρωπαϊκή Ένωση και όχι τα Hνωµένα Eθνη».
Συµπληρώνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών Α. Γκιουλ πρόσθεσε ότι το Κυπριακό δεν
πρέπει να εµποδίσει την πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας να
αποσυνδεθεί το Κυπριακό από την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, λέγοντας ότι «η διαδικασία
πλήρους ένταξης της Τουρκίας, δεν πρέπει να µετατραπεί σε διαδικασία συνοµιλιών για το
Κυπριακό». Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι «ορισµένες χώρες-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κρύβονται πίσω από το ζήτηµα της Κύπρου, για να καθυστερήσουν τις
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία». Επίσης, απαντώντας σε ερωτήσεις ελλήνων
δηµοσιογράφων για το άνοιγµα των τουρκικών λιµανιών και αεροδροµίων, τόνισε: «∆εν µπορεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση να αίρει τους αποκλεισµούς στη µία πλευρά και να τους συνεχίζει στην άλλη.
∆εν λύνονται τα θέµατα µε τους αµοιβαίους εκβιασµούς. Πρέπει ο καθένας να καταβάλει την
προσπάθεια που του αναλογεί».
Τέλος, δεν άργησαν να εκτοξευθούν και απειλές, σύµφωνα µε τις οποίες, ο τουρκοκύπριος
ηγέτης, Μεχµέτ Αλί Ταλάτ υποστήριξε ότι θα προκληθεί κρίση, εάν η κυπριακή κυβέρνηση
ασκήσει τον Οκτώβρη βέτο στην πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εάν η
Τουρκία αναγκαστεί να ανοίξει στους ελληνοκυπρίους τα λιµάνια και αεροδρόµιά της, χωρίς
προηγούµενη άρση της λεγόµενης αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Με την είσοδο του Ιουλίου, σηµατοδοτείται η έναρξη µιας περιόδου µεγάλης κινητικότητας
στο Κυπριακό, η οποία ωστόσο είναι περισσότερο προσχηµατική παρά ουσιαστική, καθώς
βασικός στόχος της είναι να «διευκολυνθεί» η οδηγούµενη σε αδιέξοδο ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας. H κινητικότητα αυτή εκδηλώνεται τόσο στο επίπεδο των Ηνωµένων Εθνών, µε την
περιοδεία που πραγµατοποιεί σε Άγκυρα, Αθήνα και Λευκωσία ο βοηθός γενικός γραµµατέας των
Ηνωµένων Εθνών κ. Ιµπραχίµ Γκαµπάρι, όσο και στο επίπεδο της Eυρωπαϊκής Ένωσης, µε
επίκεντρο την αναζήτηση φόρµουλας που να συνδυάζει την εφαρµογή του πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της Τελωνειακής Ένωσης µε την απελευθέρωση του κανονισµού για το απευθείας
εµπόριο µε τα κατεχόµενα, ώστε να ικανοποιηθεί το τουρκικό αίτηµα για άρση της λεγόµενης
αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων.
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Επίσηµα, στόχος της περιοδείας του βοηθού γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών
είναι «να διαπιστώσει αν οι εµπλεκόµενες πλευρές διαθέτουν την αναγκαία πολιτική βούληση για
την εκδήλωση µιας πιο ουσιαστικής πρωτοβουλίας από την πλευρά των Ηνωµένων Εθνών».
Ωστόσο, όλοι οι παράγοντες γνωρίζουν – και οµολογούν στις κατ' ιδίαν συνοµιλίες τους – ότι οι
συνθήκες είναι σχεδόν απαγορευτικές, τουλάχιστον για την επόµενη διετία, λόγω της λήξης της
θητείας του κ. Κόφι Ανάν στο τέλος της χρονιάς, των εξελίξεων στο εσωτερικό της Τουρκίας και
βεβαίως των διαδοχικών εκλογικών αναµετρήσεων στην Τουρκία, στην Ελλάδα, αλλά και στην
Κύπρο µε τις προεδρικές του 2008.
Η συµφωνία πέντε σηµείων µεταξύ των Παπαδόπουλου και Ταλάτ προβλέπει την έναρξη
συνοµιλιών σε τεχνικό επίπεδο, για συζήτηση θεµάτων καθηµερινότητας, ουσιαστικών πτυχών
του Κυπριακού και Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. Ο Ι. Γκαµπάρι ανέγνωσε το σχετικό
κοινό ανακοινωθέν, µε τα ακόλουθα πέντε σηµεία συµφωνίας:
1. ∆έσµευση για επανένωση της Κύπρου, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας, της
πολιτικής ισότητας και των αποφάσεων και ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών.
2. Αναγνώριση του γεγονότος ότι το στάτους κβο στην Κύπρο δεν είναι αποδεκτό και ότι η
διαιώνισή του θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις και για τις δύο κοινότητες στο νησί, ελληνοκύπριους
και τουρκοκύπριους.
3. ∆έσµευση για κοινά αποδεκτή λύση, την οποία και οι δύο πλευρές επιθυµούν, χωρίς περιττές
καθυστερήσεις.
4. Κοινή απόφαση για την άµεση έναρξη διαδικασίας δικοινοτικών συνοµιλιών σε θέµατα ουσίας,
παράλληλα µε θέµατα καθηµερινότητας.
5. ∆έσµευση για τη δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος, ώστε αυτή η διαδικασία να έχει θετικό
αποτέλεσµα και δέσµευση για βελτίωση της καθηµερινότητας της ζωής ελληνοκυπρίων και
τουρκοκυπρίων και τερµατισµού του «παιχνιδιού επίρριψης ευθυνών από τη µια πλευρά στην
άλλη».
Στην ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι οι δύο ηγέτες αποφάσισαν πως µέχρι το τέλος
Ιουλίου θα σχηµατιστούν δύο επιτροπές τεχνικού επιπέδου, νοουµένου ότι θα συµφωνηθεί και ο
κατάλογος των θεµάτων ουσίας που θα συζητηθούν. Αναφέρεται, επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα
συναντώνται κατά διαστήµατα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για να δίνουν οδηγίες στις επιτροπές
και να επιθεωρούν την πρόοδό τους.
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Κατά συνέπεια, η περιοδεία του κ. Γκαµπάρι φαίνεται να περιορίζεται στην επίτευξη
συµφωνίας για τη λειτουργία των τεχνικών επιτροπών, αν και λόγω «διαφορετικής ερµηνείας» του
ανακοινωθέντος, που εκδόθηκε µετά τη συνάντηση Παπαδόπουλου-Ανάν (Παρίσι, 29.1.2006), δεν
είναι απολύτως βέβαιο ότι θα τα καταφέρει. Στην πρώτη περίπτωση, η αποστολή Γκαµπάρι θα
στείλει το µήνυµα ότι «κάτι κινείται στο Κυπριακό», µε αποτέλεσµα να αµβλυνθεί η ευρωπαϊκή
πίεση προς την Τουρκία, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, οι πιθανότητες να συντάξει ο κ. Γκαµπάρι
µια «σκληρή» Έκθεση προς το Συµβούλιο Ασφαλείας, επικρίνοντας τη στάση της Λευκωσίας,
είναι κάτι περισσότερο από ορατές.
Και στα δύο αυτά επίπεδα των διεργασιών, οι ΗΠΑ εµπλέκονται ενεργά, εντατικοποιώντας
τις επαφές τους – µέσω των υφυπουργών Εξωτερικών κκ. Ντάνιελ Φριντ και Ματ Μπράιζα – µε
το Συµβούλιο, την Επιτροπή, αλλά και όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Επί του παρόντος, η εµπλοκή
αυτή είναι «διακριτική», αλλά δεν αποκλείεται καθόλου να καταστεί πολύ περισσότερο
«εµφανής» αν οι περιστάσεις – για παράδειγµα µια διαφαινόµενη κρίση στις σχέσεις ΤουρκίαςΕυρωπαϊκής Ένωσης – το απαιτήσουν.
Λόγω της σηµασίας που αποδίδει στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, η Ουάσιγκτον
«εκτιµά ιδιαίτερα» τη στάση της Ελλάδας, ενώ αντίθετα, είναι «εξαιρετικά ενοχληµένη» µε τη
στάση της κυπριακής κυβέρνησης, την οποία θεωρεί «αντιπαραγωγική».
H εµµονή της Λευκωσίας στο να µην περιορισθούν οι συνοµιλίες των τεχνικών επιτροπών
στα θέµατα καθηµερινότητας αλλά να αφορούν και θέµατα ουσίας του Κυπριακού – όπως το
περιουσιακό ή η απογραφή του πληθυσµού – αποσκοπεί ακριβώς στην καλύτερη προετοιµασία
της κυοφορούµενης νέας πρωτοβουλίας για τη διευθέτηση του πολιτικού προβλήµατος και στον
περιορισµό του κινδύνου να µετεξελιχθεί απλώς σε µια προσχηµατική, διευκολυντική για την
Τουρκία διαδικασία. Αναφορικά µε την περιοδεία Γκαµπάρι και τη λειτουργία των τεχνικών
επιτροπών, η αµερικανική πλευρά απορρίπτει την ερµηνεία της Λευκωσίας στο ανακοινωθέν της
29ης Ιανουαρίου και θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν συζητήσεις για «θέµατα
καθηµερινότητας» και αργότερα, αν υπάρξει πρόοδος, να τεθούν θέµατα που άπτονται της ουσίας
του Κυπριακού.
Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του πρόσθετου Πρωτοκόλλου αλλά και την άρση της
αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων, η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «παραγωγικές» τις προτάσεις
Γκιουλ, ενώ παράλληλα, υπό τις ελληνικές και κυπριακές πιέσεις, συζητεί τη φόρµουλα της
λουξεµβουργιανής προεδρίας του Οκτωβρίου 2005, η οποία είχε σαν επίκεντρο τη λειτουργία του
λιµανιού της Αµµοχώστου, υπό κοινοτική επιτήρηση και την επιστροφή της πόλης των
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Βαρωσίων185. Επισηµαίνει ωστόσο ότι η Λευκωσία «θα πρέπει να είναι πιο δηµιουργική» και ότι η
φόρµουλα του Λουξεµβούργου «θα πρέπει να εµπλουτισθεί µε µέτρα κοινωνικά, οικονοµικά και
πολιτικά υπέρ των τουρκοκυπρίων».
Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει εδώ και καιρό σαφές, ότι «δεν θα επιτρέψει να
οδηγηθεί, λόγω Κυπριακού, η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας σε ρήξη». H αµερικανική
διπλωµατία, παρά το ότι έχει περιορίσει τις δηµόσιες αναφορές στο σχέδιο Ανάν, δεν έχει πάψει
να θεωρεί ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι υπεύθυνη για την απόρριψη του σχεδίου αυτού, το
οποίο, αν είχε υιοθετηθεί, θα είχε εκλείψει ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στις σχέσεις
Eυρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά, η Ουάσιγκτον θα επιχειρήσει, τουλάχιστον σε
πρώτη φάση, να εµπλακεί στο παιχνίδι µε διάθεση συγκαταβατική και πρόθεση να βρεθεί µια
«κοινά αποδεκτή λύση», αποφεύγοντας την περαιτέρω πόλωση των ήδη τεταµένων σχέσεων µε
την κυπριακή κυβέρνηση.
Ένα πρώτο δείγµα αυτής ακριβώς της «εποικοδοµητικής διάθεσης» θεωρείται η αναφορά
του Κυπριακού στο Κείµενο «Στρατηγικής Συνεργασίας» µεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Στο
αµερικανοτουρκικό έγγραφο, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι δύο χώρες υποστηρίζουν την
επίτευξη δίκαιης και βιώσιµης λύσης του Κυπριακού, υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, και
σε αυτό το πλαίσιο, τον τερµατισµό της αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων».
Παράλληλα, ο κ. Aνάν, επιδεικνύοντας διάθεση υποστήριξης των γνωστών και
απορριπτέων από Eλλάδα και Kύπρο τουρκικών προτάσεων, τάσσεται υπέρ της λήψης µέτρων για
την άρση της αποµόνωσης, η οποία έχει επιβληθεί στα κατεχόµενα, εξαιτίας του παράνοµου
καθεστώτος που έχει επιβάλει η τουρκική κατοχή.
Tην ίδια στιγµή, η φινλανδική186 νέα προεδρία της Eυρωπαϊκής Ένωσης φέρεται να
επεξεργάζεται σχέδιο άρσης του αδιεξόδου, ώστε να ξεπεραστούν τα εµπόδια και να υιοθετηθεί ο
κανονισµός για το απευθείας εµπόριο Eυρωπαϊκής Ένωσης-ψευδοκράτους. Aυτό είναι, ακριβώς,
που ως πράξη άρσης της αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων θέτει ως όρο η Άγκυρα, προκειµένου
να ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της σε µέσα υπό κυπριακής σηµαίας, ούτως ώστε να µην
υπάρξει κρίση και στις σχέσεις της µε την Ένωση, το φθινόπωρο.
Σε αυτή την «διπλής κατευθύνσεως» κινητικότητα, παρεµβαίνει η Λευκωσία – βρίσκοντας
Όπως µάλιστα πληροφόρησε ο κ. Παπαδόπουλος τον κ. Καραµανλή, το σχέδιο αυτό έχει υποσχεθεί
ότι θα στηρίξει η φινλανδική προεδρία, όπως και η γερµανική.
186
Σε συνάντησή του στις Βρυξέλλες µε τον προεδρεύοντα του Συµβουλίου και υπουργό Εξωτερικών
της Φινλανδίας, Ερκι Τουοµιόγια, και τον επίσης φινλανδό Επίτροπο ∆ιεύρυνσης Ολι Ρεν, ο κύπριος
υπουργός Εξωτερικών κ. Λιλλήκας επεσήµανε ότι «η κυβέρνηση έχει στηρίξει την ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας, αλλά αυτή η στήριξη δεν µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη και δεν µπορεί να παρέχεται, χωρίς
προϋποθέσεις». «Είναι µεν κακό να σταµατήσει η ενταξιακή πορεία, αλλά θα είναι χειρότερο αν η
Τουρκία συνεχίσει τις διαπραγµατεύσεις, χωρίς να εκπληρώνει τις δεσµεύσεις της», πρόσθεσε.
185

288

απολύτως σύµφωνη και την ελληνική πλευρά – καταθέτοντας συγκεκριµένη πρόταση: Άρση της
λεγόµενης αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων, σε συνδυασµό µε την επιστροφή της κλειστής πόλης
της Αµµοχώστου και την κοινή διαχείριση του λιµανιού της πόλης, καθώς και την επιστροφή των
Βαρωσίων. «∆ιαφορετικά, ο κανονισµός για το απευθείας εµπόριο δεν µπορεί να προχωρήσει»,
λένε στην Kύπρο.
Παράλληλα, σε επίσκεψή του στην Κύπρο, ο αµερικανός βοηθός υφυπουργού Εξωτερικών
Ματ Μπράιζα άρχισε να διερευνά τις αντιδράσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς σε ορισµένες
ιδέες, όπως για παράδειγµα για µια διευθέτηση συνδιαχείρησης του λιµανιού της Αµµοχώστου και
του αεροδροµίου της Τύµπου µεταξύ των ελληνοκυπρίων, των τουρκοκυπρίων και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλη πρόσβαση κυπριακών πλοίων και αεροπλάνων σε τουρκικά
λιµάνια και αεροδρόµια, µε «αντάλλαγµα» τη δέσµευση µη παρεµπόδισης της ενταξιακής πορείας
της Τουρκίας.
Σχετικά µε τα σχέδια των ΗΠΑ187 για το Κυπριακό, σε συνάντησή της, η αµερικανίδα
υπουργός Εξωτερικών Κ. Ράις διαβεβαίωσε τον Α. Γκιουλ ότι οι ΗΠΑ θα παρέµβουν προς τις
ευρωπαϊκές χώρες, µε σκοπό να αποφευχθεί ρήξη στις σχέσεις της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Οκτώβρη. Συγκεκριµένα, η αµερικανική διπλωµατία θα ενεργοποιηθεί, αναζητώντας
«συµβιβαστική φόρµουλα», που θα αποτρέψει τη «ρήξη» στις σχέσεις της Άγκυρας µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση το φθινόπωρο, µε δεδοµένο ότι η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται
να ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της στα κυπριακά πλοία και αεροπλάνα.
Επίσης, η Κ. Ράις και ο Α. Γκιουλ τάσσονται υπέρ µιας κοινά αποδεκτής λύσης, υπό την
αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών και στο πλαίσιο της λύσης, ζητούν να τερµατιστεί η αποµόνωση των
τουρκοκύπριων. Είναι το επίµαχο σηµείο της ανακοίνωσης του «κοινού οράµατος στρατηγικής
συνεργασίας» ΗΠΑ-Τουρκίας που, αναφερόµενο στο Κυπριακό, επισηµαίνει: «Υποστηρίζουµε
την επίτευξη δίκαιης, βιώσιµης, συνολικής και κοινά αποδεκτής λύσης στο ζήτηµα της Κύπρου,
υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών και σε αυτό το πλαίσιο, τον τερµατισµό της αποµόνωσης
των τουρκοκύπριων». Στη διάρκεια της συνάντησης Ράις-Γκιουλ, οι δύο υπουργοί συµφώνησαν
σε ένα «κοινό όραµα στρατηγικής συνεργασίας», το οποίο καλύπτει πολλά θέµατα: από το
Κουρδικό, τις σχέσεις µε το Ιράκ, το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, τις εξελίξεις στη Μέση
Ανατολή, έως τον τοµέα της ενέργειας, την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, και το Κυπριακό.
Παράλληλα, ο Σον Μακόρµακ τόνισε ότι οι ΗΠΑ επιθυµούν και έχουν στενές σχέσεις, τόσο µε την
Τουρκία όσο και µε την Ελλάδα. Χαρακτήρισε και τις δυο χώρες ισχυρούς συµµάχους των ΗΠΑ και τις
ενθάρρυνε να επιλύσουν όποιες διαφορές έχουν. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε: «Θα επισήµαινα ότι είναι
και οι δυο ισχυρές νατοϊκές σύµµαχοι και ότι υπάρχει καλή προσωπική σχέση µεταξύ της ελληνικής
πολιτικής ηγεσίας που βρίσκεται στην εξουσία σήµερα και της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας που
βρίσκεται στην εξουσία σήµερα».
187
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Όµως, οι δραµατικές εξελίξεις στον Λίβανο, «πάγωσαν» προσωρινά τις εξελίξεις που
φάνηκαν το τελευταίο διάστηµα να δροµολογούνται, αναφορικά µε το Kυπριακό188. Ο πρόεδρος
του ∆ΗΣΥ Ν. Αναστασιάδης ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών, γιατί «όσο περνά ο χρόνος και
παγιώνονται τα τετελεσµένα, τόσο τα γεγονότα µετατρέπονται σε µη αναστρέψιµα». Παράλληλα,
δε δίστασε να υποστηρίξει ότι οι προτάσεις του γενικού γραµµατέα του ΟΗΕ παραµένουν στο
τραπέζι και αποτελούν τη βάση διαπραγµάτευσης. «Πιστεύω ότι υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία, τα
οποία µπορεί να αξιοποιηθούν από τις κατά καιρούς προτάσεις των Ηνωµένων Εθνών» είπε, ενώ
άφησε να εννοηθεί ότι το «σχέδιο Ανάν» θα επανέλθει, αλλά µε διαφορετικό όνοµα και
συσκευασία. «∆εν πρέπει να σταθούµε στην ονοµατολογία, αλλά στο περιεχόµενο των
εισηγήσεων των Ηνωµένων Εθνών, των κατά καιρούς προτάσεων που, όσο κι αν κάποιοι
νοµίζουν, πάντοτε θα παραµένουν στο τραπέζι και θα αποτελούν τη βάση διαπραγµάτευσης»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το κλίµα εξακολουθεί να είναι το ίδιο µε το παρελθόν. Σύµφωνα µε τους αδιάλλακτους
ισχυρισµούς του Ρ.Τ. Ερντογάν, το νέο σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού – για το όνοµα του οποίου
«αδιαφορεί» αν θα είναι «σχέδιο Ανάν» – θα πρέπει να αναγνωρίζει την ύπαρξη «δύο κρατών»
στο νησί, ενώ οι αναφορές του κ. Ταλάτ σ’ «ένα νέο κράτος, βάση της πολιτικής ισότητας και ένα
νέο συνεταιρισµό» δηµιουργεί επιπρόσθετες εντάσεις. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος απαντάει ότι η
ελληνοκυπριακή πλευρά δε συζητά θέµα αναγνώρισης του ψευδοκράτους.
Σύµφωνα όµως µε την ύπαρξη σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιωµατούχοι της
Κοµισιόν προωθούν πρόταση, σύµφωνα µε την οποία, τα λιµάνια στην κατεχόµενη Κύπρο, όπως
της Αµµοχώστου, θα ανοίξουν και θα περάσουν στην αρµοδιότητα των Ηνωµένων Εθνών. Με
αυτό τον τρόπο, τα προϊόντα των κατεχοµένων που θα εξάγονται από τα λιµάνια αυτά θα έχουν
συνοδευτικά έγγραφα του ΟΗΕ και όχι έγγραφα του ψευδοκράτους, που δεν µπορούν να γίνουν
αποδεκτά από τις περισσότερες χώρες στον κόσµο, οι οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει το
ψευδοκράτος. Επιπλέον, θα τερµατίσει την «αποµόνωση» των τουρκοκυπρίων. H ρύθµιση αυτή,
υποστηρίζουν αξιωµατούχοι των Βρυξελλών, θα δώσει τη δυνατότητα στην τουρκική κυβέρνηση,

Στο διάστηµα αυτό, η Κύπρος προσφέρθηκε ως εργαλείο για παροχή βοήθειας στον Λίβανο, ενώ ο
ανθρωπιστικός της ρόλος, η ταχύτητα και η αποτελεσµατικότητα της υποχρέωσαν τόσο τους εταίρους
της Eυρωπαϊκής Ένωσης, όσο και τις ΗΠΑ να την ευχαριστήσουν δηµόσια. Επίσης, όσον αφορά το θέµα
της ειρηνευτικής δύναµης στον νότιο Λίβανο, στο οποίο διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο, η Λευκωσία
αναγνωρίζει ότι θα αντιµετωπίσει την έντονη αντίδραση της Άγκυρας, η οποία στα πρώτα στάδια της
κρίσης στον Λίβανο, επιχείρησε να εµφανίσει και τα κατεχόµενα ως πιθανό καταφύγιο για τους
πρόσφυγες, αλλά σύντοµα αναδιπλώθηκε, λόγω του κινδύνου να θεωρηθεί ότι εκµεταλλευόταν ένα
ανθρωπιστικό πρόβληµα για να κερδίσει διπλωµατικά οφέλη στο Κυπριακό. «Ένας λόγος, για τον οποίο
η Κύπρος κατάφερε να αναδείξει τα προσόντα της και αυτά να αναγνωριστούν από τον υπόλοιπο κόσµο,
ήταν διότι σε καµία στιγµή, η κυπριακή πλευρά δεν επιχείρησε να συνδέσει τον ανθρωπιστικό της ρόλο
στον Λίβανο µε τις διεκδικήσεις της στο Κυπριακό» παρατήρησε κύπριος διπλωµάτης.
188
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να υποστηρίξει στο εσωτερικό της Τουρκίας, ότι τα προϊόντα µε προέλευση την επονοµαζόµενη
«∆ηµοκρατία Βορείου Κύπρου» εξάγονται κανονικά στον υπόλοιπο κόσµo και έτσι, να ανοίξει
και εκείνη τα τουρκικά λιµάνια στα κυπριακά πλοία.
Το σχέδιο προκάλεσε υποψίες και αντιδράσεις στη Λευκωσία, ωστόσο οι Βρυξέλλες
ασκούν ισχυρότατες πιέσεις προς την κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, προκειµένου να
µην το απορρίψει.
Εν τω µεταξύ, ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους Φερντί Σαµπίτ Σογιέρ χαρακτήρισε
«µαταιόδοξη φαντασία» την επιθυµία της κυπριακής κυβέρνησης να επανεγκατασταθούν στην
Αµµόχωστο οι κάτοικοί της και να επαναλειτουργήσει το λιµάνι της, υπό κοινή διαχείριση. Ο κ.
Σογιέρ είπε ότι οι τουρκοκύπριοι υποστήριξαν µια συνολική λύση του Κυπριακού και πρόσθεσε,
ότι το θέµα του λιµανιού της Αµµοχώστου µπορούσε να διευθετηθεί µέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Παρ’όλα αυτά, σύµφωνα µε δηλώσεις του κ. Παπαδόπουλου: «Προσπάθεια της Κύπρου
είναι η αποτροπή οποιασδήποτε κρίσης, γιατί η γενική εντύπωση στην Eυρώπη είναι ότι θα ήταν
κακή εξέλιξη, εάν η πορεία της Tουρκίας στις διαπραγµατεύσεις αντιµετωπίσει ανυπέρβλητες
δυσκολίες. Aυτό θα ήταν κακό για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, περιλαµβανοµένης και της
Kύπρου». Αν όµως δεν εκπληρωθούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Άγκυρας, η Κυπριακή
∆ηµοκρατία δε θα ανεχθεί άνοιγµα άλλων διαπραγµατευτικών κεφαλαίων189 για την Τουρκία. Η
απάντηση αυτή ώθησε την Ελλάδα να ζητήσει να µην κατατεθούν νέα κεφάλαια, πριν από τη
δηµοσίευση της ετήσιας Έκθεσης Προόδου της τουρκικής υποψηφιότητας από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 8 Νοεµβρίου.
Οι προσπάθειες συνεχίζονται και η φινλανδική προεδρία συνεχίζει να επιδιώκει κάποιο
συµβιβασµό, έστω την τελευταία στιγµή για να σώσει τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την
Τουρκία. Έχοντας την υποστήριξη του αρµόδιου Επίτροπου σε θέµατα διεύρυνσης, Ολι Ρεν,
προτείνει ανεπίσηµα να δοθεί για εµπορική χρήση και στις δύο πλευρές το τουρκοκυπριακό λιµάνι
της Αµµοχώστου, ενώ θα βρίσκεται υπό επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική πλευρά
απαιτεί όµως την επιστροφή της καταληφθείσης από τα τουρκικά στρατεύµατα Αµµοχώστου. Ένα
άλλο σενάριο του σχεδίου προβλέπει ελεύθερη έλευση ελληνοκυπριακών πλοίων και αεροπλάνων
σε ορισµένα µόνον τουρκικά λιµάνια και αεροδρόµια, τα οποία θα διοικούνται από κοινού από
ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους, υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η
περιφραγµένη κι ακατοίκητη περιοχή της Αµµοχώστου θα περιέλθει στη διοίκηση του ΟΗΕ. Οι
ελληνοκύπριοι ιδιοκτήτες θα ανακτήσουν τις περιουσίες τους και θα έχουν το δικαίωµα
Από τα 34 κεφάλαια που απαρτίζουν την ενταξιακή διαπραγµάτευση, µέχρι τώρα πρόοδος έχει
καταγραφεί µόνο σε ένα, το περί επιστήµης και τεχνολογίας που εγκρίθηκε από τους «25» τον Ιούνιο,
χωρίς να υπάρξει, έκτοτε, η παραµικρά ουσιαστική πρόοδος στην ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας.
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επανεγκατάστασης.
Η τουρκική πλευρά απορρίπτει την πρόταση και ζητάει η νοµιµοποίηση της χρήσης των
κατεχοµένων λιµανιών και αεροδροµίων να γίνει ταυτόχρονα µε το άνοιγµα των λιµανιών και των
αεροδροµίων της. Η κυπριακή κυβέρνηση απορρίπτει τη διασύνδεση της εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων της Άγκυρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το θέµα του απευθείας εµπορίου.
Συζητά, ωστόσο, το θέµα της λειτουργίας από κοινού µε τους τουρκοκύπριους και υπό την
επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του λιµανιού της Αµµοχώστου, αλλά παράλληλα µε την
επιστροφή της κατεχόµενης πόλης στους κατοίκους της.
Οι τουρκοκύπριοι πάλι προσδοκούν να αναγνωριστεί ως εµπορικός και τουριστικός
αερολιµένας το τουρκοκυπριακό αεροδρόµιο στα βόρεια της Λευκωσίας, κάτι που απέκλεισε
τελεσίδικα ο κύπριος υπουργός Γιώργος Λιλλήκας, διότι, είπε, αναγνωρίζεται εµµέσως η
παράνοµη Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ο κ. Λιλλήκας απέκλεισε επίσης νέες
συµβιβαστικές προτάσεις προς την Τουρκία, «σαν να βρισκόµαστε σε ανατολίτικο παζάρι»,
δήλωσε. Συρρικνώνεται, εποµένως, στο µίνιµουµ η πιθανότητα ενός συµβιβασµού.
Έντονη κινητικότητα έχει αναπτύξει η αµερικανική διπλωµατία, προκειµένου να
αποφευχθεί το διαφαινόµενο ναυάγιο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Άγκυρας, λόγω της
άρνησης της Τουρκίας να ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της στο κυπριακό εµπόριο. Οι
αµερικανοί

αξιωµατούχοι

προωθούν

πρόταση

που

προβλέπει

την

επιστροφή

στους

ελληνοκυπρίους τµήµατος της νεκρής πόλης των Βαρωσίων, ως αντάλλαγµα για το άνοιγµα του
λιµανιού της Αµµοχώστου, υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση είναι πιο
προωθηµένη σε σχέση µε το συµβιβαστικό σχέδιο της φινλανδικής προεδρίας, που προβλέπει να
περάσουν τα Βαρώσια στη διαχείριση του ΟΗΕ. Η Ουάσιγκτον εκτιµά ότι πρόκειται για ένα
«ρεαλιστικό συµβιβασµό», καθώς ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Τάσσος
Παπαδόπουλος θα µπορεί να ισχυρισθεί ότι πήρε πίσω ένα κοµµάτι κυπριακού εδάφους, αλλά και
ο τούρκος πρωθυπουργός κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι ήρε τον «οικονοµικό αποκλεισµό» των
τουρκοκυπρίων. Η τουρκική πλευρά όµως αρνείται να παραδώσει τα Βαρώσια. Αντίθετα, η
κυπριακή πλευρά έχει καταστήσει σαφές στους εταίρους της ότι για να αποδεχθεί την πρόταση,
αυτή πρέπει απαραίτητα να πληροί δύο προϋποθέσεις: i) να προβλέπει την άµεση υπαγωγή των
Βαρωσίων στη διοίκηση του ΟΗΕ και την επιστροφή σε σύντοµο χρόνο των ελληνοκυπρίων στις
περιουσίες τους και ii) η ρύθµιση, σχετικά µε το τουρκοκυπριακό εµπόριο, να µην ανοίγει
παράθυρο στην αναγνώριση του ψευδοκράτους.
Ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Χριστόδουλος
Πασιαρδής, φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι η Λευκωσία δεν εξαρτά την απόφασή της από την
απάντηση της Άγκυρας, αλλά ότι θα τοποθετηθεί, όταν παρουσιαστεί οριστικοποιηµένο το τελικό
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κείµενο της φινλανδικής πρότασης, υπογραµµίζοντας ότι δε θα γίνει αποδεκτή καµία πρόταση που
δε θα περιλαµβάνει την επιστροφή της πόλης της Αµµόχωστου.
Παράλληλα, µήνυµα στην Τουρκία, ότι δε θα γίνουν εκπτώσεις στις υποχρεώσεις της
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστειλε η αυστριακή υπουργός Εξωτερικών Ούρσουλα Πλάσνικ,
η οποία επίσης έκανε λόγο για «ανησυχία» των «25», αναφορικά µε την απειλούµενη στασιµότητα
και το «αυτοµπλοκάρισµα» από τουρκικής πλευράς, αλλά και για την έκρυθµη κατάσταση στις
ευρωτουρκικές σχέσεις που θα ακολουθήσει, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να στηριχτεί η πρόταση
της Προεδρίας, ασκώντας εµµέσως πλην σαφώς πιέσεις και στη Λευκωσία να την αποδεχτεί.
Σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας, η Αθήνα βλέπει µε καλό µάτι την προτεινόµενη εξέλιξη
για το λιµάνι της Αµµοχώστου, ενώ ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει δηλώσει στο παρελθόν πως δε
θεωρεί ικανοποιητικό και σαφές το αντάλλαγµα της επαναλειτουργίας του λιµανιού της
Αµµοχώστου, από τη στιγµή µάλιστα που δε γίνεται σαφής πρόβλεψη για το πότε και αν θα
επανέλθουν στις εστίες τους οι εκδιωχθέντες το 1974.
Παράλληλα, ατενίζοντας προς τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι τον
∆εκέµβριο για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, έχει εκδηλωθεί κρίση στις σχέσεις της
υπουργού Εξωτερικών κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη µε τον οµόλογό της της Κύπρου κ. Γ.
Λιλλήκα, µε αφορµή τους ενδεχόµενους χειρισµούς εκείνης της περιόδου. Και ενώ οι δύο
υπουργοί επίσηµα δηλώνουν ότι υπάρχει «αρµονική συνεργασία» µεταξύ τους, συµβαίνει το
ακριβώς αντίθετο. Η κυρία Μπακογιάννη δεν κρύβει τη δυσφορία της για τις πρωτοβουλίες που
αναλαµβάνει ο κ. Λιλλήκας, χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε την Αθήνα. Λόγω των εξελίξεων
αυτών, ο κίνδυνος είναι η Ελλάδα και η Κύπρος να µην εµφανισθούν µε µια ενιαία στάση στο
Ελσίνκι, τη στιγµή που η ελληνική κυβέρνηση διαµηνύει ότι δεν πρόκειται να υιοθετήσει
πρόταση, στην οποία θα είναι αντίθετες όλες οι άλλες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην
της Κύπρου.
Από την άλλη, ο κ. Λιλλήκας κατηγορεί την κυρία Μπακογιάννη ότι µε τη στάση της δεν
προωθεί τα συµφέροντα της Κύπρου και φέρει ως απόδειξη το γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια της
παρουσίας της στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου,
ενώ ασχολήθηκε έντονα µε το πρόβληµα της Μέσης Ανατολής, δεν ανέδειξε επαρκώς το κυπριακό
ζήτηµα. Ως γνωστόν, ο κ. Λιλλήκας είναι εκφραστής της σκληρής γραµµής απέναντι στην
Τουρκία και είναι χαρακτηριστικό ότι επαναφέρει το θέµα του «βέτο», υποστηρίζοντας ότι η
κυβέρνησή του δεν πρόκειται να υποχωρήσει τρίτη φορά, έστω και αν µείνει µόνη, έχοντας
απέναντί της τους 24 εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν αποδέχεται ότι υπάρχει
πρόβληµα στις σχέσεις µεταξύ της Αθήνας και της Λευκωσίας, παραδέχεται όµως ότι «η Ελλάδα
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έχει τα δικά της προβλήµατα», υπονοώντας προφανώς τις διµερείς ελληνοτουρκικές σχέσεις, που
υποχρεώνουν την ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει µια διαφορετική τακτική. Παράλληλα,
είναι απόλυτα κατηγορηµατικός ως προς τη στάση που θα κρατήσει η Κύπρος τον ∆εκέµβριο:
«∆εν θα ξανανάψουµε το πράσινο φως στην Τουρκία, όπως κάναµε τον Οκτώβριο του 2005»
τονίζει, για να αποσαφηνίσει ότι τη στάση αυτή θα την τηρήσει η Κύπρος, έστω και αν παραµείνει
µόνη.
Έτσι, η Αθήνα, ακολουθώντας κατά γράµµα τις οδηγίες που έρχονται από την Ουάσιγκτον,
ασκεί πιέσεις στη Λευκωσία, προκειµένου, όσον αφορά τη φινλανδική «φόρµουλα», να υιοθετήσει
µια τακτική η οποία δε θα δηµιουργεί εµπόδια στην πορεία της Τουρκίας προς την Ένωση, ενώ
παράλληλα, η Ντόρα Μπακογιάννη ζητάει «ρεαλισµό» από τον κύπριο οµόλογό της. Οι προτάσεις
της φινλανδικής προεδρίας αντιµετωπίζονται θετικά από την Αθήνα. Η Λευκωσία, ωστόσο,
θεωρεί ότι το απευθείας εµπόριο µε τα κατεχόµενα αποτελεί ένα ουσιαστικό βήµα για τη
«νοµιµοποίηση» του ψευδοκράτους. Αυτό, όπως σηµειώνουν διπλωµάτες στην Αθήνα, αποτελεί
αυτήν την περίοδο σηµείο τριβών στις ελληνοκυπριακές σχέσεις.
Όλα αυτά σηµαίνουν ότι η Λευκωσία, ανεξάρτητα από την πολιτική που θα ακολουθήσει η
Αθήνα, δεν πρόκειται να αλλάξει στάση και αυτό είναι που δηµιουργεί το πρόβληµα στις σχέσεις
της µε την Αθήνα. Η κυρία Μπακογιάννη, από την πλευρά της, φέρεται αποφασισµένη να
ακολουθήσει τη γραµµή που έχει χαραχθεί από κοινού µε τον κ. Καραµανλή. ∆εν αποκλείεται οι
δύο υπουργοί να συνεννοηθούν επιτυχηµένα, κατόπιν άνωθεν επεµβάσεων, αν και στη Λευκωσία
συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν µε καχυποψία την κυρία Μπακογιάννη, λόγω της θετικής στάσης
που είχε τηρήσει απέναντι στο σχέδιο Ανάν, προτού αναλάβει τη θέση της υπουργού Εξωτερικών.
Παρά τις δηµόσιες δηλώσεις υποστήριξης της πρωτοβουλίας των φινλανδών – η οποία
κατέληξε σε ναυάγιο, εξαιτίας της απειρίας της φινλανδικής προεδρίας για τις διαστάσεις που
παίρνει το εν λόγω πρόβληµα, ενώ παράλληλα υποστηρίχθηκε από την Ουάσιγκτον και άλλα
κράτη της Ευρώπης να συνεχιστεί η προσπάθεια και µετά τον ∆εκέµβριο – στο παρασκήνιο έχουν
αρχίσει οι πρώτες άτυπες βολιδοσκοπήσεις γύρω από το λεγόµενο «Σχέδιο Β΄», δηλαδή τις
αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στη Σύνοδο Κορυφής, εφόσον η Τουρκία δεν θα έχει ως
τότε προχωρήσει στην εφαρµογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου. Κυρίαρχο σενάριο εξακολουθεί να
είναι η χορήγηση µιας 18µηνης παράτασης στην Άγκυρα, την οποία συζητούν τα περισσότερα τα
κράτη-µέλη της Ένωσης, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµπεριλαµβανοµένης. Οι εκ διαµέτρου
διαφορετικές προσεγγίσεις αρχίζουν από το σηµείο αυτό και µετά και αφορούν τις «κυρώσεις»,
που θα πρέπει να επιβληθούν στην Άγκυρα, επειδή εξακολουθεί να κρατάει τα λιµάνια και τα
αεροδρόµιά της κλειστά στα κυπριακά πλοία και αεροσκάφη.
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Οι ισχυροί φίλοι της Τουρκίας – ΗΠΑ, Βρετανία, φινλανδική Προεδρία, Κοµισιόν,
Σουηδία, Ισπανία, Ιταλία – προωθούν µια «συµβιβαστική λύση» για αναστολή των
διαπραγµατεύσεων σε τρία κεφάλαια που συνδέονται άµεσα µε την τελωνειακή ένωση, αλλά κατά
τα υπόλοιπα, καταβάλλεται προσπάθεια η διαπραγµάτευση να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Η
υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Ούρσουλα Πλάσνικ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν δεν
υπάρξουν συγκεκριµένες κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας ως το ∆εκέµβρη, τότε η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να προχωρήσει σε µία «παύση» των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πώς η χώρα της εννοεί αυτή την «παύση». Από
την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεµβούργου, Ζαν Ασελµπορν, ανέφερε ότι αν η
Τουρκία δεν κινηθεί στο ζήτηµα της Κύπρου, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση δε θα µπορέσει να
συνεχίσει τις διαπραγµατεύσεις, «σαν να µη συνέβη τίποτα».
Η Αθήνα κρίνει ανεπαρκή και αναποτελεσµατική την προσέγγιση αυτή και επεξεργάζεται
εναλλακτικά σενάρια, τόσο ως προς τον αριθµό των κεφαλαίων που θα «παγώσουν», όσο και ως
προς τις γενικότερες επιπτώσεις στην ενταξιακή διαδικασία, η οποία θα πρέπει να κινείται µε πολύ
πιο αργούς ρυθµούς από τους συγκεκριµένους. Ωστόσο, το σηµείο-κλειδί εξακολουθεί να είναι ο
προσδιορισµός του τι ακριβώς θα συµβεί, αν παρέλθει η 18µηνη παράταση, χωρίς η Τουρκία να
εφαρµόσει το πρωτόκολλο και συγκεκριµένα, αν θα υπάρξει αυτοµάτως πάγωµα της ενταξιακής
διαδικασίας ή ραντεβού για να συζητηθεί εκ νέου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η
κατάσταση.
Τη δεδοµένη στιγµή πάντως, η Κοµισιόν φροντίζει καθηµερινά να διαµηνύει, ότι δεν
τίθεται θέµα επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι αυτή δε συµµορφώθηκε στις
υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η φινλανδική προεδρία µεθοδεύει τον
εγκλωβισµό της κυπριακής κυβέρνησης σε ένα βολικό για την Τουρκία «συµβιβασµό»,
προκειµένου στο τέλος να της χρεώσει το «αδιέξοδο», αν δεν τον αποδεχτεί. Όµως, «κλειδί» για
την κυπριακή κυβέρνηση, συνεχίζει να είναι το άνοιγµα του λιµανιού της Αµµόχωστου, υπό την
εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιστροφή της περιφραγµένης πόλης Βαρώσια στα
Ηνωµένα Έθνη αρχικά και ακολούθως, στους νόµιµους κατοίκους της. Αντίθετα, δεν συζητά το
ενδεχόµενο να ανοίξουν τα αεροδρόµια των κατεχοµένων, που ζητά η Άγκυρα.
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Η Κοµισιόν αποφάσισε να δώσει µια ακόµα ευκαιρία στην κυβέρνηση της Τουρκίας,
δίνοντας προθεσµία ενός µήνα, για να εφαρµόσει το πρωτόκολλο, αλλά ταυτόχρονα καθιστά
σαφές ότι οι διαβουλεύσεις που γίνονται και η πρωτοβουλία της φινλανδικής Προεδρίας, που
βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν στόχο να στηρίξουν την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Όλες οι
ενδείξεις συνηγορούν ότι ο «συµβιβασµός», που µεθοδεύεται για τη Σύνοδο Κορυφής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε θα περιλαµβάνει κυρώσεις που θα «παγώνουν» ή που θα αναστείλουν τις
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας.
Ο πρόεδρος της Κοµισιόν Ζοζέ Μ. Μπαρόζο, παρουσιάζοντας το διά ταύτα της Έκθεσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε: «Αποφασίσαµε να δώσουµε µια ευκαιρία για διπλωµατικές
προσπάθειες, προκειµένου να εξευρεθεί µια λύση στο ζήτηµα της Κύπρου. Η Τουρκία πρέπει να
ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της, που σχετίζονται µε την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου της
Άγκυρας». Σύµφωνα µε τον Μπαρόζο, «η αποτυχία στην πλήρη εφαρµογή των υποχρεώσεών της
θα επηρεάσει τη συνολική πρόοδο στις διαπραγµατεύσεις της µε την Ένωση», ενώ ανέφερε ότι η
Κοµισιόν «θα κάνει σχετικές συστάσεις, λίγο πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου, αν η
Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει ως τότε τις υποχρεώσεις της».
Όσον αφορά το είδος των επιπτώσεων για την Τουρκία, ο αρµόδιος για τη διεύρυνση
Επίτροπος Ολι Ρεν επισήµανε ότι στην παρούσα φάση, αυτό που προέχει είναι η ανάπτυξη των
διπλωµατικών πρωτοβουλιών της φινλανδικής Προεδρίας, για την επίτευξη προόδου στο
Κυπριακό. Μάλιστα, έµµεσα άσκησε πιέσεις στη Λευκωσία να υποστηρίξει τη φινλανδική
φόρµουλα, γιατί «αυτή πιθανόν θα είναι η τελευταία ευκαιρία για πραγµατική πρόοδο τα επόµενα
χρόνια, σε σχέση µε το θέµα της Κύπρου». Επίσης, υπογράµµισε ότι στόχος των
διαπραγµατεύσεων είναι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχουν
κίνητρα για την επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων στην Τουρκία.
Πάντως, σαφή προειδοποίηση προς την Τουρκία έστειλε η γερµανίδα καγκελάριος Αγγελα
Μέρκελ, ότι αν δε συµµορφωθεί, δεν είναι εύκολο να συνεχιστεί η ενταξιακή πορεία της. «Είναι
σαφής η Έκθεση Προόδου», σχολίασε και συµπλήρωσε: «Η Τουρκία πρέπει να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της, ως το τέλος του χρόνου. Αλλιώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει να αντλήσει τις
κατάλληλες συνέπειες. Το απλό "ας συνεχίσουµε, όπως πριν", δε θα είναι δυνατόν», δήλωση η
οποία παίρνει µεγάλη σηµασία, δεδοµένου του ότι η Γερµανία αναλαµβάνει την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρχές του 2007.
Παράλληλα, Α. Μέρκελ έχει δηλώσει ότι επιθυµεί προσωπικά µία «προνοµιακή σχέση» της
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Τουρκίας µε την Ένωση, καταλήγοντας για άλλη µια φορά στα εξής: «Εάν η Τουρκία δεν αλλάξει
πάραυτα την πορεία της, τότε πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παγώσει τουλάχιστον εκείνες τις
διαπραγµατεύσεις που αφορούν οικονοµικά ζητήµατα. Θα ήταν σοβαρό λάθος εάν η Ευρωπαϊκή
Ένωση, µόνο και µόνο για να επέλθει ηρεµία, υποχωρήσει, αποδεχόµενη ένα σαθρό συµβιβασµό
για την Κύπρο. Είναι καλύτερα να επιδείξει τώρα αυστηρότητα, διότι έτσι αποτρέπει τα µετέπειτα
προσκόµµατα και τις δυσκολίες, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και επιπλέον
διασφαλίζει στην Ένωση τον απαιτούµενο σεβασµό, που µέχρι τώρα η Τουρκία δεν δείχνει
απέναντί της».
Όσον αφορά το Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά, η Έκθεση Προόδου της Κοµισιόν
καταγράφει απλά τη γνωστή στάση της Άγκυρας σε αυτά, δίχως όµως να καταλήγει στην επιβολή
κυρώσεων, όπως έκανε σε άλλες περιπτώσεις. Στο κείµενο, για παράδειγµα, επισηµαίνεται ακόµη
ότι «η Τουρκία δεν έχει εφαρµόσει πλήρως το πρόσθετο Πρωτόκολλο για την επέκταση της
τελωνειακής ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας στα δέκα νέα κράτη-µέλη, το οποίο
υπέγραψε τον Ιούλιο του 2005», καθώς και ότι εξακολουθεί να αρνείται την πρόσβαση κυπριακών
πλοίων στα λιµάνια της και επισηµαίνεται, ότι τέτοιοι περιορισµοί συνιστούν εµπόδιο στην
ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και το εµπόριο, παραβιάζοντας έτσι τη συµφωνία τελωνειακής
ένωσης. Επίσης, γίνεται αναφορά στις δηλώσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού
Εξωτερικών της Τουρκίας, οι οποίοι κατ' επανάληψη σηµείωσαν ότι το πρόσθετο πρωτόκολλο δεν
πρόκειται να εφαρµοστεί, όσο θα συνεχίζεται η «αποµόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας».
Μια άλλη υποχρέωση της Άγκυρας που παραµένει ανεκπλήρωτη, είναι φυσικά η
οµαλοποίηση των σχέσεών της µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και, όπως επισηµαίνει η Επιτροπή,
«ουδεµία πρόοδος έχει σηµειωθεί σε οποιαδήποτε πτυχή» της απαίτησης αυτής, η δε Τουρκία
«εξακολουθεί να παρεµποδίζει τη συµµετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισµούς», όπως ο
ΟΟΣΑ. Επίσης, η απόπειρα της τουρκικής πλευράς να µπλοκάρει την ένταξη της Κύπρου ως
χώρας παρατηρητή στον ΟΣΕΠ «χρωµάτισε» τις τελευταίες ώρες της ρωσικής προεδρίας στον
Οργανισµό, καθώς η ελληνική απάντηση υπήρξε άµεση, αφού µε τη σειρά της η Ελλάδα
µπλόκαρε την είσοδο στον ΟΣΕΠ των υπολοίπων υποψηφίων µελών για τη θέση του παρατηρητή,
που είναι η Βρετανία, η Λιθουανία, το Καζακστάν και το Μαυροβούνιο, έως ότου η Άγκυρα να
αλλάξει στάση190.
Όµως, ο έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, που εκπροσώπησε τη χώρα στη
Σύνοδο, τόνισε πως τέτοιες ενέργειες δεν είναι συµβατές µε τις αρχές του ΟΣΕΠ, ο οποίος, ως ανοιχτός
και µοντέρνος οργανισµός συνηθίζει να δέχεται στους κόλπους του κράτη µε την ιδιότητα του
παρατηρητή, χωρίς να αρέσκεται σε αποκλεισµούς, ιδίως προς χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, υπενθύµισε στην τουρκική πλευρά πως σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του διαπραγµατευτικού
πλαισίου, που έχει συµφωνήσει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούται να µη δηµιουργεί προσκόµµατα
σε κράτη-µέλη της Ένωσης, που θέλουν να συµµετάσχουν σε Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς.
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Η κυπριακή κυβέρνηση µελετά µε ιδιαίτερη προσοχή το περιεχόµενο της Έκθεσης
Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε δήλωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου Χρ.
Πασαρδή, ο οποίος διέκρινε αρκετά θετικά στοιχεία αλλά και σηµεία, τα οποία θα µπορούσαν να
αναλυθούν διεξοδικότερα και ακριβέστερα από την Επιτροπή. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος
Λιλλήκας ανέφερε ότι η Έκθεση καταγράφει την άρνηση της Τουρκίας να υλοποιήσει τις
υποχρεώσεις της. Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για τη συµπερίληψη στο «έγγραφο στρατηγικής»
της παραγράφου, που παραπέµπει σε επηρεασµό του συνόλου της ενταξιακής πορείας της
Τουρκίας σε περίπτωση, κατά την οποία δεν εφαρµόσει πλήρως τις υποχρεώσεις της. Ο κύπριος
υπουργός τόνισε ότι η Λευκωσία «δεν πρόκειται να συµβιβαστεί µε «χάιδεµα των αυτιών της
Τουρκίας» στο θέµα των κυρώσεων, που πρέπει να της επιβληθούν για την άρνησή της να
υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου».
Ο κύπριος υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Πολίτης»,
σύµφωνα µε το οποίο η Λευκωσία έχει δώσει άτυπο έγγραφο µε τις θέσεις της επί της φινλανδικής
πρότασης και τόνισε ότι η κυπριακή κυβέρνηση επιµένει στην καθαρή προοπτική της επιστροφής
των κατοίκων των Βαρωσίων191.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η Έκθεση
δεν περιέχει εισηγήσεις, καθώς οι Βρυξέλλες θέλουν να δώσουν χρόνο στην Τουρκία, µέχρι τις
αρχές ∆εκέµβρη, για να συµµορφωθεί, ενώ για τη φινλανδική πρωτοβουλία, ο πρόεδρος
Παπαδόπουλος δεν εµφανίστηκε αισιόδοξος και επανέλαβε ότι οι υποχρεώσεις της Τουρκίας προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση «είναι αυτόνοµες και ανεξάρτητες και δεν πρέπει να συνδέονται µε τη
λεγόµενη άρση της αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων».
Τέλος, ο κύπριος πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος, µετά την επίσκεψή του στο Βατικανό,

Επίσης, τα ελληνοκυπριακά πολιτικά κόµµατα, µε ανακοινώσεις τους, καταδικάζουν την αποσχιστική
ενέργεια και υπογραµµίζουν την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου. Το
ΑΚΕΛ θεωρεί ότι η όποια απόπειρα απόδοσης κρατικής υπόστασης στο κατοχικό µόρφωµα, είτε αυτή
γίνεται από την Άγκυρα και την τουρκοκυπριακή ηγεσία, είτε από εξωτερικούς παράγοντες,
αποµακρύνει περισσότερο τη λύση. Η θλιβερή επέτειος της παράνοµης ανακήρυξης του ψευδοκράτους,
σηµειώνει ο ∆ΗΣΥ πρέπει να γίνει ακόµα µια αιτία από τις πολλές, που επιβάλλουν τη χάραξη µιας νέας
εθνικής στρατηγικής για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού. Το ∆ΗΚΟ καλεί τη διεθνή κοινότητα να
αντιµετωπίσει µε περισσότερη αυστηρότητα τις τουρκικές παρανοµίες, τονίζοντας ότι η
αναποτελεσµατικότητα των Ηνωµένων Εθνών και η ανοχή έναντι της τουρκικής αδιαλλαξίας,
συντηρούν το κατοχικό ψευδοκράτος και αποθρασύνουν την Άγκυρα. Η Ε∆ΕΚ αναφέρει ότι η θέση
Κύπρου και Ελλάδας θα πρέπει να είναι σαφής: Άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της προς την Κύπρο, θα πρέπει να οδηγεί στο πάγωµα του συνόλου των ενταξιακών της
διαπραγµατεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κόµµα θεωρεί ότι η ανακήρυξη του ψευδοκράτους αποτελεί σταθµό
στην αλυσίδα των διχοτοµικών ενεργειών από την Τουρκία και ότι οι ενέργειες αυτές έχουν πάρει τώρα
το µανδύα της εκστρατείας, για τη δήθεν αποµόνωση των τουρκοκυπρίων. Το Κίνηµα Οικολόγων
σηµειώνει ότι είναι πλέον καιρός για την Κύπρο να αναζητήσει τη λύση του Κυπριακού, µέσα στο
πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού µέλλοντος όλων των κυπρίων.
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όπου συναντήθηκε µε τον Πάπα Βενέδικτο192, τόνισε: «Είναι αδιανόητο να γίνει µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία, πριν από την επίλυση του Κυπριακού. Η Κύπρος είναι πλήρες
µέλος της Ένωσης και δεν επιτρέπεται σε υποψήφια χώρα να διατηρεί στρατεύµατα κατοχής σε
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καν την αναγνώριση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας».
Ο κύπριος ηγέτης υπογράµµισε ότι η χώρα του έχει κάθε δικαίωµα να πει ότι δε θέλει να
συνεχιστούν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της Ένωσης µε την Τουρκία έτσι απλά, σαν να µην
συµβαίνει κάτι. «Θέλουµε να διασφαλίσουµε, είτε ότι θα συµµορφωθούν, είτε ότι η ενταξιακή
πορεία θα καθυστερήσει, θα παγώσει ή θα αναβληθεί».
Ικανοποιητική για την Κύπρο χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Αντρος
Κυπριανού την Έκθεση της Κοµισιόν, επισηµαίνοντας ότι στην Έκθεση καταγράφονται οι
υποχρεώσεις της Τουρκίας, οι οποίες απορρέουν από το πρωτόκολλο σύνδεσης και την
αντιδήλωση. Άποψη του ΑΚΕΛ, είπε, είναι ότι «πρέπει να απαιτήσουµε η Ευρωπαϊκή Ένωση να
διεκδικήσει από την Τουρκία την υλοποίηση όλων των δεσµεύσεών της».
Στο µεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Γιώργος Λιλλήκας δήλωσε απαισιόδοξος
για το ενδεχόµενο να αλλάξει µέχρι το ∆εκέµβρη η στάση της Άγκυρας. Εµείς, είπε, «ξέρουµε τι
θα πει τουρκική αδιαλλαξία193», ενώ συνέχισε: «Σίγουρα θέλουµε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά όχι όπως είναι σήµερα, θέλουµε µια χώρα που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Παράλληλα, ο κ. Λιλλήκας, κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες, ότι κάποιοι κύκλοι στην
Στη µετέπειτα επίσηµη επίσκεψη του Προκαθηµένου της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα
Βενέδικτου ΙΣΤ΄ µε τον οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο, στο κέντρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
στο Φανάρι – για την οποία δηµιουργήθηκε µεγάλη ένταση σε Κωνσταντινούπολη και Τουρκία –
εγκαινιάστηκε µία νέα δυναµική στην επικοινωνία και τον διάλογο ανάµεσα στους δύο «πνεύµονες» του
Χριστιανισµού, ενώ παράλληλα ο Πάπας Βενέδικτος υποστήριξε την ευρωπαϊκή πορεία της Άγκυρας.
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Yπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της
αδιάλλακτης στάσης της Tουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας:
i) H ισχυρή υποστήριξη της ευρωπαϊκής υποψηφιότητάς της από τις HΠA και τη Mεγάλη Bρετανία.
«O,τι και να κάνουµε, ό,τι και να γίνει, αφού είστε µαζί µας, δεν θα έχουµε πρόβληµα», απαντούν πλέον
ανώτεροι και ανώτατοι τούρκοι αξιωµατούχοι, όταν αµερικανοί ή βρετανοί συνοµιλητές τους
επισηµαίνουν ότι πρέπει και η Άγκυρα, µε συγκεκριµένα βήµατα, να διευκολύνει την ευρωπαϊκή της
προοπτική.
ii) Η βεβαιότητά της ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως για λόγους οικονοµικού συµφέροντος, δεν
θέλουν να διαταράξουν τις σχέσεις τους µε την Τουρκία «των πολλών εκατοµµυρίων πελατών και των
µεγάλων επιχειρηµατικών και κατασκευαστικών συµφωνιών». Oρισµένες από τις χώρες αυτές, µάλιστα,
πιεζόµενες ενίοτε και από τις κοινωνίες τους που δεν επιθυµούν την ένταξη της Tουρκίας στην
Eυρωπαϊκή Ένωση, δείχνουν διάθεση να «κρύβονται» πίσω από το Kυπριακό, ώστε τυχόν διακοπή ή και
επ' αόριστον αναβολή των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων να µην τους χρεωθεί και έτσι, να γλιτώσουν
από πιθανά αντίµετρα.
iii) Η περιρρέουσα ατµόσφαιρα, όσον αφορά το Kυπριακό, µετά κυρίως τα δηµοψηφίσµατα επί του
σχεδίου Aνάν. H Tουρκία κατάφερε σε µεγάλο βαθµό να αντιστρέψει τις σε βάρος της εντυπώσεις και
να µπορεί σήµερα, έχοντας περισσότερες πιθανότητες να γίνει πιστευτή, να λέει πως δεν είναι εκείνη ο
θύτης στην Kύπρο και ότι είναι οι ελληνοκύπριοι, οι οποίοι ευθύνονται για τη µη επίλυση του
προβλήµατος.
iv) Οι ανάγκες που επιβάλλει η µακρά προεκλογική περίοδος, στην οποία έχει εισέλθει η Τουρκία.
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Αθήνα δε θέλουν να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, είπε πως αυτή είναι µια σχολή σκέψης
που υπάρχει στην Αθήνα και πιθανόν και στην Κύπρο και σε κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Υπάρχει όµως, πρόσθεσε, και η άλλη σχολή σκέψης, η οποία λέει ότι «εδώ κρίνεται η αξιοπιστία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν η Ένωση δε στείλει ένα καθαρό µήνυµα στην Τουρκία σήµερα, δε
θα µπορέσει στη συνέχεια να κρατήσει την Τουρκία στη γραµµή των µεταρρυθµίσεων και της
υλοποίησης των υποχρεώσεών της». Ο κ. Λιλλήκας επίσης απάντησε θετικά σε ερώτηση, κατά
πόσον η Κύπρος διαθέτει το χαρτί του βέτο, προσθέτοντας πως αυτό το χαρτί έχει χρησιµοποιηθεί
σε τρία κεφάλαια µέχρι σήµερα και ότι και στις τρεις περιπτώσεις, η Ελλάδα στήριξε την Κύπρο.
Σε ό,τι αφορά το είδος της ποινής, όπως εξήγησε ο κ. Λιλλήκας, στην Ευρώπη υπάρχουν
δύο σχολές σκέψης: η µία προτείνει τη µέχρι συνετισµού της Τουρκίας αναστολή της
διαπραγµάτευσης ορισµένων από τα 35 κεφάλαια της ενταξιακής διαδικασίας και η άλλη την
ολοσχερή διακοπή της. Η Κύπρος, τόνισε ο υπουργός, απορρίπτει κατηγορηµατικά την πρώτη ως
«µη ποινή» και δεν επιθυµεί τη δεύτερη, που θα οδηγούσε σε αδιέξοδο όλες τις προσπάθειες
ευρωπαϊκής χαλιναγώγησης της Άγκυρας. Σηµείωσε µε αυτό τον τρόπο, ότι η Κύπρος είναι έτοιµη
να διαπραγµατευθεί µια ενδιάµεση λύση µεταξύ αυτών των ακραίων τοποθετήσεων.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χοσέπ Μπορέλ συµφώνησε µε τη θέση που
επέλεξε να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφεύγοντας να εισηγηθεί τη διακοπή των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνοντας ότι πρέπει «να δοθεί
χρόνος». Σε συνέντευξή του στον ιταλικό Τύπο, ο Χοσέπ Μπορέλ δηλώνει ότι «θεωρεί σωστή την
επιλογή της Επιτροπής να δοθεί περισσότερος χρόνος στη φινλανδική προεδρία, για να
προσπαθήσει να πείσει την Τουρκία να βρει µια λύση για την Κύπρο, θέµα που αφορά ολόκληρη
την Ευρώπη».
Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Μάσιµο ντ' Αλέµα τάχτηκε υπέρ
ενός «συµβιβασµού» στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της
Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ευνοούµε ένα συµβιβασµό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
προσπαθήσει να σπάσει την αποµόνωση της βόρειας Κύπρου, ενώ η Τουρκία πρέπει να εφαρµόσει
σε όλες τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υπογραφείσα συµφωνία», πρόσθεσε ο ιταλός
υπουργός, ενώ ο ο ισπανός πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Θαπατέρο χαρακτήρισε την ένταξη της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση «αναπόφευκτο πολιτικό στόχο, του οποίου η επίτευξη δεν
µπορεί να εµποδιστεί από τις δυσκολίες της διαπραγµάτευσης».
Αίσθηση προκάλεσε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η προωθηµένη δήλωση του γάλλου
υπουργού Εξωτερικών Φιλίπ Ντουστ-Μπλαζί για την Τουρκία: «Αν µέχρι τέλους του έτους, η
Τουρκία δεν αναγνωρίσει τα 25 κράτη-µέλη, συµπεριλαµβανοµένης φυσικά της Κύπρου, τότε µου
φαίνεται ότι θα είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουµε το χρονοδιάγραµµα της τουρκικής ένταξης».
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Όσον αφορά την Τουρκία, αυτή απέρριψε κάθε σχέση ανάµεσα στο κυπριακό πρόβληµα
και τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στην Άγκυρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
δηλώνοντας ότι η ευθύνη για να διατηρηθούν οι συνοµιλίες, «ανήκει µάλλον στην Ευρωπαϊκή
Ένωση». «Το κυπριακό πρόβληµα είναι ένα πολιτικό πρόβληµα και δεν αποτελεί µια υποχρέωση
ως προς τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεών µας, που είναι τεχνικής φύσης», αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η τουρκική κυβέρνηση. «Θα εξαρτηθεί από το πολιτικό όραµα των ηγετών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το µέλλον του Οργανισµού, η λήψη µιας απόφασης στην ευρωπαϊκή
Σύνοδο Κορυφής στα µέσα ∆εκεµβρίου, που θα εγγυάται τη βιωσιµότητα της διαδικασίας
ένταξης. Η ευθύνη σε αυτό το σηµείο ανήκει περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά στην
Τουρκία», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ο τούρκος πρωθυπουργός, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέκλεισε, πριν από τη δηµοσιοποίηση
της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µια ρήξη µε την Ένωση, αρνούµενος, παράλληλα,
οποιαδήποτε υποχώρηση, όσον αφορά στο θέµα της Κύπρου. Σε δηλώσεις του λίγο πριν από τη
δηµοσιοποίηση στις Βρυξέλλες της κρίσιµης Έκθεσης Προόδου για την Τουρκία, ο Ερντογάν
δήλωσε µάλλον αισιόδοξος για την κατάσταση των ευρω-τουρκικών σχέσεων. «∆εν υπάρχει
πιθανότητα ρήξης ή οποιουδήποτε τέτοιου πράγµατος, κατά την άποψή µου. Μια αναστολή, µια
διακοπή των διαβουλεύσεων, να σταµατήσει το τρένο στο σταθµό, αυτά τα πράγµατα είναι
αδύνατα», σηµείωσε, προσθέτοντας: «Οι προσπάθειές µας θα συνεχιστούν. Ακόµη και µια χώρα
όπως η Βρετανία ανέµενε 11 χρόνια, προτού γίνει πλήρες µέλος».
Την ίδια στιγµή ο Ερντογάν επέµενε στην τουρκική θέση, όσον αφορά το θέµα της Κύπρου,
ζητώντας πριν από οτιδήποτε, την άρση των διεθνών κυρώσεων που πλήττουν τους
τουρκοκύπριους. Ο τούρκος πρωθυπουργός παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι µπορεί να υπάρξει «µία
περίοδος στασιµότητας» στις σχέσεις µεταξύ της Άγκυρας και των 25 µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σχολίασε ότι αυτό «θα εξαρτηθεί από τη στάση της Ελλάδας και της νότιας Κύπρου»,
όπως είπε. «Μπορεί να υπάρξει µία καθυστέρηση στα κεφάλαια», πρόσθεσε, και σηµείωσε ότι η
Τουρκία δε θα αντιδράσει «συναισθηµατικά», αν οι ηγέτες της Ένωσης πάρουν απόφαση να
καθυστερήσουν τις ενταξιακές συνοµιλίες, κατά τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, το
∆εκέµβριο. «Αν οι συνοµιλίες επιβραδυνθούν, δε θα υιοθετήσουµε µια στάση απόλυτης
απόρριψης. Τα βήµατά µας στοχεύουν προς το µέλλον», δήλωσε.
Το φινλανδικό σχέδιο δείχνει «καλή θέληση», σηµείωσε επίσης ο Ερντογάν, ο οποίος
διαµαρτυρήθηκε ωστόσο, ότι το έµαθε «υπό τη µορφή φήµης». «Ηταν όλα προφορικά», σχολίασε,
υπογραµµίζοντας ότι η χώρα του ήταν σαφής από την αρχή. «Τους είπαµε: Μην περιµένετε από
µας να ανοίξουµε τις πόρτες, αν δε θέσετε τέλος στην αποµόνωση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας
της Βόρειας Κύπρου», κατέληξε.
301

Από την πλευρά του ο κατοχικός ηγέτης Μεχµέτ Αλί Ταλάτ δήλωσε ότι οι τουρκοκύπριοι
δεν πρόκειται να δώσουν ανταλλάγµατα στους ελληνοκυπρίους για την άρση της διεθνούς
αποµόνωσής τους και πως τα Βαρώσια δε θα γίνουν «δώρο» στο κύπριο πρόεδρο Τάσσο
Παπαδόπουλο, που απέρριψε το σχέδιο Ανάν. Επίσης, ο τούρκος υπουργός µίλησε για
«εκβιασµούς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Συγκεκριµένα, ο τούρκος υπουργός
υποστήριξε ότι οι «εκβιασµοί δεν οδηγούν πουθενά» και πως η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει
την πολιτική της στο Κυπριακό. Χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση «αναξιόπιστη», επειδή όπως
είπε, «παρ' όλο που υποσχέθηκε, δεν ήρε την αποµόνωση των τουρκοκυπρίων». Υποστήριξε
επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να είναι αµερόληπτη, «επειδή οι ελληνοκύπριοι
αποτελούν µέρος της».
Η φινλανδική διπλωµατία φαίνεται να εκµεταλλεύεται απόλυτα το γεγονός, ότι καµία
πλευρά δεν θέλει να φανεί ότι απορρίπτει την πρωτοβουλία της, για να µη χρεωθεί την ευθύνη.
Ωστόσο, διαφάνηκε ήδη ότι η Άγκυρα εκφράζει επιφυλάξεις και ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά
απορρίπτει την ουσία της. Η Τουρκία, συγκεκριµένα, χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία ανισόρροπη
και ζητεί να γίνουν «διορθώσεις», υποβάλλοντας µάλιστα «βελτιωτικές» προτάσεις, οι οποίες,
όµως, µεταβάλλουν την ουσία της πρωτοβουλίας. Την ίδια στιγµή, προσπαθεί να προωθήσει ως
«συνοµιλητή» το ψευδοκράτος.
Παράλληλα, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση που πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο, σε 14
νοµούς της Τουρκίας µε δείγµα 3.178 ατόµων, υπέρ του «παγώµατος» των σχέσεων Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Τουρκίας τάσσεται το 59,9% του τουρκικού λαού, το 9,3% ζήτησε µερικό πάγωµα των
σχέσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ µόνο το 20,9%, τάχθηκε εναντίον του παγώµατος.
Επιπλέον το 63% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν πως η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα βρουν κοινά αποδεκτή λύση στο ζήτηµα του κυπριακού εµπορίου. Ακόµη ως χώρες που
εµποδίζουν την τουρκική ένταξη, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 39% απάντησαν η Γαλλία, σε
ποσοστό 21,2% η Ελλάδα και σε 14% η Κύπρος.
Εν τω µεταξύ, αντιδράσεις προκαλεί σε Αθήνα και Λευκωσία η προσπάθεια της
φινλανδικής Προεδρίας να κατευνάσει την Άγκυρα, προσφέροντας άρση του εµπορικού
«αποκλεισµού» των κατεχοµένων, χωρίς ταυτόχρονα να ζητά την επιστροφή της Αµµοχώστου ή
των Βαρωσίων.
Καταλήγοντας, η εισήγηση της Κοµισιόν δείχνει καθαρά ότι η Τουρκία µπαίνει µε τους
«δικούς της όρους» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας στο έπακρο τη γεωστρατηγική θέση
της και τις ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε εικονικές κυρώσεις
σε βάρος της Τουρκίας, παρόλο που αρνείται να ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Συγκεκριµένα, πρότεινε το «πάγωµα» των διαπραγµατεύσεων σε οκτώ
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από τα συνολικά 35 κεφάλαια, στα οποία χωρίζονται οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Στη σχετική
ανακοίνωση, αναφέρεται ακόµα ότι τα άλλα κεφάλαια, τα οποία µπορούν να παραµείνουν
ανοιχτά, δε θα ξανακλείσουν εφόσον διατηρείται η αναστολή αυτή.
Αποτέλεσµα αυτών των αποφάσεων, ήταν οι διάχυτες αντιδράσεις. Όσον αφορά τον
ελληνικό χώρο, το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αναφερόµενο στις
συστάσεις της Κοµισιόν προς την Τουρκία, σηµειώνει: «H απόφαση της Κοµισιόν για πάγωµα των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 8 κεφάλαια και για
συνέχιση των διαπραγµατεύσεων στα υπόλοιπα 27, αποτελεί έναν ακόµη ελιγµό της Ένωσης, στο
πλαίσιο ενός απαράδεκτου παζαριού µε την Τουρκία, σε βάρος της δίκαιης λύσης του Κυπριακού.
Για µια ακόµα φορά, αποδεικνύεται ότι οι Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγετικές της δυνάµεις
κινούνται µε βάση τις αντιθέσεις τους και τα οικονοµικά και γεωπολιτικά συµφέροντα των
πολυεθνικών και όχι µε γνώµονα το δίκιο των λαών».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ
Σύµφωνα µε τη γενική ατµόσφαιρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ∆εκεµβρίου, η Κυπριακή
∆ηµοκρατία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, µετά και την «αλλαγή στάσης» του
γαλλογερµανικού άξονα, που, από το 18µηνο χρονοδιάγραµµα παγώµατος των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία και τη ρήτρα επανεξέτασης, πέρασε σε χρονοδιάγραµµα 30
µηνών και δίχως κανένα «τελεσίγραφο».
Την ίδια στιγµή, το µόνο που ενδιαφέρει την ελληνική κυβέρνηση δεν είναι η διεκδίκηση
του δίκιου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αλλά να µην έρθει σε αντιπαράθεση µε τους «εταίρους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αλλά και µε τις ΗΠΑ. Η γραµµή αυτή οδηγεί στην άνευ όρων αποδοχή
της κυρίαρχης πολιτικής των Βρυξελλών και στην άσκηση πιέσεων στην Κύπρο, προκειµένου να
«µετριάσει» τις διεκδικήσεις της. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις της Ντ. Μπακογιάννη, η
οποία προσπάθησε να υποβαθµίσει την αλλαγή στάσης του γαλλογερµανικού άξονα,
επαναλαµβάνοντας ότι στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το χρονοδιάγραµµα.
Παράλληλα, η φινλανδική Προεδρία ανακοίνωσε πληροφορίες, σύµφωνα µε τις οποίες η
τουρκική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο να ανοίξει ένα λιµάνι – της Αµµοχώστου – και ένα
αεροδρόµιο – της Τύµπου – για κυπριακά πλοία και αεροσκάφη – δηλαδή το ενδεχόµενο µερικής,
προσωρινής και υπό όρους εφαρµογής του πρωτοκόλλου περί Τελωνειακής Ένωσης και για την
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Κύπρο – µε στόχο την απρόσκοπτη ευρωπαϊκή της πορεία, παρ’ όλο που βρήκε τη σθεναρή
αντίσταση του Στρατού. Ο τουρκικός ελιγµός αντιµετωπίστηκε µε ικανοποίηση από τους
ευρωπαίους εταίρους και έφερε σε δύσκολη θέση Αθήνα και Λευκωσία, καθώς η κυπριακή
κυβέρνηση δεν είναι δυνατό να αποδεχτεί µια πρόταση, η οποία συµπληρώνεται από την απαίτηση
της Άγκυρας για την αναγνώριση των κατεχοµένων, γι’ αυτό τον λόγο και την απέρριψε.
Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση αντιµετωπίζει µε επιφύλαξη την τουρκική
κίνηση, χωρίς ωστόσο ευθέως και κατηγορηµατικά να την απορρίπτει. Ο εκπρόσωπος του
υπουργείου Εξωτερικών συνόψισε ως εξής την ελληνική θέση: «Η Τουρκία παρουσίασε σήµερα
στη φινλανδική Προεδρία µία πρόταση, µε τρόπο που να επιδέχεται πολλαπλές διαφορετικές
αναγνώσεις και ερµηνείες. Ταυτόχρονα, έρχονται στο φως της δηµοσιότητας διάφορες οµιχλώδεις
και αντιφατικές πληροφορίες επ' αυτής της πρότασης, µε προφανή σκοπό τον εντυπωσιασµό και
τη διαµόρφωση ενός συγκεκριµένου κλίµατος». Τόνισε δε, πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη
υποβάλει τις γνωστές συστάσεις της για σειρά κυρώσεων. Όπως έχουµε πει, αυτές οι συστάσεις
αποτελούν βάση διαπραγµάτευσης».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά, πάντως, ότι η τουρκική πρωτοβουλία µπορεί να είναι µια
θετική ενέργεια, αν επιβεβαιωθεί. «Η Επιτροπή θεωρεί πως η τουρκική πρωτοβουλία – αν
επιβεβαιωθεί – είναι ένα σηµαντικό βήµα προς την πλήρη εφαρµογή του Πρωτοκόλλου της
Άγκυρας», δήλωσε κατά την ενηµέρωση των δηµοσιογράφων η εκπρόσωπος της Επιτροπής,
Κριστίνα Νάγκι.
Ο γερµανός υπουργός Εξωτερικών Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνµάιερ, όµως, χαρακτήρισε και
αυτός «θετικό στοιχείο» την τουρκική πρόταση. «Αν οι προτάσεις αυτές είναι εποικοδοµητικές,
αποτελούν ένα θετικό στοιχείο», είπε, ενώ ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Μπεν Μποτ δήλωσε,
πως η Τουρκία δείχνει µε την πρότασή της αυτή ότι είναι «έτοιµη να προχωρήσει».
Η τουρκική πρόταση έτυχε αρχικά της ένθερµης υποδοχής της φινλανδικής προεδρίας και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, όσο προχωρούσε, δεν διευκρινίζονταν οι ασάφειες και τον
ενθουσιασµό διαδέχθηκε ο σκεπτικισµός και η καχυποψία, ενώ στο τέλος, η πρόταση κρίθηκε
ανεπαρκής. Στη συνεδρίαση του συµβουλίου των µονίµων αντιπροσώπων, που συνήλθε στις
Βρυξέλλες, η Ελλάδα και η Κύπρος απέρριψαν εξαρχής την πρόταση, που εκτιµάται ότι αποτελεί
καρπό κοινών προσπαθειών της Τουρκίας, της Φινλανδίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της
Κοµισιόν, ενώ επικριτική στάση υιοθέτησαν η Γαλλία και η Ολλανδία. Στόχος της πρωτοβουλίας
δεν φάνηκε να ήταν η πραγµατική αποδοχή των προτάσεων ή η άρση του αδιεξόδου, αλλά η
εµφάνιση αγαθών εκ µέρους της προθέσεων προς µετριασµό της ποινής, που επρόκειτο να της
επιβληθεί. Στο επίπεδο αυτό, ο ελιγµός δεν φάνηκε να αποδίδει καρπούς, παρά την αµερικάνικη
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επέµβαση υπέρ της Τουρκίας, σε µία κρίσιµη χρονική συγκυρία σαν κι αυτή194.
Σχετικά µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε σχέση µε την Τουρκία, η κυπριακή κυβέρνηση, διά του εκπροσώπου της,
Χριστόδουλου Πασιαρδή, εξέφρασε την ικανοποίησή της, δηλώνοντας ότι τα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στους βασικούς στόχους που έθεσε. Μεταξύ
άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήµανε ότι οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης της προόδου
της

Τουρκίας

διαµορφώνουν

ένα

συγκεκριµένο

χρονοδιάγραµµα

και

παρέχουν

έναν

αποτελεσµατικό µηχανισµό ελέγχου και αξιολόγησης της Άγκυρας. Υποστήριξε επίσης, ότι
υπάρχει αποσύνδεση του Κυπριακού από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Τουρκίας.
Σε αντίθεση µε την ικανοποίηση που εξέφρασε επίσηµα η Λευκωσία για το αποτέλεσµα της
Συνόδου του Συµβουλίου υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κυπριακός Τύπος ήταν από
επιφυλακτικός έως επικριτικός για τις αποφάσεις των «25».
Η «Αλήθεια» µε κύριο τίτλο «Άνοιξαν δρόµο στους τουρκοκύπριους» υποστηρίζει πως
«στις Βρυξέλλες συνέβη το χειρότερο, δηλαδή σβήσαµε το Κυπριακό από τα συµπεράσµατα της
προεδρίας για την Τουρκία και αφήσαµε τους Ευρωπαίους να ανοίξουν πολιτικά (όχι ακόµα,
νοµικά) το δρόµο της άρσης του αποκλεισµού των κατεχοµένων». «Η Μάχη» µε τίτλο
«Χαρίζονται στους κατακτητές» αναφέρει πως «η συµφωνία πάρθηκε µε το σκεπτικό, ότι η
ανατολική χώρα δεν άνοιξε τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της προς τα κυπριακά πλοία και
αεροπλάνα, όπως είχε υποσχεθεί να πράξει το 2004». O «Πολίτης» στο κύριο του θέµα µε τίτλο
«Αγοράσαµε ελπίδα, δώσαµε εµπόριο», γράφει πως «σε λεκτικές διατυπώσεις, οι οποίες
επιτρέπουν στην κάθε πλευρά να εµφανίζει το αποτέλεσµα σαν δική της επιτυχία, κατέληξε – κατά
την προσφιλή τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης – το συµβούλιο υπουργών Εξωτερικών, που
ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά µε την υποχρέωση της Τουρκίας να εφαρµόσει το Πρωτόκολλο
της Άγκυρας και να ανοίξει τα λιµάνια και αεροδρόµιά της στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία».
«Η Σηµερινή» µε βασικό τίτλο «Επεβλήθη η Τουρκία» αναφέρει: «Η Τουρκία επέβαλε
πλήρως τις θέσεις της και εντός της Ένωσης και κατάφερε να της επιβληθούν κυρώσεις-χάδι, παρά
το γεγονός ότι συνεχίζει να µην αναγνωρίζει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, αρνούµενη να της
ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της. Οι 25 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποδέχθηκαν την τουρκική αδιαλλαξία και προχώρησαν – ανώδυνα – στο πάγωµα οκτώ
κεφαλαίων, που σχετίζονται µε τη µη συµµόρφωση της Άγκυρας προς το πρωτόκολλο». «Ο
Φιλελεύθερος» χαρακτηρίζει την απόφαση των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών «πυθιακή» και
Όµως στη συγκεκριµένη περίοδο, η Ουάσιγκτον στηρίζει παρασκηνιακά τις τουρκικές θέσεις και δεν
θέλει να αφήσει πουθενά τα αποτυπώµατά της, γιατί γνωρίζει πως αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε
ορισµένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως έγινε και το 2002.
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αναφέρεται σε «συµβιβασµό, που µπορεί να τύχει πολλών ερµηνειών. «Οι “25” µετά από µια
µαραθώνια συζήτηση, που πολλές φορές ήταν έντονη, κατέληξε σε µια πυθιακή απόφαση, που
παραπέµπει πολύ έµµεσα σε ένα νέο χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης της Τουρκίας, στην καλύτερη
περίπτωση µετά από 24 µήνες και υπό την αίρεση των συµµαχικών που θα προκύψουν στο
µέλλον», προσθέτει. Η «Χαραυγή» µε κύριο τίτλο «Σκληρό πόκερ» αναφέρει πως «µε τους 25
υπουργούς Εξωτερικών να προσέρχονται στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων µε διαφορετικές
θέσεις και απόψεις, σε ό,τι αφορά το εύρος των κυρώσεων που πρέπει να επιβληθούν στην
Άγκυρα, λόγω της µη συµµόρφωσης µε τις ευρωπαϊκές της δεσµεύσεις, η πορεία της συζήτησης
ήταν προδιαγεγραµµένη».
Στη Λευκωσία, πάντως, ήταν διάχυτη η ανησυχία για τη µάχη που η Κύπρος υποχρεώθηκε
να δώσει, προκειµένου να κατοχυρώσει τα αυτονόητα, γεγονός που συµβάλλει στην αύξηση της
έκδηλης πια «ευρωφοβίας». Η κυβέρνηση θεωρεί ότι εξασφαλίστηκαν οι στόχοι που επεδίωκε.
Ωστόσο,

οι

διάφορες

πολιτικές

κατευθύνσεις

εκφράζουν

έντονο

προβληµατισµό

µε

χαρακτηριστικότερο παράδειγµα το ∆ΗΣΥ, που οµιλεί για «ανώδυνο» για την Τουρκία
συµβιβασµό.
Σύµφωνα µε αυτό, ποικίλλουν τα σχόλια των πολιτικών κοµµάτων, αναφορικά µε την
απόφαση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευρωπαϊκή πορεία της
Τουρκίας. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Αντρος Κυπριανού, δήλωσε ότι «η Κύπρος έδωσε
µια πολύ σκληρή µάχη και µέσα από τα δύσκολα δεδοµένα που υπήρχαν, κατάφερε να επιτύχει
ένα αποτέλεσµα, το οποίο υπό τις περιστάσεις, µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό». Πρόσθεσε,
ωστόσο, ότι η Κύπρος θα ανέµενε µια πιο αποφασιστική αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε
ορισµένα θέµατα. Ο Α. Κυπριανού χαρακτήρισε θετική την αποσύνδεση των υποχρεώσεων της
Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κυπριακό, µε την έννοια ότι δε θα µπορεί να
ζητά ανταλλάγµατα από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, για να τις υλοποιήσει. Χαρακτήρισε επίσης
θετικό το γεγονός ότι τα κεφάλαια δε θα ανοίγουν αυτόµατα, ξεκαθαρίζεται ότι θα γίνεται ετήσια
αξιολόγηση για την πολιτική συµπεριφορά της Τουρκίας το 2007, 2008 και 2009 και χρειάζεται
οµοφωνία για άνοιγµα οποιουδήποτε κεφαλαίου. Αναφερόµενος στο απευθείας εµπόριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα κατεχόµενα, ο Α. Κυπριανού επισήµανε ότι πρόκειται για ξεχωριστό
κείµενο και δεν αποτελεί µέρος της απόφασης. Είπε επίσης, ότι «η Λευκωσία δεν αντιτίθεται στην
οικονοµική αναβάθµιση των κατεχοµένων, νοουµένου ότι θα τηρηθούν οι θέσεις αρχής που έχει
θέσει και δε θα γίνουν ενέργειες, που συνιστούν αναβάθµιση του κατοχικού καθεστώτος».
Ανώδυνο συµβιβασµό για την Τουρκία χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ, Νίκος
Αναστασιάδης, την απόφαση των «25», αφού, όπως είπε, «η Άγκυρα δεν ανταποκρίθηκε ούτε
κατά ένα γιώτα στις υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Απαντώντας σε
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ερώτηση για τους χειρισµούς της κυβέρνησης, ο Ν. Αναστασιάδης επισήµανε ότι «ανάλογα µε
τους στόχους που θέτεις, έχεις και τα ανάλογα αποτελέσµατα».
Συµβιβασµό, που δεν ικανοποιεί πλήρως τα αιτήµατα και τις προσδοκίες της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ε∆ΕΚ, Γιαννάκης Οµήρου, την απόφαση των «25». Ο
Γ. Οµήρου ανέφερε ότι η απόφαση περιέχει οδυνηρά στοιχεία και χαρακτήρισε µεγάλη αδυναµία
την απουσία µηχανισµού επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία στα λεγόµενα ραντεβού. Ανέφερε
ακόµα, ότι πλανάται η απειλή του απευθείας εµπορίου, γεγονός που αφορά την υπόσταση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ο Γιαννάκης Οµήρου χαρακτήρισε θετικό το γεγονός, ότι για το
άνοιγµα των κεφαλαίων χρειάζεται οµοφωνία, προσθέτοντας ότι «µε τον τρόπο αυτό, παραµένει ο
µοχλός πίεσης από τη δική µας πλευρά». Ανέφερε ωστόσο, ότι δεν µπορεί να κάνει εκτίµηση κατά
πόσον είναι εύκολο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία να ασκεί «βέτο».
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόµµατος, ∆ηµήτρης Συλλούρης, ανέφερε ότι είναι φανερό
πως υπό τις περιστάσεις, υπήρξε ένας ανεκτός συµβιβασµός. Είπε επίσης, ότι η εξέλιξη αυτή ήταν
αναµενόµενη, «καθώς η κυβέρνηση δεν άσκησε αρκούντως διεκδικητική πολιτική, ούτε τον
Οκτώβριο του 2005, ούτε το 2006».
Θετικά στοιχεία διαπιστώνει το Κίνηµα Οικολόγων-Περιβαλλοντιστών, στο κείµενο της
συµβιβαστικής συµφωνίας των υπουργών Εξωτερικών, «ένα από τα οποία είναι η διατήρηση του
δικαιώµατος του "βέτο" από πλευράς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας».
Ο πρόεδρος των Ενωµένων ∆ηµοκρατών (Ε∆Η), Μιχάλης Παπαπέτρου, ανέφερε πως «µε
την απόφαση των «25», το καλύτερο που µπορούµε να περιµένουµε είναι η αναβολή αξιολόγησης
της Τουρκίας µέχρι το 2009 και αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί η απόφαση µιλά για ετήσιες
Εκθέσεις Αξιολόγησης της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, χωρίς µάλιστα την ύπαρξη
οποιουδήποτε µηχανισµού ελέγχου συµµόρφωσής της». Σχετικά µε όσα αναφέρονται περί
δυνατότητας της Κύπρου να ασκήσει «βέτο» σε άνοιγµα κεφαλαίων της Τουρκίας, ο Μ.
Παπαπέτρου τα χαρακτήρισε «αφέλειες, που είναι µακριά από την πραγµατικότητα». Όσον αφορά
στο θέµα του κανονισµού για το απευθείας εµπόριο, το οποίο παραπέµφθηκε για συζήτηση το
Γενάρη του 2007, ο πρόεδρος των Ε∆Η µίλησε για το αρνητικό κλίµα, σχετικά µε την αποδοχή
των θέσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Επίσης, ανακοινώθηκε στις Bρυξέλλες, ότι η Eυρωπαϊκή Ένωση θα δώσει στους
τουρκοκυπρίους 198 εκατοµµύρια ευρώ για την οικονοµική τους ανάπτυξη, ως ένα µέρος του
συνολικού πακέτου των 260 εκατοµµυρίων, που είχε αποφασισθεί τον Φεβρουάριο του 2006, στο
πλαίσιο του ήδη εγκεκριµένου από τους «25» χρηµατοδοτικού Kανονισµού. Σύµφωνα µε τη
σχετική απόφαση, τα χρήµατα θα διατεθούν για προγράµµατα, των οποίων στόχος είναι η
βελτίωση των υποδοµών, η καλλιέργεια της επανασυµφιλίωσης µε τους ελληνοκυπρίους, η
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προσέγγιση µε την Eυρωπαϊκή Ένωση και η προστασία της φύσης.
Σύµφωνα µε τα σχέδια της γερµανικής προεδρίας για την άρση της αποµόνωσης των
τουρκοκυπρίων, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις,
Γκύντερ Γκλόζερ, υποστήριξε: «Είναι απαραίτητο να γίνει σαφές, ότι έχει δοθεί στην Τουρκία το
µήνυµα, πως πρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αναφορικά µε το Πρωτόκολλο της Άγκυρας, το οποίο έχει υπογράψει. Αλλά το σηµαντικό είναι η
πόρτα της Ένωσης να παραµείνει ανοιχτή για την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει
ξεκάθαρα, ότι αναζητεί δυνατότητες να ενισχύσει τους τουρκοκυπρίους και να βάλει τέλος στην
αποµόνωσή τους. Γι' αυτόν τον σκοπό, η γερµανική προεδρία θα έχει συνοµιλίες µε τα κράτηµέλη, ιδιαίτερα µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, γιατί πιστεύουµε ότι το εµπάργκο πρέπει να
σταµατήσει».
Σχετικά µε τον τούρκο πρωθυπουργό, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία αδικείται, ενώ
αξιολογώντας την απόφαση των υπουργών Εξωτερικών των «25», ο κ. Ερντογάν είπε πως η
υφιστάµενη κατάσταση έρχεται σε αντίθεση µε τον κοινό στόχο που έχουν καθορίσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία. Μιλώντας, επίσης, στην κοινοβουλευτική οµάδα του
κυβερνώντος Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Τ. Ερντογάν είπε: «Στο θέµα του
πρόσθετου Πρωτοκόλλου, η Τουρκία έχει αδικηθεί. Μην ξεχνάµε ότι οι φίλοι µας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δώσει έναν λόγο που και οι ίδιοι οµολογούν ότι δεν έχουν τηρήσει. Το
Συµβούλιο της Ένωσης, µε απόφαση που έλαβε στις 26 Απριλίου 2004, µετά την απόρριψη του
σχεδίου Ανάν από τους ελληνοκυπρίους, δεσµεύτηκε για την άρση των περιορισµών που
εφαρµόζονται εναντίον της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Κατά συνέπεια, η Τουρκία,
αποδεχόµενη το πρόσθετο Πρωτόκολλο, κινήθηκε µε βάση τη σκέψη ότι θα δοθεί τέλος στους
περιορισµούς αυτούς».
Ο τούρκος πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
«περιορισµό» των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων τονίζοντας: «Η κυβέρνησή µας εξαρχής είχε
ξεκαθαρίσει ότι δε θα προβεί σε µονοµερή βήµατα, αν δεν αρθούν προηγουµένως οι περιορισµοί,
στο πλαίσιο των υποσχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το άνοιγµα των λιµανιών και των
αεροδροµίων της χώρας µας στα ελληνοκυπριακά πλοία και αεροσκάφη, στο πλαίσιο της
Τελωνειακής Ένωσης, µπορεί να γίνει µόνο µε αυτή την προϋπόθεση».
Επίσης, ο τούρκος πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη φινλανδική πρόταση και την
πρόταση που έκανε η Τουρκία στις 7 του ∆εκέµβρη, λέγοντας: «∆εν έχουµε επιδώσει προς τη
φινλανδική προεδρία γραπτή πρόταση και ούτε έχουµε δεχτεί κάποια γραπτή πρόταση».
Σύµφωνα µε τον Ερντογάν, «η προσέγγισή µας οικοδοµήθηκε πάνω στην προοπτική να

308

προκύψει πολιτική σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αµοιβαία άρση των
περιορισµών», και πρόσθεσε: «Στόχος µας ήταν, σε περίπτωση που γινόταν αυτό πραγµατικότητα,
να ξεκινήσουν τεχνικές συνοµιλίες για την εφαρµογή των βηµάτων που συνιστούσαν την ουσία
της πρότασής µας. Ποτέ δεν τέθηκε για µας θέµα µονοµερούς βήµατος».
Τέλος, ο Ερντογάν είπε πως «στην υφιστάµενη κατάσταση, παρ' όλη την καλή θέλησή µας,
η Τουρκία έχει αδικηθεί. Αυτό δε συµβαδίζει µε τη διάσταση, στην οποία έχουν φτάσει οι σχέσεις
µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, έρχεται σε αντίθεση και µε το στόχο που
καθορίσαµε από κοινού µε την Ένωση».
Σύµφωνα πάλι µε τον υπουργό Εξωτερικών Αµπντουλάχ Γκιουλ, η απόφαση των υπουργών
Εξωτερικών των «25» για πάγωµα οκτώ κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας δείχνει «την έλλειψη οράµατος της Ευρωπαϊκή Ένωση».
Απαντώντας σε ερώτηση δηµοσιογράφων για το αν η Τουρκία θα ανοίξει τα λιµάνια, σε
περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρήσει την υπόσχεσή της, σχετικά µε τους τουρκοκυπρίους,
ο Γκιουλ είπε χαρακτηριστικά: «Ποιο είναι το όφελος που θα έχουν οι ελληνοκύπριοι από το
άνοιγµα ενός δικού µας λιµανιού και ποιο το όφελος που θα έχουν οι τουρκοκύπριοι αν ανοίξει το
αεροδρόµιο Ερτζάν; (Τύµπου). Υπάρχουν πολλά και λεπτοµερή πράγµατα που µπορώ να αναφέρω
στην τουρκική κοινή γνώµη, αλλά δε θα πρέπει να συµβάλουµε στην κατάρρευση της
συνεχιζόµενης διπλωµατίας της Τουρκίας. Αλλιώς, θα µπορούσα να σας πω πολλά. Για µένα,
όµως, αυτό που έχει σηµασία, είναι να έχουµε αποτέλεσµα. Τι βήµατα µπορούµε να επιβάλουµε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το µέλλον των τουρκοκυπρίων».
Εν τω µεταξύ, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών συνεχίζει να δηλώνει
ότι η Τουρκία δεν υπαναχωρεί στην άρνησή της να ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της στα
κυπριακά πλοία και αεροπλάνα, χωρίς να επιτευχθεί προηγουµένως η άρση των «κυρώσεων» κατά
της «βόρειας Κύπρου». «Ποτέ δεν είχαµε ως θέση την πραγµατοποίηση µιας µονοµερούς κίνησης,
χωρίς τον τερµατισµό της εµπορικής αποµόνωσης της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της Βόρειας
Κύπρου», δήλωσε ο Ναµί Ταν. «Υπερασπιστήκαµε µε αποφασιστικότητα τη θέση µας που
αποκλείει κάθε πρόοδο, όσο δεν αίρονται οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τούρκικη
∆ηµοκρατία Βόρειας Κύπρου, όπως είχε υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε. «Εις το
εξής, οι σχέσεις µας µε την Ένωση θα βασιστούν επί δίκαιων και αντικειµενικών βάσεων»,
συµπλήρωσε, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τάχα ενέδωσε στις πιέσεις των
ελληνοκυπρίων. Όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού, ο Ταν επανέλαβε τις τουρκικές θέσεις,
λέγοντας ότι «το πεδίο όπου θα λυθεί το Κυπριακό είναι τα Ηνωµένα Έθνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν είναι το σωστό πλαίσιο της περιεκτικής λύσης του προβλήµατος».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος,
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δήλωσε ότι η Κύπρος δεν έχει ένσταση να γίνει επαναδιαπραγµάτευση των αποτελεσµάτων του
Συµβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, σε
περίπτωση που η Άγκυρα υποβάλει γραπτώς την πρότασή της για άνοιγµα ενός τουρκικού
λιµανιού και ενός αεροδροµίου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Σηµείωσε ότι αν υποβληθεί γραπτώς
η τουρκική πρόταση, τότε και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα υποβάλει τα δικά της αιτήµατα, τα
οποία δεν έγιναν αποδεκτά στο Συµβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών.
Παράλληλα, µε την απόφαση του Συµβουλίου των Μονίµων Αντιπροσώπων στις
Βρυξέλλες, να ανοιχτεί το δεύτερο εκ των 35 κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της
Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση φρόντισε να το καταστήσει σαφές, ότι η ενταξιακή πορεία της
Άγκυρας δε θα σταµατήσει, καθώς η πόρτα της Ένωση παραµένει ανοιχτή. Η φινλανδική
Προεδρία, που εκπνέει στο τέλος του έτους, επεδίωκε το άνοιγµα έξι κεφαλαίων και όχι ενός,
έχοντας την υποστήριξη των βρετανών, σουηδών, ιταλών και ισπανών, βασικών υποστηρικτών
της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνοντας και εµπράκτως τι σηµαίνει η απόφαση των
«25», για «επιβράδυνση των διαπραγµατεύσεων» µε την Άγκυρα.
Οι φινλανδοί προσπάθησαν να δείξουν ότι η πορεία δε θα ανακοπεί, µεταστρέφοντας την
παρούσα εικόνα και ζήτησαν να ανοίξουν τα κεφάλαια περί Οικονοµικών και Νοµισµατικών
Υποθέσεων,

∆ηµοσιονοµικών,

Στατιστικής,

∆ικαιοσύνης

και

Βιοµηχανικής

Πολιτικής,

προσδοκώντας και ειδική συζήτηση για το κεφάλαιο περί Γεωργίας, µεταξύ των οκτώ, που έχουν
παγώσει επίσηµα µε την απόφαση των «25». Στην πρόταση παρενέβη ο έλληνας µόνιµος
αντιπρόσωπος, Βασίλης Κασκαρέλης, περιορίζοντας τις επιδιώξεις των φινλανδών στο ένα
κεφάλαιο, αυτό της βιοµηχανίας.
Επίσης, δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Αµπντουλάχ Γκιουλ, περί «Ευρώπης
σε σύγχυση», µεταξύ «µεγάλων στρατηγικών ζητηµάτων» και «µικρο-ζητηµάτων» όπως –
προφανώς, τα της Κύπρου – και ότι αργά ή γρήγορα «θα αντιληφθεί τη σηµασία της Τουρκίας»,
είχαν κάπως αρνητική επίπτωση για την Άγκυρα. Έτσι, προκειµένου να δείξουν – έστω και
προσωρινά – ότι εις ουδεµία σύγχυση βρίσκονται η πλειοψηφία των «25», αρνήθηκε τη φιλανδική
πρόταση, µη φτάνοντας ωστόσο να µην ανοίξει κανένα κεφάλαιο. Το κεφάλαιο περί Βιοµηχανίας,
βάσει της πρότασης της Κοµισιόν, που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων των
υπουργών Εξωτερικών, θα παραµείνει σε εκκρεµότητα και δε θα κλείσει τυπικά, έως ότου η
Τουρκία να υιοθετήσει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας.
Παράλληλα θα παραµείνει παγωµένο ακόµα ένα κεφάλαιο που αφορά θέµατα ∆ικαιοσύνης
και Εσωτερικών υποθέσεων, από ελληνικής πλευράς, στην προκειµένη περίπτωση, αφού η
Τουρκία αρνείται να υπογράψει µε την Ελλάδα συµφωνία επανεισδοχής λαθροµεταναστών. Μέχρι
στιγµής, για την Τουρκία έχει κλείσει ένα κεφάλαιο, αυτό περί Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο
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και ολοκληρώθηκε συµβολικά και εντός 24ώρου, µε τις Βρυξέλλες να επιδεικνύουν υπέρ του
δέοντος καλή θέληση, απέναντι στην υποψήφια τουρκική χώρα. Άλλωστε, ο γερµανός υπουργός
Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Στάινµάγιερ, η χώρα του οποίου αναλαµβάνει την Προεδρία από την
1η Γενάρη 2007, έχει θέσει ως στόχο την έγκριση συνολικά δύο έως τεσσάρων κεφαλαίων.
Ο πρόεδρος της Κύπρου Τάσσος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι η συγκατάθεση της
Λευκωσίας, για το άνοιγµα του ενταξιακού κεφαλαίου της Τουρκίας για τη βιοµηχανία και τις
επιχειρήσεις, έγινε µε στόχο την ένδειξη καλής θέλησης και δεδοµένου του γεγονότος, ότι δεν
υπήρχαν βάσιµοι λόγοι να εµποδιστεί το άνοιγµά του. Ο Τ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε ότι τα οκτώ
κεφάλαια που πάγωσαν µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν,
γιατί συνδέονται µε πολιτικά κριτήρια. Είπε ακόµα ότι οι περαιτέρω αποφάσεις για τα
εκκρεµούντα κεφάλαια θα λαµβάνονται ανάλογα µε το περιεχόµενό τους και την εκάστοτε
συµπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Κύπρου. «Αυτό που έγινε», ανέφερε ο Τάσσος
Παπαδόπουλος, «διαψεύδει όλους, όσοι ήθελαν την Κύπρο να βρίσκεται στην αποµόνωση».
Επιπλέον, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος εξήγησε ότι δεν υπάρχει αποµόνωση των
τουρκοκυπρίων, «εκτός από αυτή που είναι συνέπεια της τουρκικής κατοχής ή αυτή που είναι
αυτοεπιβαλλόµενη από την ηγεσία του ψευδοκράτους, της οποίας µόνη επιδίωξη είναι η πολιτική
αναβάθµισή του». Η Λευκωσία είναι αποφασισµένη να αντιταχθεί µε όλα τα µέσα που διαθέτει,
στην εκτροπή που προωθείται από χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολιτική αναβάθµιση
του ψευδοκράτους, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Τάσσος
Παπαδόπουλος, ενώ σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος τόνισε ότι η δήθεν
αποµόνωση των τουρκοκυπρίων χρησιµοποιείται ως άλλοθι από την Τουρκία, ώστε να µην
εφαρµόζει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.
Όσον αφορά την πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Λιλλήκας
τόνισε ότι η Κύπρος υποστηρίζει την ένταξη της χώρας και όχι ειδική σχέση. «Η ένταξη»,
εξήγησε, «περιλαµβάνει και υποχρεώσεις, ενώ η ειδική σχέση δεν προσδιορίζεται. ∆εν πρόκειται
να δεχτούµε ειδική σχέση, η οποία δε θα περιλαµβάνει δεσµεύσεις από την Τουρκία και θα είναι
ειδική σχέση εξυπηρέτησης οικονοµικών συµφερόντων», δήλωσε ο κύπριος υπουργός.
Θέση παίρνει και ο έλληνας πρωθυπουργός κ. Καραµανλής, επαναλαµβάνοντας τη γνωστή
θέση «πλήρης συµµόρφωση-πλήρης ένταξη» για την Τουρκία και αφήνοντας να εννοηθεί, ότι
είναι αντίθετος σε µια ειδική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, ενώ παράλληλα, καλλιεργεί
το έδαφος για συµβιβαστική λύση στο Κυπριακό, ενόψει των νέων αµερικανοβρετανικής
έµπνευσης πρωτοβουλιών το 2007.
Επίσης, αναφερόµενος στο ζήτηµα των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τους
τουρκοκυπρίους, που αποτελεί ζήτηµα αιχµής για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσεχές
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διάστηµα, ο Κ. Καραµανλής δηλώνει ότι δεν είναι αντίθετος να βοηθηθούν οι τουρκοκύπριοι να
βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, αλλά, συµπληρώνει, «αυτό θα πρέπει να γίνει µέσα στο
πλαίσιο αναγνωρισµένου από τη διεθνή κοινότητα καθεστώτος της Κύπρου. Η Κύπρος είναι ένα
κράτος, µια ∆ηµοκρατία. ∆εν µπορεί να υπάρχει ένα έµµεσο στοιχείο, ότι εκεί υφίσταται ένα
ξεχωριστό τουρκικό κράτος».
Την ίδια περίοδο, τα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας ενέκριναν το σχέδιο ψηφίσµατος
των πέντε µόνιµων µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) των Ηνωµένων Εθνών, για την
ανανέωση της ειρηνευτικής δύναµης στην Κύπρο για άλλους έξι µήνες. Τα µέλη του Συµβουλίου
Ασφαλείας απλά καλωσόρισαν αλλά δεν υιοθέτησαν την έκθεση του γενικού γραµµατέα του
ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, όπως αρχικά αναφερόταν στο προσχέδιο που είχε παρουσιάσει η βρετανική
αντιπροσωπεία. Επίσης, δεν έθεσαν συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση του
προπαρασκευαστικού έργου των επιτροπών για τεχνικά ζητήµατα, αλλά κάλεσαν τους ηγέτες των
δύο κοινοτήτων να υλοποιήσουν τη συµφωνία της 8ης Ιούλη το συντοµότερο δυνατό.
Τα µέλη εξέφρασαν, επίσης, την ευγνωµοσύνη τους προς τις κυβερνήσεις της Κύπρου και
της Ελλάδας για τις εθελοντικές τους εισφορές στη χρηµατοδότηση της ειρηνευτικής δύναµης
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ). Τέλος, επαναβεβαίωσαν όλα τα σχετικά ψηφίσµατα για την Κύπρο και ιδιαίτερα
το 1251/1999 και τα µεταγενέστερα ψηφίσµατα και εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους στην
ειρηνευτική δύναµη της Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένης της εντολής της στην ουδέτερη ζώνη, ενώ
αποφάσισαν να παρατείνουν την παραµονή της µέχρι τις 15 του Ιούνη 2007.
Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία άσκησε βέτο στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
δηµιουργία κοινού εναέριου χώρου, όπου κλήθηκε να συµµετάσχει ως παρατηρητής, µε το φόβο
ότι θα επιτραπεί σε ελληνοκυπριακές αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν πτήσεις στο εσωτερικό
της. Η κίνησή της αυτή έδωσε για ακόµα µία φορά το στίγµα των προθέσεών της, όσον αφορά την
αναγνώριση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κληθείς να
σχολιάσει το «βέτο» της Τουρκίας για τη δηµιουργία ενιαίου εναέριου χώρου της Ευρώπης,
ανέφερε ότι η στάση αυτή της Άγκυρας θα ληφθεί υπόψη στο µέλλον και όταν θα λαµβάνονται οι
αποφάσεις για το άνοιγµα ή όχι άλλων κεφαλαίων της.
Στη γενικότερη επίλυση του κυπριακού προβλήµατος, αναµένεται να εστιάσει την προσοχή
του ο νέος γενικός γραµµατέας του OHE κ. Mπαν Kι Mουν – µέχρι πρότινος υπουργός
Eξωτερικών της Nότιας Kορέας, γνωστός πλέον στην έδρα των Hνωµένων Eθνών και ως «Mr
B.K.M.» (τα αρχικά γράµµατα του ονόµατός του) – ο οποίος αναλαµβάνει τα νέα του καθήκοντα
την 1η Iανουαρίου.
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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Η απόφαση της ∆ιάσκεψης στο Ελσίνκι για την τουρκική υποψηφιότητα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είχε σαν αποτέλεσµα τον άµετρο ενθουσιασµό στο χώρο της Τουρκίας. «Καλώς σας
βρήκαµε» είναι ο µεγάλος τίτλος της τουρκικής εφηµερίδας «Σαµπάχ», ενώ η «Χουριέτ» τονίζει
ότι πρόκειται για την πρώτη µουσουλµανική χώρα, που είναι υποψήφια για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη σηµασία έχει το γεγονός ότι η τουρκική υποψηφιότητα στην Ένωση
αποτελεί το επιστέγασµα µιας προσπάθειας 160 χρόνων και όλοι θεωρούν την απόφαση του
Ελσίνκι ιστορικής σηµασίας για την χώρα. Ακόµη και ο ισλαµικός Τύπος πανηγυρίζει για την
απόφαση, διότι θεωρεί ότι έτσι θα τεθεί τέλος στις επεµβάσεις του Στρατού.
Μέσα στο εορταστικό αυτό κλίµα το διπλωµατικό µέρος της απόφασης έρχεται σε δεύτερη
µοίρα. Ο τούρκος πρόεδρος Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ, το κόµµα Ετζεβίτ, το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα
και το Κόµµα Ελευθερίας και ∆ηµοκρατίας (Ο∆Ρ) χαιρέτισαν ως θετικό γεγονός την αποδοχή της
υποψηφιότητας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ, ως ένθερµος και ενθουσιώδης θιασώτης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε: «Μπορεί να υπάρχουν λεπτοµέρειες που είναι δύσκολο για µας να
χωνέψουµε, αλλά η αποδοχή της υποψηφιότητάς µας επί ίσοις όροις είναι µεγάλη επιτυχία για την
Τουρκία».
Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης και πρόεδρος του Κόµµατος Εθνικιστικής
∆ράσης (MHP) Ντεβλέτ Μπαχτσελί χαρακτήρισε την αναφορά στα θέµατα της Κύπρου και του
Αιγαίου «ενοχλητική», αλλά αρνήθηκε ότι η απόφαση επιβάλλει υποχρεώσεις στην Τουρκία.
Θεώρησε, επίσης, ότι η αποδοχή της υποψηφιότητας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
δώσει στην Τουρκία την ευκαιρία να ενισχύσει τις σχέσεις της µε «έναν από τους πιο σηµαντικούς
θεσµούς της διεθνούς πολιτικής σκηνής».
Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Κόµµατος της Αρετής (FP) Ρετζάι Κουτάν,
σχολίασε ότι «δεν πρέπει να γίνει καµία παραχώρηση στα θέµατα της Κύπρου και του Αιγαίου»,
αλλά χαιρέτισε ως θετικό γεγονός την αποδοχή της υποψηφιότητας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και ο πρόεδρος του Κόµµατος της Μητέρας Πατρίδας και πρώην πρωθυπουργός
Μεσούτ Γιλµάζ, ο οποίος χαρακτήρισε ως «επιτυχία» το αποτέλεσµα του Ελσίνκι, σχολιάζοντας
ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δε ζήτησε από την Τουρκία να κάνει παραχωρήσεις».
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Σε πλήρη αντίθεση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κόµµατος Εργασίας της Τουρκίας195, µε
αφορµή τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι, αναφορικά µε την ενταξιακή
ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της
ασφάλειας και εκµετάλλευσης του κεφαλαίου µέσα και έξω από την Ευρώπη και ταυτόχρονα, για
διεύρυνση και για δύναµη ανταγωνισµού µεταξύ αντιπάλων µονοπωλιακών εταίρων. Σύµφωνα µε
όσα λέχθηκαν, «η πολιτική της διεθνοποίησης του κεφαλαίου θα φέρει µαζί της την
ιδιωτικοποίηση, κατάργηση των συνδικάτων, ελαστικό ωράριο, ελευθερία του κεφαλαίου στις
εργασιακές σχέσεις, κατάργηση κοινωνικής ασφάλειας, ανεργία, απολύσεις, µείωση µεροκάµατων
και µισθών, σύνταξη σε βαθµό µηδέν, µείωση του εθνικού εισοδήµατος κατά κεφαλήν κ.α.,
γεγονότα που θα επηρεάσουν αρνητικά τους µικρούς παραγωγούς και εµπόρους».
Όσον αφορά την τουρκική κυβέρνηση, αυτή έκανε τις δηµόσιες δηλώσεις της για την
απόφαση του Συµβουλίου Κορυφής µε κάποια καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία που
είχε µια οµάδα «σκληρών» της κυβέρνησης να δεχθεί τα σηµεία της απόφασης, που αφορούσαν τη
δικαιοδοσία του ∆ικαστηρίου της Χάγης και την Κύπρο. Η αρχική άρνηση της Άγκυρας να δεχθεί
την απόφαση του Συµβουλίου, µαρτυρεί ότι η τουρκική κυβέρνηση και κατά προέκταση, ένα
σηµαντικό τµήµα του πολιτικού και στρατιωτικού κατεστηµένου της Τουρκίας δεν θέλει τον
ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας, αλλά και έχει τη δύναµη να εµποδίσει αυτόν, τον σεβασµό
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την προώθηση των δηµοκρατικών εξελίξεων και γενικά τη
συµµόρφωση σύµφωνα µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, του Λουξεµβούργου196.
Η αποστολή όµως του Χαβιέρ Σολάνα, όπως και οι παρεµβάσεις άλλων µελών της
κυβέρνησης και του προέδρου Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ, εξασφάλισαν την απόφαση του υπουργικού
συµβουλίου και αµέσως µετά, η τουρκική στρατιωτική ηγεσία δήλωσε ικανοποιηµένη από την
αποδοχή της υποψηφιότητας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στρατηγοί, µάλιστα,
συνεχάρησαν τηλεφωνικά τον υπουργό Εξωτερικών Ισµαΐλ Τζεµ για το αποτέλεσµα της
Συνάντησης Κορυφής στο Ελσίνκι, τονίζοντας ότι «δεν τίθεται κανένα θέµα ενόχλησης των
τουρκικών Ενόπλων ∆υνάµεων από την υποψηφιότητα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το Κόµµα Εργασίας της Τουρκίας (ΕΜΕΡ) βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη µε το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας και κατά διαστήµατα, οι εκπρόσωποί τους συναντιούνται και συνεργάζονται, µε
απώτερο σκοπό την αντίσταση στον ιµπεριαλισµό και τη δηµιουργία ενός ισχυρού αντιιµπεριαλιστικού
µετώπου των λαών και των οργανώσεών τους, το οποίο θα βάλει φραγµό στις προσδοκίες των
µονοπωλίων και των ιµπεριαλιστών.
196
Με βάση αυτά και την αναβάθµιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τουρκία, που
προβλέπεται στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι, το κράτος οφείλει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και να καταργήσει οριστικά την θανατική ποινή, ως µια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη
σύµπλευση µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και την ανάδειξη της Τουρκίας σε χώρα υποψήφια για ένταξη
στην Ένωση (περίπτωση µη εκτέλεσης της απόφασης θανατικής καταδίκης του Α. Οτσαλάν).
195
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Παρά τις σποραδικές αντιδράσεις, η αισιοδοξία ήταν διάχυτη σε όλο σχεδόν το χώρο της
Τουρκίας και ιδιαίτερα σε µεγάλες επιχειρηµατικές δυναστείες197, οι οποίες επεδίωκαν από καιρό
τον τούρκικο εξευρωπαϊσµό και στήριζαν µε τη δύναµή τους την προώθηση του, ενώ πολλοί ήταν
αυτοί που θεώρησαν το αποτέλεσµα ως νίκη, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Τουρκία.
Επίσης, µε αφορµή την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, οι µουσουλµάνοι µιλούν για
"οικονοµική και πολιτική ενότητα µουσουλµανικών χωρών" και οι κούρδοι εθνικιστές για
"εκδηµοκρατισµό", "λύση στο Κουρδικό", "δικαιώµατα των µειονοτήτων" και τους υπόλοιπους
όρους από τη συµφωνία της Κοπεγχάγης.
Αντιλαµβανόµενη η τούρκικη πλευρά τις θετικές αλλαγές, τις οποίες θα επιφέρει η
συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έσπευσε σε αισιόδοξες δηλώσεις µέσω του υπουργού
Εξωτερικών Ι.Τζεµ, ανταποδίδοντας µε κίνηση καλής θέλησης, τονίζοντας σε συνέντευξή του
στην εφηµερίδα Μιλιέτ, ότι «η Τουρκία δηλώνει ότι θα εναρµονιστεί µε τους κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτηµα του Αιγαίου» και ότι «η χώρα δεσµεύεται πως θα εναρµονιστεί
µε τους κανόνες της ατζέντας, σχετικά µε την ειρηνική επίλυση των συνοριακών διαφορών».
Επίσης, ο Ι.Τζεµ παρουσιάζεται απορηµένος µε το σηµείο στο οποίο έχουν φτάσει η Ελλάδα µε
την Τουρκία, τονίζοντας πως δεν πιστεύει να υπάρχει πρόβληµα στο προσεχή µέλλον.
Η Άγκυρα θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν της, ότι της δίνεται τη δεδοµένη στιγµή η
ιστορική ευκαιρία να ξεφύγει από τη νοοτροπία του παρελθόντος και να συµπεριφερθεί ως µια
ευρωπαϊκή χώρα. Με τον τρόπο αυτό, θα λύσει όχι µόνο τα προβλήµατα µε τους γείτονές της,
αλλά και τα τεράστια εσωτερικά της προβλήµατα, που την έχουν οδηγήσει στη σηµερινή
αγκύλωση και στασιµότητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές κατάφεραν, την τελευταία εικοσαετία, να πραγµατοποιήσουν άλµατα και να
φθάσουν στο σηµείο να έχουν µεγάλης κλίµακας διεθνείς δραστηριότητες, αποκτώντας µε αυτόν τον
τρόπο τη δύναµη να ακούγονται και να επηρεάζουν τους στρατηγούς και τους πολιτικούς. Κάποιες από
αυτές προέρχονται από το τουρκικό κατεστηµένο, από το Χρηµατιστήριο, από τον πολιτικό κόσµο, από
τον Τύπο, από έντονες επιχειρηµατικές διασυνδέσεις µε δυνατά κράτη, από τους αγωνιστές ανθρωπίνων
δικαιωµάτων κ.α.
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ΕΤΟΣ 2002
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ
Τρία χρόνια µετά, η υποψηφιότητα της Τουρκίας έχει προχωρήσει στο στάδιο της
ανεπίσηµης ανασκόπησης της νοµοθεσίας της από ευρωπαίους αξιωµατούχους. Σκοπός τους είναι
η «συµβουλή» τους για τη µελλοντική κατεύθυνση προσαρµογής της, η έναρξη µιας επίσηµης
διαδικασίας σύγκρισης µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και ακολούθως, η έναρξη ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων.
Η διαδικασία, όµως, εκδηµοκρατισµού που ξεκίνησε στην Τουρκία µε την µετέπειτα
αναθεώρηση του Συντάγµατος, ξαφνικά αλλοιώνεται, καθώς η εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε το
νέο Σύνταγµα βρίσκει εµπόδια και επιβάλλονται νέοι νόµοι, σκληρότεροι από τους ήδη ισχύοντες.
Αιτία του ξαφνικού γεγονότος της αποµάκρυνσης της Τουρκίας από το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης είναι οι συντηρητικοί πυρήνες της εξουσίας, που εκφράζονται µέσω
του Κόµµατος Εθνικιστικής ∆ράσης. Το κόµµα του Ντεβλέτ Μπαχτσελί (Ακροδεξιά), που
αρνήθηκε πεισµατικά198 την κατάργηση της ποινής του θανάτου, για να µην επωφεληθεί από το
µέτρο ο Αµπντουλάχ Οτσαλάν 199, εκµεταλλεύεται τώρα κάθε διαδικασία, για να διαστρεβλώσει
την αναθεώρηση και να δηµιουργήσει προβλήµατα στην εισαγωγή του θεσµικού πλαισίου, που θα
ικανοποιεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.
Στην ίδια αντεπίθεση αποδίδεται και η αναβίωση του θέµατος της διδασκαλίας της
κουρδικής γλώσσας στη δηµόσια εκπαίδευση. Το ζήτηµα ξέσπασε ξαφνικά µε εγκύκλιο του
υπουργού Εσωτερικών, που ζητεί τη δίωξη όσων ζητούν εκπαίδευση στην κουρδική γλώσσα. Ο
Αµπντουλάχ Γκιουλ, αντιπρόεδρος του νέου κόµµατος της αντιπολίτευσης που προήλθε από τη
διάσπαση του ισλαµικού κινήµατος, δηλώνει ότι, έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση του «µικρού
εκδηµοκρατισµού», κινδυνεύει να «γυρίσει την Τουρκία πίσω από την άποψη του
εκδηµοκρατισµού και της ελευθερίας έκφρασης και να την οδηγήσει σε δικτατορία».
Αποτέλεσµα αυτών είναι τα κρίσιµα άρθρα του ποινικού κώδικα, που θα έπρεπε να
καταργηθούν µέσα στο πνεύµα της συνταγµατικής αναθεώρησης, να τροποποιούνται προς το
δυσµενέστερο. Οι ενώσεις των δηµοσιογράφων καταγγέλλουν ότι µένουν άθικτα τα άρθρα του
νόµου κατά της τροµοκρατίας, που «καθιστούν επικίνδυνη τη σκέψη» και έχουν οδηγήσει στις
Σαν αποτέλεσµα, η συνεχής επίδειξη αδιαλλαξίας της τουρκικής πλευράς την οδηγεί σε διεθνή
αποµόνωση.
199
H ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στην Tουρκία, Tανσού Tσιλέρ, έχει µάλιστα προτείνει την κατάργηση
της θανατικής ποινής, µόνο, όµως, µετά την εκτέλεση του Aµπντουλάχ Oτσαλάν, υποστηρίζοντας πως η
εσχάτη των ποινών θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνο σε περιπτώσεις εσχάτης προδοσίας και
τροµοκρατίας.
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φυλακές εκατοντάδες διανοουµένους και δηµοσιογράφους.
Το παράξενο είναι ότι την άποψη αυτή συµµερίζονται ακόµη και µέλη του κυβερνητικού
συνασπισµού. Ο αντιπρόεδρος του Κόµµατος της Μητέρας Πατρίδας Ερκάν Μουµζτού
συµπεραίνει ότι, αν πρόκειται οι µεταρρυθµίσεις να ακολουθήσουν τη λογική που διαγράφεται
έως τώρα, θα ήταν καλύτερα να µείνουν τα πράγµατα όπως έχουν. Οι προτεινόµενες
µεταρρυθµίσεις, όµως, εγκρίνονται στις επιτροπές της Εθνοσυνέλευσης, παρά τις δηµόσιες
δηλώσεις των «φιλελεύθερων» ηγεσιών των κοµµάτων του κυβερνητικού συνασπισµού.
Η συντηρητική αντεπίθεση, που εξελίσσεται υπογείως, έχει ανησυχήσει και τη διπλωµατική
κοινότητα, που είχε προδικάσει ότι οι µεταρρυθµίσεις που επιβάλλονταν από τον ευρωπαϊκό
προσανατολισµό της Τουρκίας, είχαν στο µεγάλο µέρος τους ολοκληρωθεί. Ο αµερικανός
πρέσβης στην Άγκυρα Ρόµπερτ Πίρσον τόνισε δηµοσίως ότι δεν αρκεί η αναθεώρηση του
Συντάγµατος και ότι οι συνοδευτικοί νόµοι έχουν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία.
Μαζί µε τη διπλωµατική κοινότητα και οι φιλελεύθερες τουρκικές ηγεσίες φοβούνται µια
µεγάλη υπαναχώρηση µε άγνωστες συνέπειες. «Οι επιφυλάξεις και οι ευαισθησίες του Κόµµατος
Εθνικιστικής ∆ράσης (ΜΗΡ) προτάχθηκαν των δηµοκρατικών ανοιγµάτων», διαµαρτύρονται οι
βουλευτές του Κόµµατος της Μητέρας Πατρίδας, το οποίο πρωταγωνίστησε στην αναθεώρηση
του τουρκικού Συντάγµατος και στην κίνηση για την αποδοχή του ευρωπαϊκού κεκτηµένου.
Παρ’ όλα αυτές τις αντιθέσεις, το Εθνικιστικό Κόµµα βρήκε έναν ισχυρό σύµµαχο στη
σηµερινή συγκυρία. Ενώ ως τώρα προέβαλλε τη διατήρηση περιορισµών στην ελευθερία του
λόγου στο όνοµα της διατήρησης του «ενιαίου κράτους», τώρα επιχειρηµατολογούν στο όνοµα
της καταπολέµησης της «διεθνούς τροµοκρατίας». Ο κ. Μπαχτσελί επιµένει ότι «δεν µπορεί να
θυσιάσει τη δηµόσια τάξη» σ' αυτό που περιγράφει ως «παγίδα των τελειοµανών».
Πίσω από τη δράση του Κόµµατος Εθνικιστικής ∆ράσης πολλοί βλέπουν την
επανεµφάνιση µιας συντηρητικής λογικής, που συχνά αποδίδεται στον Στρατό. Η κρίση της 11ης
Σεπτεµβρίου αναβίωσε σε µερίδα του συντηρητικού κατεστηµένου την ιδέα, ότι «όλα µπορούν να
συγχωρεθούν» στην Τουρκία, χάρη στη γεωπολιτική θέση της. ∆εν είναι συνεπώς άκαιρη η
προειδοποίηση του άλλου αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μεσούτ Γιλµάζ (∆εξιά) ότι «η Τουρκία
δεν µπορεί να επαναπαυτεί στη γεωπολιτική της σηµασία και να θεωρήσει ότι έτσι θα εξασφαλίσει
την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Πέρα από αυτά, µία άλλη διατάραξη της δηµόσιας ηρεµίας και τάξης αφορά τους
ισλαµιστές, οι οποίοι είναι πάλι υπό διωγµόν, έχοντας πετύχει το στόχο τους, για οριστικό
κλείσιµο όλων των καζίνων στη χώρα. Με την σηµαντική συµβολή τους όµως, η Τουρκία έχει
αντιµετωπίσει αποφασιστικά τον τζόγο, ο οποίος καταστρέφει οικογένειες και υπονοµεύει την
οικονοµία του τόπου σε όλα τα επίπεδα.
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Υπό καταπίεση βρίσκεται και η Κύπρος, η οποία έκανε έκκληση προς διεθνείς οργανώσεις
να συµβάλουν στον τερµατισµό της τουρκικής καταπιεστικής πολιτικής και των επιθέσεων
εναντίον της ελευθερίας του Τύπου στα κατεχόµενα εδάφη. Με επιστολές του, ο µόνιµος
αντιπρόσωπος της ∆ηµοκρατίας στον ΟΗΕ, Σώτος Ζακχαίος, κάλεσε την οργάνωση «Human
Rights Watch», την Επιτροπή Προστασίας ∆ηµοσιογράφων, τη Λέσχη Ξένου Τύπου, τη ∆ιεθνή
Αµνηστία και τον Οίκο Ελευθερίας να φέρουν το θέµα στο προσκήνιο και να απαιτήσουν από την
τουρκική κυβέρνηση «να τερµατίσει την καταδίωξη και να σεβαστεί το δικαίωµα των
τουρκοκυπρίων να διαφωνούν µε την τουρκική πολιτική στο Κυπριακό και να εκφράζουν
ελεύθερα, χωρίς φόβο, την άποψή τους».
Αναφερόµενος στις επιθέσεις κατά της τουρκοκυπριακής εφηµερίδας «Αβρούπα», ο Σ.
Ζακχαίος σηµειώνει ότι «η εντεινόµενη καταπίεση των τουρκοκυπρίων έρχεται αµέσως µετά την
απόφαση για συνέχιση των απευθείας διαπραγµατεύσεων στις 16 Ιανουαρίου 2002 για συνολική
λύση του Κυπριακού και εγείρει ερωτήµατα για την πολιτική βούληση της τουρκικής πλευράς να
εµπλακεί σε ουσιαστικό διάλογο µε καλή πίστη, ώστε να επιτευχθεί µια δίκαιη και βιώσιµη λύση,
η οποία να συνάδει µε τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ, διασφαλίζοντας το σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και βασικών ελευθεριών για όλους τους κύπριους, χωρίς διάκριση». Μάλιστα στις
επιστολές του, ο Σ. Ζακχαίος αναφέρει, ότι το κατοχικό καθεστώς έχει προβεί σε «κατάσχεση»
του εξοπλισµού της «Αβρούπα» και «σύλληψη» δηµοσιογράφων της εφηµερίδας. Τέλος, αναφέρει
τις βοµβιστικές επιθέσεις εναντίον των τυπογραφείων της εφηµερίδας.
Η κατάσταση και στις τουρκικές φυλακές, επίσης, είναι αφόρητη, µε αποτέλεσµα τον
θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων από απεργία πείνας, ως ένδειξη διαµαρτυρίας για την καταπάτηση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους. Προς επιδείνωση της κατάστασης, ο υπουργός ∆ικαιοσύνης
της τουρκικής κυβέρνησης, Χικµέτ Σάµι Τουρκ προβαίνει συχνά σε επιδείξεις αδιαλλαξίας έναντι
των απεργών πείνας πολιτικών κρατουµένων, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόταση των τεσσάρων
µεγαλύτερων δικηγορικών συλλόγων της χώρας για χαλάρωση της αποµόνωσης στα «Λευκά
Κελιά», στις φυλακές τύπου «F», δεν πρόκειται να εφαρµοστεί. Οι δηλώσεις που έκανε ο Τουρκ
προς δηµοσιογράφους στην πρωτεύουσα και αναµεταδόθηκαν από το γαλλικό και το γερµανικό
Πρακτορείο επίσης, έκαναν εµφανή σε όλους ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αντιµετωπίζει τους
πολιτικούς κρατούµενους ως «τροµοκράτες», και την απεργία πείνας ως κάτι ανάξιο λόγου,
προχωρώντας µάλιστα στο σχόλιο, πως οι δικηγορικοί σύλλογοι που διατύπωσαν την ιδέα, απλά
«ενθαρρύνουν τις τροµοκρατικές οργανώσεις». Τέλος, αποκάλυψε ως κίνητρο των ενεργειών του,
ότι οι νέες φυλακές – στις οποίες διέµεναν µαζί µέχρι και εκατό κρατούµενοι, αυστηρά
αποµονωµένοι – δηµιουργήθηκαν για να τεθεί τέρµα στην «κυριαρχία της µαφίας και των
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τροµοκρατικών οµάδων», πράγµα που ακούστηκε σαν δικαιολογία στην αντιδηµοκρατική
συµπεριφορά του.
Η παραβίαση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και ελευθεριών από το τουρκικό καθεστώς
δεν έχει τέλος και εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, από την απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας
κοµµάτων – περίπτωση κάθε πολιτικής κατεύθυνσης, που έφερε στον τίτλο τους τη λέξη
«κοµµουνιστικό» – µέχρι την επιβολή βασανιστηρίων.
Παράλληλα, κάθε φορά που η εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων εµφανίζεται θετική,
καθώς αρχίζει ο ελληνοτουρκικός διάλογος, τυχαίνει να προκύπτει κρίση ανάµεσα στην
κυβέρνηση της Άγκυρας και τον Στρατό. Στην Τουρκία, η κυβέρνηση του Μπουλέντ Ετζεβίτ
µετράει αντίστροφα τον χρόνο για την πτώση της. Οι τρεις πολιτικές κατευθύνσεις του
κυβερνητικού συνασπισµού ουσιαστικά αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για δύο
λόγους. Κατά πρώτον, αδυνατούν να συνεννοηθούν µεταξύ τους και κατά δεύτερον, η σύγκρουση
µε το στρατιωτικό κατεστηµένο έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην πολιτική ελίτ και
στην επιχειρηµατική κοινότητα, µε αποτέλεσµα την απότοµη επιδείνωση της οικονοµικής
κατάστασης, αλλά και την ανανέωση των αντιπαραθέσεων για τον προσανατολισµό της
εξωτερικής πολιτικής, όπου σαφής προβάλλει η απειλή για στροφή προς τον συντηρητισµό200.
Παράδειγµα του τελευταίου αποτελεί η αναίτια επίθεση που δέχθηκε ο δηµοφιλής ηγέτης
του µετριοπαθούς πολιτικού-ισλαµικού κινήµατος της Τουρκίας από τον αρχηγό του τουρκικού
Επιτελείου στρατηγό Χουσεΐν Κιβρίκογλου, η οποία ενισχύει τις υποψίες ότι ο τουρκικός στρατός
– παρά τα όσα δηµόσια διακηρύσσει – δεν θέλει να προσδεθεί η Τουρκία στο ευρωπαϊκό άρµα. Ο
στρατηγός Κιβρίκογλου ζήτησε να κινηθεί δικαστική δίωξη εναντίον του πρώην δηµάρχου
Κωνσταντινούπολης και νυν αρχηγού του Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚ) Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, για µια οµιλία του το 1992, στην οποία είχε υµνήσει τους ισλαµιστές που
µάχονταν στο Αφγανιστάν. Προς το παρόν, το κόµµα του κ. Ερντογάν προηγείται σταθερά στις
δηµοσκοπήσεις, µε ποσοστά πολλαπλάσια από όλες τις άλλες πολιτικές κατευθύνσεις που
αντιπροσωπεύονται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και συγκροτούν την κυβέρνηση.
Ο Γκιουντούζ Ακτάν, ένας από τους θεωρητικούς του συντηρητικού εθνικιστικού
ρεύµατος, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον συναίνεση µεταξύ των πολιτικών κατευθύνσεων και
των θεσµών για την ευρωπαϊκή πολιτική της Τουρκίας. Παρά την αποδοχή της ευρωπαϊκής ιδέας
Σύµφωνα µε απόψεις των συντηρητικών – και ανάµεσα σε αυτούς, ο γενικός γραµµατέας του
πανίσχυρου Συµβουλίου Eθνικής Aσφαλείας της Tουρκίας, στρατηγός Tουντσέρ Kιλίντς – η Tουρκία
δεν έχει δεχθεί την παραµικρή βοήθεια από την Eυρωπαϊκή Ένωση, στην οποία προσπαθεί να εισέλθει,
ριψοκινδυνεύοντας την εσωτερική της συνοχή. Γι’ αυτό, συστήνεται στην κυβέρνηση της Άγκυρας να να
αλλάξει κατεύθυνση, επιδιώκοντας στήριξη από τη Pωσία και το Iράν, εκτός βέβαια από τον
παραδοσιακό σύµµαχό της, τις HΠA.
200
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από το 74% του πληθυσµού, η ευρωπαϊκή στρατηγική παραµένει αντικείµενο κοµµατικής
αντιπαράθεσης. Το µεγάλο ερώτηµα στην Άγκυρα είναι αν ο Στρατός είναι διατεθειµένος να
ανεχθεί τον περιορισµό των προνοµίων και της ισχύος του, που ουσιαστικά επιβάλλονται ως
αποτέλεσµα της πορείας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή αν προτίθεται να
προβεί σε αντιπερισπασµούς, προκειµένου να αναζωπυρώσει τον τουρκικό εθνικισµό και να
αποδυναµώσει τα φιλοδυτικά ρεύµατα.
Η κατάσταση περιπλέκεται ακόµη περισσότερο, καθώς οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις
φέρουν τις κύριες κυβερνητικές πολιτικές κατευθύνσεις εκτός κοινοβουλίου και δίνουν το
προβάδισµα στα ισλαµιστικά κινήµατα, τα οποία την ίδια στιγµή διατρέχουν διαρκώς τον κίνδυνο
να κηρυχθούν παράνοµα από την τουρκική δικαιοσύνη. Προς το παρόν λοιπόν, κανένα από τα
κόµµατα της κυβέρνησης δεν έχει κίνητρο να προκαλέσει πρόωρες εκλογές. Η αδράνεια των
κυβερνητικών πολιτικών κατευθύνσεων αφήνει ελεύθερο χώρο για διεργασίες, που ενισχύουν τον
διχασµό της πολιτικής ταυτότητας της Τουρκίας. Η κατάσταση στη χώρα είναι ιδιαίτερα
βεβαρηµένη και συνεισφέρει στην κλιµάκωση του ξαφνικού αποσταθεροποιητικού κλίµατος στην
περιοχή των Βαλκανίων, σε επίπεδο τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής πολιτικής.
Αρνητική είναι η στάση που τηρείται από την Τουρκία και όσον αφορά το θέµα της
επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Aυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις
αντιδράσεις που ακολούθησαν της αναµόχλευσης του θέµατος, µε αφορµή την επίσκεψη του
Οικουµενικού Πατριάρχη κ. Bαρθολοµαίου στις ΗΠΑ και τις συναντήσεις του µε την αµερικανική
ηγεσία. Oι καθεστωτικές φωνές στην Tουρκία επικαλούνται το επιχείρηµα-πρόσχηµα ότι η
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης θα ενθάρρυνε τους ισλαµιστές να ζητήσουν
τη λειτουργία δικών τους εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, προσπαθώντας, µε αυτόν τον τρόπο όµως, να
υπονοµεύσουν θέµατα εθνικής ασφάλειας.
Όσο για τον οικονοµικό τοµέα της Τουρκίας, τα πράγµατα είναι αισιόδοξα, σύµφωνα µε τα
λεγόµενα του υπουργού Οικονοµικών κ. Ντερβίς, ο οποίος νιώθει ιδιαίτερα υπερήφανος γι' αυτά
που κατάφερε στην οικονοµία. Σε δήλωσή του, αναφέρει ότι τα χειρότερα έχουν περάσει, ο
πληθωρισµός έχει αρχίσει να πέφτει και οι ρυθµοί ανάπτυξης αυξάνονται. Έτσι, το τουρκικό
κράτος βρίσκεται ήδη σε θέση να επεκτείνει την περίοδο ωρίµανσης των δανείων, αφού το
ισοζύγιο πληρωµών πηγαίνει αρκετά καλά και τα αποθέµατα της κεντρικής τράπεζας αυξάνονται.
∆υστυχώς, όπως υποστηρίζει, δεν ήταν δυνατόν να µην υπάρξει κάποιο χτύπηµα και αυτό
εµφανίστηκε το 2001 µε τη µορφή µιας µεγάλης κρίσης, όταν πολλοί άνθρωποι έχασαν τις
δουλειές τους, κάποιοι άλλοι είχαν µια σκληρή χρονιά, ενώ πολλές τουρκικές επιχειρήσεις
επεκτάθηκαν στο εξωτερικό για να αντιµετωπίσουν την εγχώρια οικονοµική κρίση και να
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µπορέσουν να επιβιώσουν. «Όµως στην παρούσα φάση,» όπως λέει, «ξεκινάει η παρακολούθηση
της αρχής της βελτίωσης, που δεν έχει ακόµη γίνει αισθητή στον πληθυσµό. Ασφαλώς η κρίση δεν
έχει οριστικά ξεπεραστεί, υπάρχουν όµως σηµαντικές ενδείξεις ότι η ανάκαµψη της οικονοµίας
αρχίζει, ενώ παράλληλα, ο πληθωρισµός αρχίζει να µειώνεται».
Παρά την αισιοδοξία για την τουρκική πορεία που επικρατεί, πολιτικοί και διπλωµάτες,
µετά τη συνάντηση των αρχηγών του κυβερνητικού συνασπισµού στο νοσοκοµείο του Μπασκέντ,
ανησυχούν για τις εξελίξεις της ξαφνικής ασθένειας του πρωθυπουργού Μπουλέντ Ετζεβίτ, οι
οποίες, πέρα από τις πολιτικές και οικονοµικές επιπτώσεις τους, µπορούν να εξελιχθούν σε
εµπόδιο στον δρόµο της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως, σε εµπόδιο στη λύση
του Κυπριακού. Τα τελευταία ιατρικά ανακοινωθέντα µιλούν για «βελτίωση» της υγείας του κ.
Ετζεβίτ, αλλά υπάρχει κίνδυνος οι πολιτικές συνέπειες της περιπέτειας του κ. Ετζεβίτ να αποβούν
µοιραίες για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Επίσης, όσον αφορά το εσωτερικό της
χώρας, οι απαισιόδοξοι παρουσιάζουν στο µεταξύ πληθώρα σεναρίων καταστροφής, µε επίκεντρο
την παραίτηση Eτσεβίτ. Tο κοινότερο από τα σενάρια αυτά προβλέπει: α) την παραίτηση Eτσεβίτ,
τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισµού, β) τη διακοπή του προγράµµατος οικονοµικής
ανάκαµψης201, γ) την άρνηση του ∆ιεθνούς Nοµισµατικού Tαµείου και της Παγκόσµιας Tράπεζας
να επεκτείνουν το δανεισµό προς την Tουρκία, δ) τη νέα οικονοµική κατάρρευση και στ) την
ανάδειξη, µέσω πρόωρων εκλογών, άγνωστου ακραίου πολιτικού σχηµατισµού, µε παράξενη και
ακραία οικονοµική πολιτική.
Παράλληλα, σε σύσκεψη – που πραγµατοποιήθηκε στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο
Μπασκέντ της Άγκυρας, όπου νοσηλεύεται ο κ. Ετζεβίτ – έγινε σαφές ότι το εθνικιστικό κόµµα
του κ. Μπαχτσελί δεν προτίθεται να επιτρέψει τις µεταρρυθµίσεις που υποσχέθηκε η Άγκυρα στις
Βρυξέλλες – κυρίως την κατάργηση της ποινής του θανάτου (και µάλιστα στην περίπτωση του
Αµπντουλάχ Οτσαλάν), τη χρήση της κουρδικής γλώσσας και τον συµβιβασµό για επίλυση του
Κυπριακού – διότι, η διαφορετική στρατηγική προσέγγιση της δεδοµένης συγκυρίας από τα µέλη
του κυβερνητικού συνασπισµού ενισχύει το ενδεχόµενο των εκλογών και εµποδίζουν την οµαλή
λειτουργία της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά πάλι, η κυβερνητική αδράνεια απειλεί την
ισορροπία. Η σύσκεψη, στην οποία συµµετείχαν οι αρχηγοί των κοµµάτων του Συνασπισµού, ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χιουσαµετίν Οζκάν και ο υπουργός Εξωτερικών Ισµαήλ Τζεµ,
µετέθεσε τις κρίσιµες αποφάσεις για τον Ιούνιο202.
Παρ’ όλα αυτά, ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ντερβίς δήλωσε ότι η οικονοµία δεν φοβάται τις
ενδεχόµενες εκλογές, αλλά φοβάται την παρατεταµένη αβεβαιότητα.
202
Αντί των σαφών αποφάσεων που αναµένονταν, για να προωθηθούν επειγόντως οι απαραίτητες
µεταρρυθµίσεις, η συνάντηση κατέληξε στη µετάθεση των σχετικών αποφάσεων µετά τη συνάντηση του
Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ).
201
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Η κατάσταση στην Τουρκία χαρακτηρίζεται από έντονη κυβερνητική αστάθεια203,
δεδοµένου της άσχηµης αυτής τροπής των πραγµάτων και των αλλεπάλληλων παραιτήσεων
βουλευτών, µε αποτέλεσµα, τόσο την επιδείνωση της οικονοµίας, όσο και την αµφίβολη
διεκπεραίωση των πολιτικών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Ένα θέµα, που απασχολεί
έντονα την τουρκική, ελληνική, κυπριακή και διεθνή κοινή γνώµη, είναι ο τρόπος, µε τον οποίο η
κυβέρνηση θα χειριστεί, σε αυτή τη φάση, το κρίσιµο για τα τουρκικά συµφέροντα και την
τουρκική πορεία θέµα του Κυπριακού. Σύµφωνα µε τουρκική προσδοκία να συνδεθεί το
Κυπριακό µε τις εξελίξεις της αµερικανικής πολιτικής στο Ιράκ, ο νέος υπουργός Εξωτερικών
Γκιουρέλ προβαίνει σε δηλώσεις, ότι η Άγκυρα µπορεί να επηρεάσει προς όφελος του Ντενκτάς
τις αµερικανικές θέσεις στο θέµα του Κυπριακού, εκµεταλλευόµενος τη µεγάλη επιθυµία των
συντηρητικών ηγεσιών στις ΗΠΑ για επίθεση στο Ιράκ.
Παράλληλα, η τοποθέτηση του σκληροπυρηνικού και αντιευρωπαϊστή Σουκρού Γκιουρέλ
στη θέση του υπουργού Εξωτερικών δείχνει ότι δεν προοιωνίζεται µια ανέφελη περίοδο στις
σχέσεις της Άγκυρας µε την Αθήνα. Ο κ. Γκιουρέλ204 είναι εκφραστής των πιο σκληρών θέσεων,
τόσο στο Κυπριακό όσο και στο Αιγαίο και ασφαλώς το κλίµα δεν θα είναι το ίδιο, όπως ήταν
κατά την περίοδο της ιδιαίτερης προσωπικής επαφής, που είχαν αναπτύξει ο κ. Παπανδρέου και ο
φιλοευρωπαίος Τζεµ. Οι δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν ο κ. Γκιουρέλ, δίνουν το στίγµα
της σκληρής πολιτικής που θα ακολουθήσει, τόσο στο Κυπριακό, όσο και στις σχέσεις µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ελληνοτουρκικά και το θέµα του ευρωστρατού. Όλα δείχνουν πως αν
δεν επέλθει σύντοµα κρίση ανάµεσα στις δύο χώρες, στην καλύτερη περίπτωση οι
Τους πραγµατικούς παράγοντες που οδήγησαν στην πολιτική αυτή κρίση – οι οποίοι «κρύφτηκαν»
πίσω από την κακή κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού – αποτελούν:
i) εσωτερικοί παράγοντες: οι χρόνιες αρνητικές οικονοµικές εξελίξεις (οι οποίες περιλαµβάνουν τον
υψηλό πληθωρισµό, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, την υπερχρέωση της οικονοµίας, την χρηµατιστηριακή
καταστροφή, την υποτίµηση της τουρκικής λίρας), το ισλαµικό ρεύµα, ο ανατολικός χαρακτήρας της
χώρας, η πολιτική αλλά και ιδεολογική κρίση ταυτότητας, οι εγκληµατικές δραστηριότητες κάθε είδους,
η εµφάνιση νέων δυνάµεων στο εσωτερικό της χώρας (π.χ. νέα κοµµάτια της αστικής τάξης, µε
αποτέλεσµα την µετατροπή της χώρας σε πεδίο αναµέτρησης µεγάλων δυνάµεων), η εµφάνιση νέων
προσώπων στον κυβερνητικό «στίβο» και η προοπτική αλλαγής του πολιτικού σκηνικού.
ii) εξωτερικοί παράγοντες: η «ευρωπαϊκή πορεία» της Τουρκίας, οι σχέσεις µε την Ελλάδα, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, η τεταµένη κατάσταση στο Κυπριακό, στο Ιράκ και στο
Μεσανατολικό, το ζήτηµα του ευρωστρατού, οι προοπτικές κουρδικού και παλαιστινιακού κράτους, οι
πιέσεις των αµερικανών και των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων (στις οποίες η Τουρκία έχει γίνει οικονοµικά
και πολιτικά τρωτή, µέσω της τεράστιας εισροής κεφαλαίων στη χώρα, κυρίως τα τελευταία χρόνια) και
το γεγονός, ότι η Τουρκία είναι όχι µόνο σηµαντικό έδαφος, αλλά το έδαφος-κλειδί των περιβόητων
«αγωγών».
204
Σύµφωνα µε τη γνώµη του για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, η εισδοχή της ελληνοκυπριακής
διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται προς τα τουρκικά συµφέροντα και τις διεθνείς συµφωνίες
και θεωρεί πως η Κύπρος µπορεί να γίνει µέλος της Ένωσης ταυτόχρονα µε την Τουρκία και µετά την
εξεύρεση µιας συνολικής λύσης. Σχετικά µε το Κυπριακό πάλι, ο κ. Γκιουρέλ επαναλαµβάνει συνεχώς
τη γνωστή τουρκική θέση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αναµειγνύεται στις προσπάθειες
επίλυσης του προβλήµατος και πως το θέµα αυτό δεν πρέπει να συνδέεται µε την ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας.
203

323

ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ζήτηµα του ευρωστρατού θα παγώσουν. Η Αθήνα φαίνεται να
αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη ψυχραιµία την κατάσταση και ελπίζει σε µια λύση, η οποία θα
οδηγήσει την Τουρκία στον δρόµο των µεταρρυθµίσεων και θα της ανοίξει έτσι την προοπτική,
για την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Ανησυχία, επίσης, διακατέχει και τις ΗΠΑ για το πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Η
Αµερική ανησυχεί ιδιαίτερα για την οικονοµική πορεία της χώρας205, καθώς η συνέχεια της
ευρωπαϊκής της προοπτικής είναι απολύτως απαραίτητη για να συγκρατήσει τα επιτόκια της
χρηµατοδότησης των τουρκικών χρεών σε λογικά επίπεδα, όπως και τη διεθνή τακτική της
κυβέρνησης, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου – ενόψει
του ενδεχοµένου στρατιωτικού πλήγµατος κατά του Ιράκ – µη επιθυµώντας την απόσυρση των
τουρκικών δυνάµεων από το Αφγανιστάν και φοβούµενη, ότι η πολιτική ρευστότητα που
επικρατεί στην Τουρκία, οπωσδήποτε θα έχει αντίκτυπο.
Τις εξελίξεις παρακολουθεί µε ενδιαφέρον και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της
Κοµισιόν, Ροµάνο Πρόντι, ανέβαλε προγραµµατισµένη επίσκεψή του στην Άγκυρα, ενώ δεν
κρύβεται η ανησυχία για το µέλλον των πολιτικών µεταρρυθµίσεων που προβλέπονται από την
ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.
Όσον αφορά τις απόψεις στο εσωτερικό της χώρας, για την ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας, ο
επιχειρηµατικός κόσµος της Tουρκίας έχει ήδη ταχθεί αποφασιστικά υπέρ της ένταξης του
τουρκικού κράτους στην Eυρωπαϊκή Ένωση και πιέζει την κυβέρνηση να συµµορφωθεί µε τα
λεγόµενα «κριτήρια της Kοπεγχάγης», ώστε να οριστεί η έναρξη των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων στο τέλος του 2002.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι µάλιστα, σε συνάντησή
τους206, τέθηκαν ως επείγοντα κριτήρια εξευρωπαϊσµού της χώρας: i) η επιτάχυνση της
διαδικασίας για τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, µε σκοπό τον εναρµονισµό του Συντάγµατος και των
νόµων της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των σχετικών
πρωτοκόλλων, ii) η διαµόρφωση κοινής πλατφόρµας, µε σκοπό την προβολή των προετοιµασιών
∆εδοµένου της ανεργίας (άνω του 20%), του υψηλού πληθωρισµού (της τάξεως 40%), των επιτοκίων
(που κυµαίνονται στο 72% µε 75%), της απόλυτης δανειοληπτικής εξάρτησης από το ∆ιεθνές
Nοµισµατικό Tαµείο, της υποτίµησης της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου και του Ευρώ και της
πτώσης του χρηµατιστηρίου που επικρατούν στη χώρα. Όλα αυτά σε συνδιασµό µε την απόφαση του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) να διακόψει την αποδέσµευση των δόσεων του δανείου, στο
πλαίσιο του «προγράµµατος σταθεροποίησης» της Τουρκίας, τουλάχιστον έως να τελειώσουν οι εκλογές
της 3ης Νοεµβρίου.
206
Σε αυτή τη σύσκεψη µετείχαν εκτός από τον πρόεδρο Σεζέρ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και
ηγέτης του ακροδεξιού Κόµµατος Εθνικιστικής ∆ράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης και ηγέτης του κόµµατος Μητέρας Πατρίδας Μεσούτ Γιλµάζ και οι ηγέτες του Κόµµατος
Ανάπτυξης και ∆ικαιοσύνης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του Κόµµατος Ευτυχίας Ρετζάι Κουτάν, µαζί µε
τον γενικό γραµµατέα της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς Χασάν Γκιουλάι.
205
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της Τουρκίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκής κοινής γνώµης και πολιτικών
κατευθύνσεων, ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και iii) η άµεση υλοποίηση
των νοµοθετικών ρυθµίσεων, για την εναρµόνιση της νοµοθεσίας προς την αναθεωρηµένη µορφή
του Συντάγµατος.
O τουρκικός στρατός, µετά από πολλές αντιρρήσεις, τελικά συµφώνησε µε την κατάργηση
της θανατικής ποινής, όπως απαιτεί η Eυρωπαϊκή Ένωση, µε την προϋπόθεση όµως ότι δεν θα
υπάρχει περίπτωση οι ήδη καταδικασθέντες στην εσχάτη των ποινών να απαλλαγούν της ποινής,
να αµνηστευθούν ή να αφεθούν ελεύθεροι – παράµετρος, που προφανώς αφορά και τον
Aµπντουλάχ Oτσαλάν. Σε ό,τι αφορά την κουρδική γλώσσα, η σχετική πρόταση αποκλείει την
εκπαίδευση στα κουρδικά, διότι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εφαρµόζεται µόνο στην τουρκική,
αλλά στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα διδάσκονται οι εθνικές γλώσσες µετά
την τρίτη δηµοτικού. Eπίσης επιτρέπονται εκποµπές στην κουρδική γλώσσα στο τηλεοπτικό
δίκτυο TRT-GAP και στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αλλά σε περιορισµένη κλίµακα.
Αντίθετη είναι η στάση του κόµµατος Εθνικιστικής ∆ράσης MHP του Nτεβλέτ Mπαχτσελί
– γνωστό και ως «γκρίζοι λύκοι» – µέλους του κυβερνητικού συνασπισµού, η οποία παραµένει
αµετακίνητη. Σύµφωνα µε την ιδεολογία του, οποιαδήποτε απόπειρα µεταρρύθµισης στα κρίσιµα
αυτά ζητήµατα µπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισµού, λόγω της
δεδηλωµένης αντίδρασης αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης. Tο ακροδεξιό κόµµα ΜΗΡ επιµένει,
ότι ο Oτσαλάν πρέπει να απαγχονιστεί και αρνείται οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής ως προς την
κουρδική γλώσσα, καταγγέλλοντας τες ως «παραχωρήσεις προς τους τροµοκράτες».
Με την είσοδο, όµως, του Ιουνίου η κατάσταση αναµενόταν να αλλάξει, µέσω της
θεαµατικής επιτάχυνσης των διαδικασιών σύγκλισης της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που
έδωσε το Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) σε µία συνάντηση ιστορική, η οποία διέλυσε τον
«µύθο», ότι ο Στρατός δεν θέλει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Ο ίδιος ο αρχηγός του
γενικού επιτελείου κ. Χουσεΐν Κιβρίκογλου δήλωσε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
γεωπολιτική υποχρέωση. Το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ζήτησε ρητά την επιτάχυνση των
µεταρρυθµίσεων, που απαιτούνται για τη σύγκλιση µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Και για να
κάνει ακόµη πιο συγκεκριµένη την ευρωπαϊκή στρατηγική της Τουρκίας, ζήτησε να συνδεθούν
συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις, όπως η κατάργηση της θανατικής ποινής και η ελεύθερη χρήση
της κουρδικής γλώσσας µε την εξασφάλιση συγκεκριµένης ηµεροµηνίας για την έναρξη των
διαπραγµατεύσεων – και χρονοδιαγράµµατος εξέλιξης των διαπραγµατεύσεων – µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου άνοιξαν τον δρόµο για την πλήρη άρση του καθεστώτος
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εκτάκτου ανάγκης, που ισχύει στις κουρδικές νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας για
περισσότερο από 22 συνεχή χρόνια. Aδιαφορώντας για την απουσία δύο καίριων πολιτικών
προσώπων, του πρωθυπουργού Ετζεβίτ και του αντιπροέδρου Nτεβλέτ Mπαχτσελί, το Συµβούλιο
Εθνικής Ασφαλείας συµφώνησε να άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις δύο κουρδικές
επαρχίες της νοτιοανατολικής χώρας, επιλέγοντας µια φαινοµενικά σηµαντική πρωτοβουλία, που
δεν είναι όµως τίποτε άλλο, παρά κοσµητική πολιτική κίνηση, µε αποδέκτες τους ευρωπαίους
ηγέτες.
H δήλωση του Συµβουλίου ανέφερε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα αρθεί στις
επαρχίες Xακαρί και Tουντσελί, αλλά θα παραταθεί «για τελευταία φορά» στις Nτιγιαρµπακίρ και
Σιρνάκ. H Tουρκία διατηρεί το µεγαλύτερο τµήµα της νοτιοανατολικής χώρας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, δίνοντας στην αστυνοµία και στα δικαστήρια διευρυµένες αρµοδιότητες από το
1987, στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των κούρδων ανταρτών, αν και η ένταση στην περιοχή έχει
αποκλιµακωθεί µετά τη σύλληψη του Oτσαλάν το 1999. Με την απόφαση αυτή, ικανοποιούνται
κατά κάποιον τρόπο συγκεκριµένες υποχρεώσεις για τη σύγκλιση µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης,
αλλά κλείνει και η κουρδική παρένθεση, που άνοιξε στην Τουρκία τη 10ετία του '70, όταν η τότε
κυβέρνηση Ετζεβίτ κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στις κουρδικές επαρχίες, ύστερα από
εξέγερση και σφαγή στο Καχραµανµαράς (Γερµανίκεια).
Οι αποφάσεις που πήρε το Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αναµενόταν να ενθαρρύνουν το
Εθνικιστικό Κόµµα (ΜΗΡ) του κ. Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ώστε να αλλάξει την αρνητική στάση που
ακολούθησε ως τώρα, εφόσον το µήνυµα του Στρατού που περίµενε το ΜΗΡ είναι ότι η κουρδική
παρένθεση έχει κλείσει και ότι δεν έχουν πλέον νόηµα τα διλήµµατα που αφορούν την
προηγούµενη περίοδο. Όλοι περίµεναν ότι η πολιτική αυτή κατεύθυνση περίµενε απλώς µία
ένδειξη από το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για να αλλάξει την αµετακίνητη θέση του, όµως
γρήγορα οι προσδοκίες διαψεύστηκαν, αφού το Εθνικιστικό Κόµµα δεν άλλαξε την ιδεολογία του
– κυρίως στο ζήτηµα του Κυπριακού, δεδοµένων των γεωστρατηγικών πλεονεκτηµάτων από την
τουρκική κατοχή – γεγονός που προκάλεσε κυβερνητική κρίση και το ενδεχόµενο πρόωρων
εκλογών – ένα σηµαντικό παράγοντα διακοπής της ενταξιακής πορείας.
Παράλληλα, η Εθνοσυνέλευση, όντας σε κοινή γραµµή πλεύσης µε το Συµβούλιο Εθνικής
Ασφαλείας, ενέκρινε το πακέτο των λεγοµένων δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων που αποτελούν τις
βασικές προϋποθέσεις, για την έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το εν λόγω πακέτο του Αυγούστου περιλαµβάνει: κατάργηση της θανατικής ποινής και
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µετατροπή των όσων έχουν επιβληθεί ως τώρα σε ισόβια χωρίς αναθεώρηση207. Επιτρέπεται η
χρήση της κουρδικής γλώσσας σε σχολεία και η µετάδοσή της από ραδιόφωνα και τηλεόραση.
Καταργούνται οι ποινές για όσους ασκούν κριτική εναντίον κυβερνητικών θεσµών και
οργανισµών. Αίρονται οι περισσότεροι περιορισµοί στις δηµόσιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις
και µειώνονται οι περιορισµοί στη λειτουργία ξένων οργανώσεων εντός της Τουρκίας. Επίσης,
ενισχύονται τα µέτρα και η νοµοθεσία για τη λαθροµετανάστευση και η διεύρυνση των
δικαιωµάτων των εβραίων και των χριστιανών που ζουν στη χώρα, κάτι που ενδιέφερε ιδιαίτερα
τη ∆ύση. Τέλος, όλοι οι περιορισµοί στον τοµέα της ελευθερίας των ιδεών – εκτός εκείνων που
στρέφονται εναντίον του λαϊκού κράτους και των αποσχιστικών – καταργούνται, οι
δραστηριότητες των µη κυβερνητικών οργανισµών ενθαρρύνονται και οι κρατικές παρεµβάσεις
περιορίζονται.
Παρ’ όλα αυτά, παράγοντες της Eυρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν δυσπιστία έως και
δυσφορία σε σχέση µε τις µεταρρυθµίσεις – επιπλέον, δεν θεωρεί ικανοποιητικές τις
τροποποιήσεις,

οι

οποίες

αφορούν

τα

περιουσιακά

στοιχεία

του

Πατριαρχείου

Kωνσταντινούπολης – ενώ τούρκοι αναλυτές επισηµαίνουν, ότι έστω και αν το πακέτο των
µεταρρυθµίσεων ψηφιστεί στο σύνολό του, είναι πολύ αµφίβολο εάν η Ένωση θα καθορίσει την
ηµεροµηνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της
Kοµισιόν, ζητήθηκαν από την Τουρκία διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο εφαρµογής των
µεταρρυθµιστικών νόµων στην πράξη, ενώ από την Kοπεγχάγη, η δανική προεδρία, όντας
ηπιότερη, χαιρέτισε την κατάργηση της θανατικής ποινής και την ελευθερία του λόγου,
διατηρώντας όµως ορισµένες επιφυλάξεις.
Προς στιγµήν, είναι εµφανές ότι η συζήτηση στην Tουρκία έχει επικεντρωθεί στη θανατική
ποινή και τη χρήση της κουρδικής γλώσσας στην εκπαίδευση και τα µέσα ενηµέρωσης – παρά την
δήλωση του ηγέτη του κόµµατος Εθνικιστικής ∆ράσης (ΜΗΡ), Ντεβλέτ Μπαχτσελί ότι θα
προσφύγει στο τουρκικό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, ζητώντας την ακύρωσή τους – αλλά
διπλωµάτες της Eυρωπαϊκής Ένωσης υπενθυµίζουν ότι αυτά τα τρία ζητήµατα δεν είναι τα µόνα.
H Tουρκία πρέπει ακόµη να διασφαλίσει την ελευθερία της έκφρασης, του συναθροίζεσθαι και
συνεταιρίζεσθαι, της ανεξιθρησκίας, τη βελτίωση της κατάστασης στις φυλακές και τα
αστυνοµικά τµήµατα, όπου γίνονται βασανιστήρια και κυρίως την επίλυση του Κυπριακού.

Πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί ότι η ψηφισθείσα πρόταση αφήνει ένα παράθυρο για την εφαρµογή της
θανατικής ποινής σε καιρό πολέµου ή «στη διάρκεια απειλής πολέµου» για την Tουρκία.
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Η ΑΤΥΠΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΣΙΝΟΡΗΣ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2002
Με σκεπτικισµό βλέπουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης τα µέτρα
για θεσµικές µεταρρυθµίσεις που ψήφισε η τουρκική Βουλή. Τα υποστηρίζουν µεν, όµως
προβληµατίζονται για τα αποτελέσµατα των εκλογών και για την πολιτική και ιδεολογική
κατεύθυνση της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις πρόωρες εκλογές του ∆εκεµβρίου, ενώ προς
το παρόν, δεν θέλουν να συζητήσουν καν για καθορισµό ηµεροµηνίας έναρξης ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων, όπως επίµονα ζητεί η Άγκυρα208.
Αυτή είναι η γενική εικόνα του τουρκικού ζητήµατος, που απασχόλησε τους υπουργούς στη
∆ιάσκεψη της Ελσινόρης, κατά τη µακρά συζήτηση για την πορεία της διεύρυνσης. Ο αρµόδιος
για θέµατα ένταξης κ. Φερχόιγκεν έκανε µια εµπεριστατωµένη παρουσίαση για την πορεία των
δέκα υποψηφίων χωρών προς την ένταξη, καθώς και για τις προοπτικές και δυνατότητες της
Ρουµανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπογραµµίζοντας ότι «το κύµα των πρώτων δέκα» έχει ήδη προχωρήσει, σε σηµείο ώστε να
αναµένει πλέον µόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει τις καταληκτικές ηµεροµηνίες, ο κ.
Φερχόιγκεν ήταν πολύ συγκρατηµένος στην αξιολόγηση των στοιχείων που θα καθορίσουν την
όλη διαδικασία για την έναρξη των σχετικών συνοµιλιών µε τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και την
Τουρκία.
Το µόνο θετικό για τις δύο βαλκανικές χώρες υπήρξε η απόφαση να συνεχιστεί η
προενταξιακή οικονοµική βοήθεια προς αυτές. Τη σχετική πρόταση έκανε ο υπουργός κ. Γ.
Παπανδρέου, ο οποίος, µιλώντας γενικότερα, τόνισε ότι η (σχετική) πρόοδος που σηµειώνεται στις
τρεις χώρες ως προς την πορεία τους προς την Ευρώπη είναι µήνυµα προς τις άλλες χώρες της
περιοχής, προς τα πού πρέπει να κατευθύνεται η πολιτική τους. Ο έλληνας υπουργός σε
τηλεφωνική επικοινωνία του τις παραµονές της ∆ιάσκεψης, µε τους οµολόγούς του της
Ρουµανίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας διαβεβαίωσε ότι θα υποστηρίξει τον ευρωπαϊκό
προσανατολισµό των χωρών τους, µε αποτέλεσµα οι τρεις υπουργοί να εκφράσουν την

Παρά το επίµονο αίτηµά της, η Τουρκία έχει ακόµα ένα «τεράστιο δηµοκρατικό έλλειµµα»,
αποδεικτικό του οποίου είναι και η δηµόσια καταγγελία της Tουρκίας στις Βρυξέλλες, στην οποία
προέβηκε η ∆ιεθνής Aµνηστία, εξαιτίας των «εκτεταµένων και συστηµατικών» παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που παρατηρούνται στη χώρα. (Οι τελευταίες «δηµοκρατικές»
µεταρρυθµίσεις της Τουρκίας κρίθηκαν ανεπαρκέστατες, αφού οδήγησαν µόνο σε αλλαγή των µεθόδων
βασανισµού των κρατουµένων, όχι σε ουσιαστική αλλαγή της κατάστασης).
208
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ικανοποίησή τους.
Το κλίµα στην υπουργική ∆ιάσκεψη της Ελσινόρης δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική ισορροπία στην Ένωση είναι πλέον σαφώς
διαφορετική από άλλοτε, όµως η οικονοµική κατάσταση όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κυρίως η αβεβαιότητα που υπάρχει όχι µόνο για την οικονοµία αλλά και για την
ειρήνη και ασφάλεια της περιοχής, είναι εµφανές ότι προκαλούν σκεπτικισµό ακόµη και στους
ένθερµους υποστηρικτές της «Ευρώπης των 30».

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
Τον Οκτώβριο του 2002, µέσα από µια λεπτοµερειακή καταγραφή και ανάλυση της
τουρκικής πραγµατικότητας κατά τοµέα, η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής209 οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι η Τουρκία έχει σηµειώσει κάποια πρόοδο στην προσαρµογή της προς το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο αλλά απέχει κατά πολύ από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, που αποτελούν
προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα πολιτικά κριτήρια – στα οποία περιλαµβάνεται η «δηµοκρατία
και το κράτος δικαίου», τα «ανθρώπινα δικαιώµατα και η προστασία των µειονοτήτων», το
Κυπριακό και η «ειρηνική διευθέτηση των διασυνοριακών διαφορών» – η Έκθεση αναφέρεται µε
θετικό τρόπο στη συνταγµατική αναθεώρηση, στο πακέτο των νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων που
υιοθετήθηκαν τον Αύγουστο, όπως και στη βελτίωση των σχέσεων µε την Ελλάδα. Ταυτόχρονα
όµως, είναι ιδιαίτερα αιχµηρή σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Εκτάκτων ∆ικαστηρίων, τον
διευρυµένο ρόλο του Εθνικού Συµβουλίου Ασφαλείας, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα
δικαιώµατα των µειονοτήτων, όπως και τα «πολλαπλά νοµικά εµπόδια» που αντιµετωπίζουν οι µη
µουσουλµανικές θρησκείες στην Τουρκία210.

O πρόεδρος του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου κ. Πατ Kοξ, ο πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής κ.
Pοµάνο Πρόντι και ο αρµόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος κ. Γκίντερ Φερχόιγκεν παρουσίασαν την
ιστορική για την Kύπρο Έκθεση της Kοµισιόν.
209

Παρά τις µεταρρυθµίσεις που έγιναν για τις θρησκευτικές µειονότητες, εξακολουθούν να υφίστανται
σοβαροί περιορισµοί σε ό,τι αφορά τη νοµική τους υπόσταση, την ακίνητη περιουσία τους και την
εκπαίδευση του κλήρου, θέµατα που µεταξύ άλλων «φωτογραφίζουν» τα προβλήµατα του Oικουµενικού
Πατριαρχείου µε τη Θεολογική Σχολή της Xάλκης.
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O κατάλογος των τοµέων που δεν σηµείωσαν πρόοδο στον τουρκικό χώρο, είναι µακρύς
και εκτείνεται από τη ∆ικαιοσύνη µέχρι την ελευθερία έκφρασης – ιδίως στον γραπτό και
ηλεκτρονικό Tύπο – την ελευθερία του συναθροίζεσθαι, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, και
τις θρησκευτικές ελευθερίες. Προβληµατική παραµένει, επίσης, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα
βασανιστήρια και την καταδίωξη πάσης φύσεως «αντιφρονούντων». Tέλος, την τεράστια
απόσταση Eυρώπης-Tουρκίας καταδεικνύει ο ρόλος του Στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας
και τα ερωτηµατικά που περιβάλλουν τον πολιτικό έλεγχο των Eνόπλων ∆υνάµεων.
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, η Έκθεση είναι προσεκτική – λόγω και της ιδιαίτερα
ευαίσθητης συγκυρίας – χωρίς να παραλείπει να υπενθυµίσει ότι η Ένωση «έχει κατ' επανάληψη
υπογραµµίσει την ανάγκη να παροτρύνει η Άγκυρα την τουρκοκυπριακή ηγεσία να εργασθεί για
την επίτευξη λύσης, πριν από την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων».
Συµπερασµατικά, η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία αποτελεί στην ουσία τη
«γραπτή τεκµηρίωση» της άποψης που κυριάρχησε στις σχετικές συζητήσεις του Κολεγίου των
Επιτρόπων, όπου το κλίµα υπήρξε εξαιρετικά αρνητικό, καθώς η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια
και δεν γίνεται να της δοθεί ηµεροµηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων απλά και µόνο
για λόγους πολιτικούς – αφού µετά θα πρέπει να γίνει το ίδιο και για την Ουκρανία ή τη
Λευκορωσία.
Παρ’ όλα αυτά, η Eπιτροπή προσφέρει στην Tουρκία επαίνους για τις έως τώρα
µεταρρυθµίσεις της, αλλά και για περαιτέρω ενθάρρυνση. Επίσης, µετά από τις αµερικάνικες
πιέσεις211, η Επιτροπή δίνει ετήσια οικονοµική βοήθεια της τάξεως του ενός δισεκατοµµυρίου
ευρώ τα επόµενα χρόνια212, ενώ στα Συµπεράσµατα της Έκθεσης, επαναλαµβάνεται η υπόσχεση
ενίσχυσης του νυν ψευδοκράτους µε περισσότερα από 200 εκατοµµύρια ευρώ, σε περίπτωση που
βρεθεί εγκαίρως λύση και υπάρξει πραγµατική ένταξη ολόκληρης της νήσου το 2004.
Η βίαιη υπενθύµιση – τις παραµονές των εκλογών – ότι η Τουρκία έχει να διανύσει µεγάλες
αποστάσεις για να προλάβει τις συναντήσεις της µε την Ευρώπη και την Ιστορία, ταράζει την
πολιτική σκηνή και αναµένεται να επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία, που βρίσκεται ακόµη
σε πλήρη νάρκη. Η ανησυχία που προκάλεσε η Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
αποκαλύπτει τη µεγάλη προσήλωση των τουρκικών ηγεσιών και της κοινής γνώµης στην Ευρώπη.
Η εποχή των «εθνικά υπερήφανων» διακηρύξεων, που αντιµετώπιζαν την Άγκυρα ως το κέντρο

Μετά όµως τη δηµόσια αντίδραση της Ουάσιγκτον υπέρ της Τουρκίας, προκλήθηκε η σχεδόν
ειρωνική απάντηση της Kοµισιόν ότι «η Aµερική δεν είναι µέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό δεν
έχει λόγο», γεγονός που πιθανότατα δηµιουργήσει διχογνωµίες εντός της Ένωσης.
212
H Tουρκία λαµβάνει προς το παρόν από τις Bρυξέλλες, βοήθεια µόλις 150 εκατοµµυρίων ευρώ το
χρόνο.
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του κόσµου και διαβεβαίωναν ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία, παρήλθε. Οι
ευρωσκεπτικιστές που περιορίζονται πλέον στο κόµµα της Εθνικιστικής ∆ράσης του Μπαχτσελί
και το νεόκοπο φαινόµενο του Κόµµατος των Νέων (Ουζάν), κατήγγειλαν τα «δύο µέτρα και δύο
σταθµά», µε τα οποία θεωρούν ότι η Ευρώπη αντιµετωπίζει την Τουρκία.
Απογοήτευση κυριάρχησε, όταν έγινε ευρύτερα γνωστό στην Τουρκία το περιεχόµενο της
Έκθεσης της Επιτροπής. «Ο Γιώργος Παπανδρέου αναπτέρωσε το τούρκικο ηθικό» γράφει η
«Μιλιέτ», που αποκαλύπτει ότι ο έλληνας υπουργός ήταν ο µόνος ευρωπαίος πολιτικός, ο οποίος
επικοινώνησε µε την Άγκυρα, διαβεβαιώνοντάς την ότι η Αθήνα θα σταθεί στο πλευρό της και θα
προσπαθήσει να εξασφαλισθεί ηµεροµηνία στην Κοπεγχάγη, ενώ ο επίτροπος κ. Γκύντερ
Φερχόιγκεν δεν απαντούσε καν στο τηλέφωνο και ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών περιορίστηκε
να του µεταφέρει γραπτώς τις παρατηρήσεις του.
Η παρέµβαση Παπανδρέου ενθάρρυνε και ενίσχυσε όσους επιµένουν ότι η Τουρκία πρέπει
να συνεχίσει τις προσπάθειές της. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μεσούτ Γιλµάζ υπενθύµισε,
ότι η προσπάθεια που κάνει η Τουρκία είναι «εθνική προσπάθεια» και κάλεσε όλες τις πολιτικές
κατευθύνσεις να συµβάλουν, ώστε να πεισθούν οι Βρυξέλλες για τη θέληση να καλυφθεί το
συντοµότερο δυνατόν η απόσταση που χωρίζει την Τουρκία από τα πολιτικά κριτήρια της
Κοπεγχάγης. Χαρακτηριστικό των διαθέσεων που επικρατούν στην Άγκυρα, είναι και το γεγονός
ότι η Έκθεση της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την Κύπρο πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, καθώς η
µεγάλη σηµασία των σχέσεων της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση φαινόταν να επικαλύπτει
όλα τα άλλα θέµατα.
Όσον αφορά την τούρκικη κοινή γνώµη, οι αντιδράσεις ποικίλουν. Πικρία, ρεαλισµός και
«αίσθηµα αυτογνωσίας» ακολουθούν µετά την ανακοίνωση της Eτήσιας Έκθεσης της Eυρωπαϊκής
Eπιτροπής σχετικά µε την πρόοδο των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στην οποία εγκωµιάζονται
µεν οι πρόοδοι της Tουρκίας στον τοµέα των µεταρρυθµίσεων, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά η
ηµεροµηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Οι ακραιφνείς όµως υπέρµαχοι της
ευρωπαϊκής πορείας της χώρας συνεχίζουν να επιµένουν, ότι η οριστική απόφαση για τον
καθορισµό ηµεροµηνίας µετατίθεται στη Σύνοδο Κορυφής της Kοπεγχάγης, στα τέλη ∆εκεµβρίου,
µία αισιοδοξία που προήλθε από καθησυχαστική δήλωση του πρωθυπουργού της προεδρεύουσας
∆ανίας Aντερς Φογκ Pάσµουσεν, ότι «η πόρτα παραµένει ανοιχτή».
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ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Oι αντιδράσεις του πολιτικού κόσµου της Tουρκίας, µε αφορµή την Έκθεση της
Eυρωπαϊκής

Eπιτροπής

που

δεν

καθόρισε

ηµεροµηνία

ενάρξεως

των

ενταξιακών

διαπραγµατεύσεων της Άγκυρας µε την Eυρωπαϊκή Ένωση, ήταν αναµενόµενη, αφού κανένας
από το τουρκικό κατεστηµένο δεν έτρεφε αυταπάτες ότι ένα τεχνοκρατικό όργανο – όπως η
Kοµισιόν – µπορούσε να λάβει πολιτική απόφαση τόσο καθοριστικής σηµασίας για το µέλλον και
τη φυσιογνωµία της Eυρώπης.
Tο σφάλµα της Eυρωπαϊκής Eνώσεως αλλά και της ελληνικής πολιτικής ενίοτε είναι ότι
αντιµετωπίζουν την Tουρκία όπως όλες τις άλλες υποψηφίες χώρες, οι οποίες είναι διατεθειµένες
να προβούν σε κάθε είδους παραχώρηση, προκειµένου να ενταχθούν στην Kοινότητα. Aλλά η
µετακεµαλική Tουρκία – όπως και παλαιότερα η οθωµανική αυτοκρατορία – αποτελούν µιαν
ιδιορρυθµία του ευρωπαϊκού συστήµατος, που µόνον εν µέρει µπορεί να εναρµονισθεί προς τα
ευρωπαϊκώς ισχύοντα, διότι η πλήρης ευθυγράµµισή της µε την ιδεολογία της Eνωµένης Eυρώπης
θα οδηγούσε ακόµη και στην εδαφική διάσπαση της χώρας, όπως συνέβη µε την εισαγωγή του
Συντάγµατος στις αρχές του αιώνα.
Aπό την άλλη πλευρά δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η Tουρκία µετέχει εδώ και αιώνες στο
πολιτικό και στρατιωτικό γίγνεσθαι της Eυρώπης, και στη σηµερινή συγκυρία αποτελεί βασικό
πυλώνα των συµφερόντων της ∆ύσεως, στην περιοχή της Aσίας, δυτικώς των Iνδιών. Eίναι λοιπόν
φυσικό για την Άγκυρα να απαιτεί ιδιαιτέρα µεταχείριση, επικουρούµενη στην πολιτική της αυτή
από τις HΠA.
Eπί της ουσίας, θα µπορούσε να πει κανείς ότι η Eυρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να
διαχειρισθεί το πρόβληµα της Tουρκίας, διότι, ενώ συνοµιλεί µε ένα συγκεκριµένο κατεστηµένο,
στην επιβίωση του οποίου προσβλέπει, οι αλλαγές τις οποίες, κατά την ευρωπαϊκή λογική, πρέπει
να υιοθετήσει η Άγκυρα, θα πλήξουν ανεπανόρθωτα την τουρκική ιθύνουσα τάξη. Η πολιτική
ιδιωτικοποιήσεων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πλήξει τα οικονοµικά συµφέροντα των
στελεχών των Eνόπλων ∆υνάµεων και τα Mετοχικά Tαµεία, των οποίων ελέγχουν σηµαντικότατες
επιχειρήσεις. O σεβασµός των µειονοτικών δικαιωµάτων θα οδηγήσει στον διαµελισµό της
Tουρκίας και στην ίδρυση τουλάχιστον κουρδικού κράτους σε πρώτη φάση. H αποκατάσταση των
δηµοκρατικών ελευθεριών θα δηµιουργήσει πλειοψηφίες κοινοβουλευτικές, που κρίνονται
απαράδεκτες, όχι µόνον από το στρατιωτικό κατεστηµένο της χώρας, αλλά και από τις
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κυβερνήσεις των HΠA και της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
Kατά συνέπεια, η ευρωπαϊκή πορεία της Tουρκίας είναι µία άσκηση επί χάρτου, στη
διάρκεια της οποίας η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει καµία παραχώρηση, σε θέµατα που θα
κρίνει ότι απειλούν την εσωτερική σταθερότητα, την ακεραιότητα της χώρας, ή σε ζητήµατα
ζωτικής σηµασίας για την εξωτερική της πολιτική, όπως το Kυπριακό και τις διεκδικήσεις της στο
Aιγαίο.
H οποιαδήποτε πορεία της Tουρκίας θα είναι εξαιρετικά βραδεία και µε βάση το δεδοµένο
αυτό, θα πρέπει να οικοδοµηθεί η πολιτική της Eυρωπαϊκής Ένωσης και της Eλλάδας ειδικότερα,
έχοντας πάντα υπ’ όψιν ότι αρωγός της Άγκυρας θα είναι η Oυάσιγκτον – η αντίληψη της οποίας
είναι ασφαλώς ευρύτερη της ευρωπαϊκής, δίχως αυτό να σηµαίνει αναγκαστικά ότι είναι και η
ορθότερη. Στην παρούσα συγκυρία, είναι οι HΠA που πιέζουν για την ενσωµάτωση της Tουρκίας
στην Eυρωπαϊκή Ένωση, και εάν η πρωτοβουλία τους αυτή προκαλεί τις ειρωνικές αντιδράσεις
της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, το ζητούµενο είναι πώς θα τοποθετηθούν οι ηγέτες της Kοινότητας
στη Σύνοδο της Kοπεγχάγης. Eκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η Tουρκία δεν φαίνεται να
κάνει την παραµικρή υποχώρηση στο θέµα της Kύπρου, επ’ ανταλλάγµατι της προσεγγίσεώς της
µε την Eυρωπαϊκή Ένωση.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Με µεγάλη ταχύτητα η Τουρκία απορρόφησε τους κραδασµούς του «εκλογικού» σεισµού
και προσβλέπει µε αισιοδοξία στην περίοδο της σταθερότητας, που υπόσχεται η ισχυρή
πλειοψηφία του Κόµµατος της ∆ικαιοσύνης και της Ανάπτυξης (ΑΚΡ)213. Ο Ταγίπ Ερντογάν
γίνεται παντού, µέσα και έξω από τη χώρα, δεκτός ως πρωθυπουργός. Οι αγορές και η οικονοµία
αντιδρούν θετικά και οι οργανώσεις των επιχειρηµατιών της Κωνσταντινούπολης αντιµετωπίζουν
Eνα µισοπαράνοµο κόµµα µε ισλαµικές ρίζες, το «Kόµµα ∆ικαιοσύνης και Aνάπτυξης» (AKP) του
Pετσέπ Tαγίπ Eρντογκάν, κατέκτησε το 34,2% των ψήφων και την απόλυτη πλειοψηφία στην
Eθνοσυνέλευση (363 έδρες σε σύνολο 550), παρότι ο ηγέτης του έχει στερηθεί των πολιτικών του
δικαιωµάτων. Μετά από την κυβέρνηση Eτσεβίτ – Mπαχτσελί-Γιλµάζ, η κυβέρνηση των ισλαµιστών
είναι µονοκοµµατική και η αντιπολίτευση επίσης µονοκοµµατική – το Λαϊκό Pεπουµπλικανικό Kόµµα
(CHP) του Nτενίζ Mπαϊκάλ, ιστορικός συνεχιστής του κεµαλισµού – γεγονός που µόνο θετικά
αποτελέσµατα µπορεί να έχει. Παρ’ όλα αυτά, από πρώτη µατιά, η σύνθεση κεµαλισµού-ισλαµισµού
φαίνεται «ιεροσυλία» για τους ορθόδοξους του κεµαλισµού, αφού δείχνει να αρνείται την ίδια την ουσία
της ιδεολογίας τους.
213
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µε ανακούφιση την «εκκαθάριση», στην οποία οδήγησαν οι εκλογές. ∆ιαφαίνονται ήδη και οι
µέθοδοι, µέσα από τις οποίες θα ξεπεραστούν και τα εµπόδια που έχει θέσει ο σκληρός πυρήνας
των δικαστικών στην πορεία του κ. Ερντογάν για την πρωθυπουργία. Μια µικρή τροποποίηση του
συντάγµατος θα επιτρέψει στον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας να δώσει την εντολή σχηµατισµού
κυβέρνησης στον κ. Ερντογάν, ο οποίος κάλεσε αµέσως την αντιπολίτευση να συνεργασθεί µαζί
του στην προώθηση της υποψηφιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επιλογή αυτή βοήθησε να διαλυθούν οι φόβοι που καλλιεργούνται στις τάξεις των
αντιπάλων του και στο µετακεµαλικό στρατιωτικό κατεστηµένο214 – λόγω του ότι µια πολιτική
ηγεσία η οποία προέρχεται από το πολιτικό Ισλάµ αποκτά εξουσία – καθώς τα δύο πέµπτα των
ψηφοφόρων του ΑΚΡ πιστεύουν στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στη δηµοκρατία, ενώ µόνο το ένα
µέρος αναφέρει τις «θρησκευτικές αξίες» ως σηµαντικές αξίες στη ζωή. Επίσης, ο ίδιος ο
Ερντογάν φροντίζει να καθησυχάσει, τόσο την τουρκική γνώµη όσο και την ελληνική και διεθνή
για τις φιλοδυτικές, φιλονατοϊκές και νεοφιλελεύθερες αρχές του, όπως και τον στόχο της
κυβέρνησης, που δεν είναι άλλος από την προώθηση των καλών σχέσεων της Τουρκίας µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση και µε την Ελλάδα, ακόµα και αν αυτό συνεπάγεται κάποια ευελιξία από
µέρους της χώρας του στο Κυπριακό – πρόταση η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό
της χώρας215.
Παρ’ όλη την έκβαση των πραγµάτων, όταν ο Eρντογκάν πληροφορήθηκε από τον τούρκο
πρόεδρο Aχµέτ Nεζντέτ Σεζέρ, ότι αρµόδιος για τον διορισµό του πρωθυπουργού είναι «ο
πρόεδρος και µόνον ο πρόεδρος» – άρα ο ίδιος αποκλείεται από το αξίωµα – η πολιτική του
υπόσταση ετέθη για λίγο υπό αίρεσιν στο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο216. Ο Σεζέρ τότε κάλεσε τον

Είναι αναµφισβήτητο ότι το πολιτικό Ισλάµ είναι µε απόσταση ο πιο οργανωµένος και πιο
αποτελεσµατικός κοµµατικός µηχανισµός, που στηρίζεται σ’ ένα πλήθος αφοσιωµένων και ανιδιοτελών
ακτιβιστών, που έχουν σφυρηλατήσει δεσµούς εµπιστοσύνης µε τις λαϊκές τάξεις. Έχει, επίσης,
κατακτήσει και τον σεβασµό των µεσαίων τάξεων, οι οποίες στις συνθήκες της οικονοµικής κρίσης
εκτίµησαν πολύ περισσότερο τη στάση του. Ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους, το πολιτικό Ισλάµ
δεν είναι εύκολος αντίπαλος ακόµα και για το αυταρχικό µετακεµαλικό καθεστώς.
215
Την ίδια επίθεση δέχτηκε από το εσωτερικό, η δηµόσια υποστήριξή του στη λύση του Κυπριακού,
βάσει του «βελγικού µοντέλου», την οποία υποχρεώθηκε από το «κατεστηµένο» της Άγκυρας να
αναθεωρήσει στο δηµόσιο λόγο του, αναφερόµενος παράλληλα και στην επιθυµητή ύπαρξη «δύο
κυρίαρχων κρατών» – βασική τουρκική θέση.
214

Tο Σώµα εξέτασε την προσφυγή του γενικού εισαγγελέα Σαµπίχ Kανάντογκλου, βάσει της οποίας ο
Eρντογάν παραβιάζει την τουρκική νοµοθεσία, παραµένοντας προεκλογικά επικεφαλής του Kόµµατος
της ∆ικαιοσύνης και της Aνάπτυξης (AKP). O εισαγγελέας επανέφερε και το θέµα της απαγόρευσης της
ισλαµικής πολιτικής κατεύθυνσης. Tελικά, το δικαστήριο έδωσε δεκαπενθήµερη διορία στον κ.
Eρντογάν, για να προετοιµάσει την υπεράσπισή του, ενώ στις µετεκλογικές καλένδες παραπέµπεται και
η τύχη του κόµµατος.
216
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υπαρχηγό της πολιτικής κατεύθυνσης των ισλαµιστών Αµπντουλάχ Γκιουλ217 και του ανέθεσε την
εντολή για τον σχηµατισµό κυβέρνησης. Το όνοµά του ήταν ένα εκ των τριών που δόθηκαν στον
κ. Σεζέρ για να επιλέξει τον επόµενο πρωθυπουργό, ο οποίος αναµένεται να µείνει στη θέση του,
ώσπου να υπάρξουν αλλαγές στο Σύνταγµα, που θα επιτρέψουν στον πραγµατικό «ισχυρό άνδρα»
της Τουρκίας Ρετζέπ Ερντογάν να αναλάβει την πρωθυπουργία.
Και σε διεθνές σκηνικό πάντως, η επικράτηση του Ταγίπ Ερντογάν αντιµετωπίστηκε
µάλλον θετικά. Η Ελλάδα χαιρέτησε το ισχυρό κόµµα του Ερντογάν χωρίς προκαταλήψεις, αλλά
µε αισιοδοξία για την συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας του κράτους218. Η Αµερική, αν και δεν
προτιµούσε την ισλαµική κυβέρνηση, δέκτηκε να συνεργαστεί µαζί της219 και η Γερµανία
εξέφρασε την ελπίδα ότι η νίκη των ισλαµιστών θα φέρει κυβερνητική σταθερότητα. Η ισπανική
κυβέρνηση του Xοσέ-Mαρία Aθνάρ, χαιρέτισε τη νίκη των ισλαµιστών και δήλωσε, διά στόµατος
της υπουργού Eξωτερικών, Aνα Παλάθιο, ότι η Eυρωπαϊκή Ένωση καλείται να αποδείξει, ότι «δεν
αποτελεί χριστιανική λέσχη». Eνθαρρυµένος από τις πρώτες διακηρύξεις του κόµµατος,
εµφανίστηκε και ο Tόνι Mπλερ, ενώ ο γάλλος πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις εξελίξεις στην
Tουρκία σηµαντικές. Όµως, η προεδρεύουσα της Eυρωπαϊκής Ένωσης ∆ανία επισήµανε ότι η
Tουρκία θα πρέπει να εκπροσωπηθεί στην Kοπεγχάγη από άλλο άτοµο, πλην του Eρντογκάν,
λόγω των δικαστικών εκκρεµοτήτων του. Σε γενικό πλαίσιο πάντως, στο εξωτερικό, ΗΠΑ και
Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξαν «συγκρατηµένη αισιοδοξία» για τη γραµµή που θα χαράξει η
επόµενη κυβέρνηση, µε τους εκπροσώπους τους να επιδοκιµάζουν, λίγο ως πολύ, την
«µετριοπάθεια» του Ερντογάν – ειδικά οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Βρετανίας και της
Γερµανίας.
Παρά τα τόσα θετικά, δεν επιτράπηκε στον Pετσέπ Tαγίπ Eρντογκάν να απόκτησει τη
Αντιπρόεδρος του Kόµµατος της ∆ικαιοσύνης και της Aνάπτυξης και αρµόδιος για νοµικά θέµατα.
Τα σηµάδια της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας σε σχέση µε την διαχείρηση του Κυπριακού θα
ήταν έντονα επιθυµητό από την ελληνική, την αµερινοβρετανική, τη γαλλική και τη γερµανική πλευρά
να εµφανιστούν πριν την Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης. Αυτές, όµως, οι κυβερνήσεις σπεύδουν
παράλληλα να εξασφαλίσουν την ένταξη της Κύπρου τη συγκεκριµένη ηµερονηνία, ανεξαρτήτως
λύσεως του προβλήµατος.
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Άλλωστε, παρά την αρχική αρνητική αντίδραση του Ερντογάν σε ενδεχόµενη επίθεση κατά του Ιράκ,
από έναν «γάµο συµφέροντος» µεταξύ Eρντογάν και Oυάσιγκτον έχουν να ωφεληθούν και οι δύο
πλευρές. O Eρντογάν, γιατί µε αυτό τον τρόπο, θα κατευνάσει τις ανησυχίες του στρατιωτικού
κατεστηµένου και να θωρακίσει την εύθραυστη εξουσία του, εξασφαλίζοντας, πιθανότατα, ως
προσωπικό αντάλλαγµα, τη συνταγµατική αναθεώρηση που απαιτείται, για να αναλάβει το αξίωµα του
πρωθυπουργού εν ευθέτω χρόνω. Kαι οι αµερικανοί, γιατί µια κυβέρνηση µε ισλαµικές ρίζες είναι σε
καλύτερη θέση να «πουλήσει» στην εσωτερική κοινή γνώµη τη συστράτευση της Tουρκίας σε έναν
πόλεµο κατά του Iράκ, από έναν εύθραυστο συνασπισµό των παραδοσιακών πολιτικών κατευθύνσεων.
Εξάλλου, οι αµερικανοί δεν πρόκειται, κατά τα φαινόµενα, να δυσκολέψουν ακόµη περισσότερο τα
πράγµατα στην κυβέρνηση της Άγκυρας, εγείροντας υπερβολικές αξιώσεις. Για παράδειγµα, δεν
πρόκειται, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, να ζητηθεί από την Tουρκία να συµµετάσχει άµεσα στον
πόλεµο µε την αποστολή χερσαίων δυνάµεων.
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δυνατότητα να εκλεγεί στο κοινοβούλιο, µετά την καταδικαστική απόφαση εναντίον του, για
ισλαµική προπαγάνδα. Σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο, δεν θα µπορούσε να γίνει πρωθυπουργός και
θα έπρεπε σύντοµα να εγκαταλείψει την αρχηγία του κόµµατός του220. Θα µπορούσε, όµως, να
ασκεί επιρροή από τα παρασκήνια.
Σε τελική φάση, τον ∆εκέµβριο του 2002, το κυβερνών κόµµα προχώρησε σε
συνταγµατικές αλλαγές στο κοινοβούλιο, έτσι ώστε να επιτραπεί στον ηγέτη του Pετζέπ Tαγίπ
Eρντογάν να εκλεγεί βουλευτής και να ηγηθεί της κυβέρνησης, θέση που κατείχε έως τότε ο
υπαρχηγός του κόµµατος Aµπντουλάχ Γκιουλ. Έτσι, σύµφωνα µε τα προγραµµατιζόµενα, ο
Ερντογάν αναµενόταν να δηλώσει για υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία της Σιίρτ, όπου
επρόκειτο να διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές και µε την προϋπόθεση ότι το δικαστήριο του
επιτρέψει να παρουσιαστεί, ο Eρντογάν θα µπορούσε να εκλεγεί βουλευτής και να αναλάβει
επισήµως την πρωθυπουργία.
Όµως η ροή των πραγµάτων αντιστράφηκε, όταν ο πρόεδρος της Tουρκίας Aχµέντ Σεζέρ
πρόβαλε βέτο στις συνταγµατικές αλλαγές, εµποδίζοντας τον Eρντογάν να εισέλθει στο
Kοινοβούλιο και να γίνει πρωθυπουργός. Με αυτή την κίνηση, έστειλε, επίσης, ένα µήνυµα προς
τη νέα κυβέρνηση, ότι δεν µπορεί να θέσει σε αµφισβήτηση το µετακεµαλικό καθεστώς. Στην
Tουρκία, η κυβέρνηση δεν είναι ο κύριος φορέας της πολιτικής εξουσίας. Tο κοινοβουλευτικό
σύστηµα είναι κηδεµονευόµενο από το πλέγµα εξουσίας, που αποκαλείται Στρατογραφειοκρατία,
η οποία δεν προτίθεται να συγκρουστεί µετωπικά για να ανατρέψει τη νέα κυβέρνηση. Στόχος της
είναι να την εγκλωβίσει και κατ’ αυτόν τον τρόπο, να την φθείρει και να την απαξιώσει
πολιτικά221. Εάν όµως η τουρκική Eθνοσυνέλευση αποφασίσει να θέσει το θέµα των
τροποποιήσεων σε νέα ψηφοφορία και δεδοµένου της θετικής έκβασης, ο πρόεδρος Σεζέρ δεν έχει
µεν το δικαίωµα να ασκήσει για δεύτερη φορά βέτο, έχει όµως δικαίωµα να προκηρύξει
δηµοψήφισµα και να θέσει το ζήτηµα στην κρίση του λαού ή να τη φέρει ενώπιον του
συνταγµατικού δικαστηρίου, παραδοσιακού προπυργίου των οπαδών του κοσµικού κράτους. Kαι
οι δύο διαδικασίες χρειάζονται αρκετούς µήνες, πυροδοτώντας νέους γύρους διαµάχης και
εντάσεων.
H διαµάχη αυτή αναδεικνύει τις σοβαρές διαφορές µεταξύ του στρατιωτικού κατεστηµένου
Το γεγονός ότι όχι µόνο δεν επετράπη στον Ερντογάν να είναι υποψήφιος αλλά η ανεξάρτητη
τουρκική δικαιοσύνη του αµφισβητεί και το δικαίωµα να είναι αρχηγός στο κόµµα του, περιγράφει την
απόσταση που χωρίζει την Τουρκία από τη ∆ηµοκρατία.
221
Σύµφωνα µε αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Eρντογάν έπεσε στην παγίδα και έθεσε πολύ υψηλά τον
πήχη, όσον αφορά την απόσπαση ηµεροµηνίας για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. ∆εν
είναι, επίσης, τυχαίο ότι οι στενοί συνεργάτες του, ο πρωθυπουργός κ. Γκιούλ και ο υπουργός
Eξωτερικών κ. Γιακίς, όχι µόνο υιοθέτησαν την αδιέξοδη γραµµή του κ. Nτενκτάς στο Kυπριακό, αλλά
και αρνήθηκαν να αποδεχθούν την απόφαση της Eυρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη της Kύπρου.
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και του πρόεδρου από τη µία πλευρά και του Eρντογάν και του κόµµατός του από την άλλη. Oι
διαφορές αυτές αφορούν ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας, όπως το Kυπριακό. Tο βέτο αντανακλά
τη βαθιά δυσπιστία των στρατιωτικών προς τον Eρντογάν, τον οποίο κατηγορούν ως υπερβολικά
πρόθυµο να κάνει παραχωρήσεις στην Kύπρο, µε αντάλλαγµα µια ηµεροµηνία έναρξης
διαπραγµατεύσεων ένταξης στην Eυρωπαϊκή Ένωση. H γραµµή του Eρντογάν στο Kυπριακό δεν
συµφωνεί ακριβώς µε αυτήν των σκληροπυρηνικών. Επίσης, οι στρατηγοί καταλογίζουν στον
Eρντογάν, ότι ετοιµάζεται να υποχωρήσει στο Kυπριακό, ώστε να αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις
ένταξης στην Eυρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα µειώσουν τον ρόλο των στρατηγών,
διασφαλίζοντας τη δική του επιβίωση.
∆εδοµένου των καταστάσεων, τα περιθώρια κινήσεών του Ερντογάν δεν είναι µεγάλα.
Κρίνοντας από τις παλινδροµήσεις του το τελευταίο διάστηµα, διαπιστώνεται ότι και ο ίδιος
αµφιταλαντεύεται, µε αποτέλεσµα να διαβρώνει την πολιτική του αξιοπιστία και προς το
εξωτερικό και προς το εσωτερικό. Mε τον τρόπο αυτό, όµως, καθίσταται περισσότερο ευάλωτος
στις πιέσεις και τελικώς στην υπονόµευση, που δέχεται από τον σκληρό πυρήνα του
µετακεµαλικού καθεστώτος.
H τακτική αυτή του µετακεµαλικού καθεστώτος αποδεικνύει, πόσο και το ίδιο είναι
εγκλωβισµένο στις δικές του αντιφάσεις. Aπό τη µία πλευρά τάσσεται υπέρ του ευρωπαϊκού
προσανατολισµού, αλλά από την άλλη φοβάται βασίµως ότι εάν επιτρέψει την προσαρµογή στις
κοινοτικές προδιαγραφές, θα ακυρώσει τον εαυτό του και η Tουρκία θα οδηγηθεί αναπόφευκτα σε
µία µεταπολίτευση.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ
Η θεµελίωση της τουρκικής «ιδιαιτερότητας» στηρίζεται στην άποψη ότι ο Στρατός
προστατεύει και κατοχυρώνει βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης τουρκικής ταυτότητας, όπως
είναι ο κοσµικός χαρακτήρας του τουρκικού κράτους, τα οποία όµως θα µπορούσαν να
κατοχυρωθούν διαφορετικά. Ο αντίλογος, όµως, στη λογική αυτή της σύγχρονης ατατουρκικής
παράταξης είναι ότι κανένας πλέον δεν απειλεί να αλλοιώσει αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά του
τουρκικού κράτους. Η διατήρηση των προνοµίων του Στρατού υπηρετεί µια εντελώς άλλη
σκοπιµότητα, τη διατήρηση των προνοµίων και της εξουσίας µιας µεγάλης κοινωνικής οµάδας. Τα
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προνόµια αυτά δεν είναι ασφαλώς ευκαταφρόνητα. Ο Στρατός στηρίζεται από ειδικά Ταµεία που
βρίσκονται εκτός κυβερνητικού ελέγχου, έχει δικές του µεγάλες επιχειρήσεις και δικό του
σύστηµα κοινωνικής προστασίας. Είναι ένα κανονικό κράτος εν κράτει. Η διατήρηση του
συστήµατος αυτού δεν µπορεί να εξασφαλισθεί µέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής Τουρκίας.
Από την άλλη πλευρά, πολλοί επισηµαίνουν ότι η στρατιωτική ηγεσία έχει συνείδηση της
αντίφασης και πιστεύει ότι η ειδική θέση του Στρατού στην Τουρκία και τα προνόµιά του θα
πρέπει να προστατευθούν, εκσυγχρονισµένα και προσαρµοζόµενα στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.
∆ιαφορετικά, κινδυνεύουν να καταργηθούν ολοκληρωτικά µέσα από καταστάσεις χαοτικές, που
µπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες σε όλες τις πλευρές.
Η προοπτική σηµαντικών αλλαγών σε αυτόν τον τοµέα εµφανίστηκε για πρώτη φορά τα
τελευταία χρόνια, µετά τις εκλογές της 3ης Νοεµβρίου, όταν η τουρκική εθνοσυνέλευση
«αλώθηκε» από το Κόµµα της ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης, που είχε ενσωµατώσει στο
πρόγραµµά του όλες τις προτάσεις, τις οποίες έχουν κατά καιρούς διατυπώσει οι φιλελεύθερες
κοινωνικές ηγεσίες, για την αλλαγή του τουρκικού συντάγµατος και τον εξευρωπαϊσµό της
Τουρκίας. Η Τουρκία δεν µπορεί να απεµπολήσει «συνειδητά» την τελευταία ίσως ευκαιρία που
έχει, να τεθεί στην τροχιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε στην Κωνσταντινούπολη, όπου
εξακολουθούν

να

διατηρούν

την

ελπίδα
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ότι

η

ευκαιρία

δεν

θα

χαθεί.

ΈΤΟΣ 2006
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
Το 2006 ξεκινάει µε τον σάλο που δηµιουργήθηκε, εξαιτίας της αποφυλάκισης του
«εθνικού δολοφόνου» της Τουρκίας, Μεχµέτ Αλί Αγκτσά. Την αµέσως ακύρωση της δικαστικής
αυτής απόφασης ζήτησε, επίσηµα, ο τούρκος υπουργός ∆ικαιοσύνης, Σεµίλ Τσισέκ, µε την ελπίδα
ότι ο άλλοτε εκτελεστής αριστερών διαφωνούντων φοιτητών και δηµοσιογράφων και επίδοξος
δολοφόνος του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ στη Ρώµη το 1981, θα επιστρέψει στο κελί του, ύστερα
από µια σύντοµη περίοδο ελευθερίας.
Τεράστια, επίσης, είναι και η πρόκληση για το τουρκικό κράτος να αναγνωρίσει
εθνικοµειονοτικά δικαιώµατα στην κουρδική κοινότητα των 15-20 εκατοµµυρίων, σε µία περίοδο
που στο βόρειο Ιράκ υπάρχει πλέον «ντε φάκτο» κουρδικό κράτος, µετά την εισβολή στο Ιράκ. Η
άρνηση της Τουρκίας για την επίσηµη αναγνώριση της κουρδικής µειονότητας συντηρεί ακόµα το
συγκρουσιακό κλίµα στις κουρδικές περιοχές, στις οποίες πλήθος κούρδων προβαίνουν συχνά σε
διαδηλώσεις, εξεγέρσεις και εµπλοκές.
Παράλληλα, µε αφορµή την υπόθεση των σατιρικών σκίτσων του Μωάµεθ,
αναζωπυρώνεται στην Τουρκία η διαµάχη για την ισλαµική µαντίλα, που προκάλεσε και εκεί τις
αναµενόµενες αντιδράσεις. Εν µέσω διαδηλώσεων χιλιάδων ατόµων στο Ντιγιαρµπακίρ και στην
Κωνσταντινούπολη, σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη δηµοσίευση των σκίτσων, ο τουρκικός
στρατός και η κυβέρνηση Ερντογάν ενεπλάκησαν σε νέο γύρο φραστικής αντιπαράθεσης, για την
απαγόρευση της ισλαµικής µαντίλας. Πολιτικοί αναλυτές σχολιάζουν ότι ο Στρατός φοβάται την
ενδεχόµενη ενίσχυση του ισλαµικού αισθήµατος, λόγω των διαστάσεων που λαµβάνει η υπόθεση
των σκίτσων.
Σύµφωνα µε την τουρκική νοµοθεσία, οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να φορούν τη µαντίλα
µέσα σε κυβερνητικά κτίρια, σχολεία, πανεπιστήµια και άλλους δηµόσιους χώρους. Πολλοί, όµως,
εξέλαβαν τη δικαστική απόφαση ως το πρώτο βήµα για την επέκταση της απαγόρευσης και στους
δρόµους, προοπτική που βρίσκει απόλυτα αντίθετη την κυβέρνηση Ερντογάν. «Ως πρωθυπουργός
µιας χώρας όπου κυριαρχεί η ελευθερία, καταδικάζω την απόφαση», δήλωσε ο πρωθυπουργός,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν222, τονίζοντας ότι «η ελευθερία στη θρησκεία και τη συνείδηση δεν είναι
δυνατόν να περιοριστεί». «Εσφαλµένη και επικίνδυνη» χαρακτήρισε την απόφαση και ο υπουργός
Τον Μάιο του 2003, σε επαναληπτικές τοπικές εκλογές, ο κ. Ερντογάν εξελέγη πρωθυπουργός µε τη
λαϊκή ψήφο, αφού προηγουµένως του εδόθη «συγχωροχάρτι» από τους στρατηγούς.
222

339

Εξωτερικών, Αµπντουλάχ Γκιουλ, προειδοποιώντας ότι τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου
παραπέµπουν σε αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα.
Από την άλλη πλευρά, οι «ατέλειες» στην πορεία προσαρµογής της Τουρκίας στα
ευρωπαϊκά δεδοµένα εξακολουθούν να υπάρχουν. Αυτές παραδέχτηκε και ο διαπραγµατευτής της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπουργός Οικονοµικών, Αλί Μπαµπατσάν.
Ένα παράδειγµα είναι οι συντονισµένες διεθνείς επιθέσεις για τις επιδόσεις της χώρας στον
τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και της επιλεκτικής ερµηνείας της
τροµοκρατίας από την Τουρκία, τις οποίες δέχεται εσχάτως η Άγκυρα. Μετά τις επικρίσεις του
ειδικού απεσταλµένου του ΟΗΕ, Μάρτιν Σέινιν, ότι ο αντιτροµοκρατικός νόµος στην Τουρκία δεν
συνάδει µε τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις, αλλά και τις καταγγελίες της ∆ιεθνούς Aµνηστίας ότι
συνεχίζονται κανονικά τα βασανιστήρια στη χώρα, επανέρχεται στο προσκήνιο η ακανθώδης
υπόθεση του πρώην πρωθυπουργού, του ισλαµιστή Νετσµεντίν Ερµπακάν223, ο οποίος µε
παρέµβαση του πανίσχυρου Στρατού αποκλείστηκε από την πολιτική ζωή της χώρας, µε την
κατηγορία ότι υπονόµευσε τον λαϊκό χαρακτήρα του κράτους και στη συνέχεια φυλακίστηκε για
διαφθορά.
Η περίπτωση Ερµπακάν είναι µία µόνο από τις περιπτώσεις, κατά την οποία η τουρκική
δικαιοσύνη εξήντλησε την αυστηρότητά της, πιθανότατα κατόπιν προτροπής του γενικού
επιτελείου, που εξακολουθεί να διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην τουρκική πολιτική ζωή. Ο Σέινιν
υπογράµµισε την ανάγκη αναθεώρησης του αντιτροµοκρατικού νόµου και υπενθύµισε ότι η
τουρκική ευρεία ερµηνεία του όρου «τροµοκρατία» οδήγησε παλιότερα σε κατάφωρες
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των κούρδων, για παράδειγµα. Σε µια άλλη εξέλιξη, ο
αµερικανός βουλευτής Τοµ Λάντος, µοναδικός επιζών του Ολοκαυτώµατος, µέλος του
Κογκρέσου, απέστειλε επιστολή διαµαρτυρίας στον Ερντογάν για τις συνοµιλίες του κόµµατός
του µε τη Χαµάς στην Άγκυρα.
Γενικότερα, η κατάσταση στην τουρκική χώρα αλλάζει καθηµερινά. Είναι µια δυναµική
χώρα µε πολλά προβλήµατα, αλλά το βασικό θέµα είναι η πίεση που ασκείται, τόσο από τις
Ηνωµένες Πολιτείες όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τον Οκτώβρη του 2005, που η
Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις, όποιες συζητήσεις υπήρχαν
στην Τουρκία σχετικά µε την Ένωση σταµάτησαν αµέσως. Τώρα το βασικό θέµα σχετίζεται µε
Ωστόσο, ο σηµερινός πρωθυπουργός της χώρας και οµοϊδεάτης του Ερµπακάν, Ταγίπ Ερντογάν,
πέτυχε την υπερψήφιση νόµου, που θα επιτρέψει στον Ερµπακάν να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον
αποκλεισµό. Το νοµοσχέδιο, που εγκρίθηκε µε ψήφους 229 υπέρ έναντι 69 κατά, προβλέπει ότι
ηλικιωµένοι άνω των 65 ετών έχουν τη δυνατότητα να εκτίουν ποινές, από έξι µήνες έως τρία χρόνια στο
σπίτι τους. Υπενθυµίζεται ότι το 2003, ανώτατο δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 2 ετών και
τεσσάρων µηνών στον 78χρονο Ερµπακάν, για παραποίηση οικονοµικών εγγράφων του εκτός νόµου
πλέον «Κόµµατος της Ευηµερίας».
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όσα συµβαίνουν στο Ιράκ, στο Ιράν και στη Συρία, όπως και ο ισλαµικός φονταµενταλισµός. Ένα
πρόβληµα µέσα στην κυβέρνηση γι' αυτό το θέµα, είναι η κοινωνική βάση του κυβερνώντος
«Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης» που αποτελείται από ισλαµικά στοιχεία. Έτσι πολλοί
ηγέτες ισλαµικών πολιτικών κατευθύνσεων έρχονται σε σύµπραξη µε τις ΗΠΑ, αλλά η κοινωνική
βάση δηµιουργεί προβλήµατα, όχι µόνο µε τις ΗΠΑ αλλά και µε τις δυτικές ιδέες, διστάζοντας και
ασκώντας κριτική. Αυτά τα προβλήµατα έχουν αυξηθεί µετά την εισβολή στο Ιράκ, µετά από όσα
γίνονται στην Παλαιστίνη.
Ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο είναι πως ο τουρκικός στρατός σταµάτησε να ασκεί κριτική
στις ΗΠΑ για τις περιφερειακές τους πολιτικές. Πλέον, συµφωνεί µε αυτές τις πολιτικές και
υπάρχει συνεργασία. Αυτή την περίοδο υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης ισλαµικών δυνάµεων στη
Βαγδάτη, από την Τουρκία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο, κάτι για το οποίο έχει ήδη συµφωνήσει
ο τουρκικός στρατός. Ο τουρκικός στρατός θεωρείται πως είχε επιτυχία στο Αφγανιστάν,
εποµένως προσπαθούν να κάνουν κάτι ανάλογο και στο Ιράκ, ενώ έχει αποδεχτεί την κατάσταση
στο βόρειο Ιράκ σε ό,τι αφορά τους κούρδους224, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτηµα. Τώρα ο
τουρκικός στρατός και τούρκοι επιχειρηµατίες έχουν ιδιαίτερα ενεργό δράση στην περιοχή του
βόρειου Ιράκ, ενώ οι ΗΠΑ έχουν σταθεροποιήσει τις σχέσεις µε τον τουρκικό στρατό. Όµως,
υπάρχει πρόβληµα στην πολιτική ζωή. Οπότε, είναι πιθανή µια ιδιαίτερα σοβαρή πολιτική
διαµάχη, επειδή χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, καµία κυβέρνηση στην Τουρκία δεν µπορεί να είναι
στην εξουσία. Σηµασία έχει ότι η πολιτική ένταση είναι πολύ υψηλή αυτή την περίοδο.
Στην Τουρκία επίσης, δεν υπάρχει µια επαναστατική κρίση, αλλά µια κρίση που κυρίως
σχετίζεται µε την πίεση του ιµπεριαλισµού. Οι κύριοι θεσµοί της Τουρκίας, δηλαδή ο Στρατός, το
νοµικό σύστηµα και τα πανεπιστήµια, είναι αυτοί που συγκρατούν το σύστηµα, οι οποίοι πλέον
έχουν πάρει διαφορετικούς δρόµους. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές οµάδες µέσα στο ίδιο το
κράτος, που εκφράζουν µερίδες της άρχουσας τάξης, ενώ άλλοι επιδιώκουν τη συνεργασία µε τις
ΗΠΑ, ώστε να δηµιουργηθούν περιφερειακές «αποτελεσµατικές πολιτικές», όπως τις λένε. Άλλοι
υποστηρίζουν πως το Ιράκ και το Ιράν είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι µε τις ΗΠΑ.
Πέρα από τις εξωτερικές πιέσεις της Τουρκίας, έντονη ταραχή δηµιουργείται και από
εσωτερικούς παράγοντες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του αρχηγού
του στρατού ξηράς, στρατηγού Γιασάρ Μπουγιούκανιτ, ο οποίος έρχεται αντιµέτωπος µε την
δικαιοσύνη, µετά από την αποκάλυψη πολλαπλών τροµοκρατικών ενεργειών, τις οποίες απέδιδε
σε κούρδους. Η απαγγελία των κατηγοριών της κατάχρησης εξουσίας, της απόπειρας επηρεασµού
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο χώρο της Τουρκίας, οι κούρδοι δεν αποτελούν µειονότητα, αφού
υπάρχουν περίπου 20 εκατοµµύρια κούρδοι σε όλη την Τουρκία και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη,
που είναι η µεγαλύτερη πόλη. Αυτοί είναι φτωχοί, έχουν µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, αποτελούν
φτηνό εργατικό δυναµικό, έχουν µηδαµινή µόρφωση, όµως συνεργάζονται απόλυτα µε τις ΗΠΑ.
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της δικαιοσύνης – προσπαθώντας να καλύψει κάποιον ύποπτο – και της σύστασης συµµορίας, µε
σκοπό την υπονόµευση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης εις
βάρος του, αφού ο άλλοτε απόλυτος έλεγχος της στρατιωτικής εξουσίας επί του δηµοσίου βίου
έχει χαλαρώσει, σύµφωνα µε ευρωπαϊκά κελεύσµατα – προκαλεί αναταραχή στην Άγκυρα. Το
πρωτοφανές γεγονός σηµατοδοτεί τοµή στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της Τουρκίας και τείνει
να δηµιουργήσει ρήγµα στις σχέσεις Στρατού και κυβέρνησης, η οποία σπεύδει να καλύψει το
γεγονός.
Επίσης, ο τουρκικός εθνικισµός, ο οποίος επανέρχεται στο προσκήνιο εξαιτίας της
τουρκικής απαισιοδοξίας για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβληµατίζει τους
Ευρωπαίους στον ίδιο βαθµό που προβληµατίζουν τους τούρκους οι επιφυλάξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έναντι της χώρας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι αντιθέσεις ανάµεσα στη
γερµανική και στην τουρκική κουλτούρα της µνήµης: από τη µια η ανακοπείσα εθνική
υπερηφάνεια των γερµανών και η συνειδητή τους ενοχή για το Ολοκαύτωµα, και από την άλλη η
ενδελεχής εθνική υπερηφάνεια των τούρκων και η ακτινοβολία των ιστορικών µύθων. ∆ιότι,
µπορεί η τουρκική δηµοκρατία και η σύγχρονη εθνική συνείδηση των τούρκων να προέκυψε από
τη σύγκρουση µε τις µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις και τις χριστιανικές µειονότητες της
οθωµανικής επικράτειας, αλλά κανένας στην Τουρκία δεν θεωρεί τον εθνικισµό αναχρονιστικό
µηχανισµό, τροχοπέδη, αντίθετα η πλειοψηφία τον θεωρεί σωτήριο ανακλαστικό στην
επαπειλούµενη µε εξαφάνιση τουρκική ταυτότητα. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που ο
αυξηµένος αυτός εθνικισµός των τούρκων καταλήγει στην βία, ενθαρρύνοντας τροµοκρατικές
ενέργειες.
Κατά ευρωπαϊκή οµολογία, είναι αδιανόητο ο ευρωπαϊκός τρόπος αντίληψης να τιθασεύσει
τον τουρκικό εθνικισµό και να συνεισφέρει στην ενσωµάτωση της Τουρκίας στην Ευρώπη. Η ίδια
η τουρκική κυβέρνηση προσδιορίζει στο δόγµα εθνικής ασφάλειας τους εσωτερικούς εχθρούς της,
στους εξής: άνοδος του πολιτικού Ισλάµ, κίνδυνος διαµελισµού της χώρας (µε τις κουρδικές
εξεγέρσεις για παράδειγµα, οι οποίες τη συγκεκριµένη περίοδο βρίσκονται σε έξαρση) και δράση
των οργανώσεων της Άκρας Αριστεράς, αλλά ο εθνικισµός χρησιµεύει ως το σύνθηµα που
στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της τουρκικής οντότητας, ενώ παράλληλα, εξαπλώνεται στην
τουρκική κοινή γνώµη η πίστη σε «ένα κράτος, ένα έθνος, µια σηµαία, µια γλώσσα».
Εκτός από το δόγµα εθνικής ασφάλειας – το οποίο επεκτείνεται στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, στο Κυπριακό, στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της τουρκικής χώρας – η Τουρκία
προχωρά και σε αλλαγή του αµυντικού της δόγµατος. Εδώ και πολλά χρόνια, η οροφή και η
διάταξη των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων καθορίζονταν από την υπόθεση, ότι η Τουρκία θα
χρειαστεί να αντιµετωπίσει ταυτόχρονα δύο πολεµικά µέτωπα µε εχθρικές χώρες και ένα µέτωπο
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εσωτερικής ασφαλείας, το οποίο χαρακτηρίζεται πόλεµος χαµηλής έντασης, δηλαδή «µισός
πόλεµος». Στην πράξη, το τελευταίο µέτωπο αφορά την πάταξη µιας κουρδικής εξέγερσης, όπως
έγινε την περίοδο 1984-1999 στις συγκρούσεις µε τους αντάρτες του κουρδικού κόµµατος ΡΚΚ.
Το δόγµα αυτό, γνωστό και ως «∆όγµα των δυόµισι πολέµων», εγκαταλείπεται και
αντικαθίσταται από νεότερο, το οποίο προβλέπει την ύπαρξη ενός εξωτερικού µετώπου (αντί δύο)
και ενός εσωτερικού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του προσωπικού των τουρκικών
ενόπλων δυνάµεων και υπό το πρίσµα αυτό, καταρτίζεται σχέδιο υπό την επωνυµία «Σύστηµα
∆ιοίκησης Προσωπικού 2010», µε το οποίο θα αναθεωρηθεί ριζικά η πολιτική στρατολόγησης και
προσωπικού στον τουρκικό στρατό. Επίσης, η νέα διάταξη των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων θα
περιλαµβάνει µικρότερες και πιο ευέλικτες µονάδες, που θα µπορούν να κινητοποιούνται σε
συντοµότερο χρονικό διάστηµα.
Στη γενικότερη εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας, η δυσφορία είναι εµφανής. Πέρα από
τις ταραχές µε τους κούρδους, η δυσαρέσκεια225 επεκτείνεται σε ευρέα λαϊκά στρώµατα, που είναι
απογοητευµένα από το γεγονός πως ο Eρντογάν δεν υλοποίησε τις εξαγγελίες βελτίωσης της ζωής
τους, στους στρατιωτικούς που αισθάνονται πως ισλαµιστές διεισδύουν στους κύκλους τους µε
κυβερνητική στήριξη, σε οικονοµικοπολιτικούς παράγοντες που διαπιστώνουν µεθοδική
προώθηση ισλαµιστών σε αρµούς εξουσίας, στην καθοδική πορεία της οικονοµίας κ.α. Επίσης,
περαιτέρω θέµατα, όπως η µαντίλα226, ο κεφαλόδεσµος των συζύγων των κορυφαίων στελεχών
του κυβερνητικού κόµµατος και οι πρόωρες εκλογές βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων
και όλα αυτά, σε συνδιασµό µε την αισθητά δυσχερή ευρωπαϊκή πορεία της Tουρκίας και τις
διεθνείς πιέσεις.
Παράλληλα, το γεγονός ότι ο κουρδικός πληθυσµός κλιµακώνει την εξέγερσή του,
διεκδικώντας δικαιώµατα κυρίως στην εκπαίδευση, τη γλώσσα και τον πολιτισµό, συµπαρασύρει

Συνέπεια της δυσαρέσκειας αυτής είναι τα αποτελέσµατα δηµοσκόπησης, η οποία κατέγραψε ότι το
40% των τούρκων θα προτιµούσε µία στρατιωτική από µία εκλεγµένη κυβέρνηση.
226
Σχετικά µε το θέµα της µαντίλας, στο όνοµα της οποίας γίνονται πολλές αιµατηρές συγκρούσεις –
π.χ. η δολοφονική επίθεση ισλαµιστή δικηγόρου στο τουρκικό Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) µε ένα
νεκρό και πέντε τραυµατίες, κατά τη διάρκεια του Μαϊου, η οποία προκάλεσε κρίση µεταξύ κυβέρνησης
και Στρατού, σε συνδιασµό µε την µετέπειτα αποκάλυψη ότι η δολοφονία είχε οργανωθεί από
ανθρώπους που είχαν σχέση µε συµµορίες απόστρατων στελεχών των ειδικών δυνάµεων – το κυβερνών
Κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) υποσχέθηκε προεκλογικά άρση της απαγόρευσης της
µαντίλας, υπαναχώρησε όµως µπροστά στις βίαιες αντιδράσεις κεµαλικών και νοµικού κόσµου. Ωστόσο,
το 2006 εµφανίζεται σκληρότερο. Έκπληξη προκάλεσε η δήλωση του Eρντογάν, σχετικά µε την
απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που έκρινε πως η απαγόρευση της
µαντίλας στα τουρκικά ΑΕΙ δεν προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώµατα. «Τη µαντίλα υπαγορεύει η
θρησκεία. Για το ζήτηµα, αυτό τον λόγο έχουν οι ουλεµάδες (µουσουλµάνοι νοµοδιδάσκαλοι), όχι τα
δικαστήρια» είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός, για να έρθει αντιµέτωπος µε καταιγισµό διαµαρτυριών: «Η
Τουρκία δεν είναι θεοκρατία».
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και άλλες µειονότητες, αλλά και ευρύτερες κοινωνικές οµάδες227, οι οποίες, ενθαρρυµένες από την
ατµοσφαιρική διάσταση του ευρωπαϊκού πλαισίου, διεκδικούν δικαιώµατα και ελευθερίες, όπως
περιγράφονται στις ευρωπαϊκές συνθήκες του ευρωπαϊκού δροµολογίου και θεµελιώνονται ως
υποχρεώσεις της Tουρκίας έναντι των λαών της, στην πορεία της προς την Eυρώπη.
Την ίδια περίοδο, οι σχέσεις Ερντογάν και Βρυξελλών διαταράσσονται, µε κύρια θέµατα το
Κουρδικό, την οικονοµική πολιτική και τις παραχωρήσεις προς τους στρατιωτικούς, τα οποία
προκαλούν σφοδρή δυσαρέσκεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε αυτά, οι ιδιαίτερα
αρνητικές εξελίξεις στο Κουρδικό συνιστούν µείζον πολιτικό γεγονός, καθώς σηµατοδοτούν τη
ρήξη των κούρδων µε τους ήπιους ισλαµιστές του Eρντογάν, αποτέλεσµα της απογοήτευσης του
κουρδικού πληθυσµού από την πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης, στην οποία είχαν στηρίξει
πολλές ελπίδες, που αποδείχθηκαν αβάσιµες.
Oι κούρδοι, όµως, αποτελούσαν άµεσα και έµµεσα πολιτικά σηµαντικότατο τµήµα της
βάσης στήριξης του Eρντογάν, µε αποτέλεσµα η ρήξη των σχέσεών τους να αποτελεί πλήγµα για
τον τούρκο πρωθυπουργό228. Πολύ περισσότερο που αυτός ο κύκλος βίαιης αναταραχής άρχισε µε
αποδεδειγµένη πλέον προβοκάτσια της ηγεσίας των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων και µάλιστα,
του αρχηγού στρατού στρατηγού Γιασάρ Mπουγιουκανίτ, σκληροπυρηνικού «γερακιού», που
προετοιµαζόταν να αναλάβει την ηγεσία ολόκληρου του στρατεύµατος. H πραξικοπηµατική
διεκδίκηση εκ νέου αυξηµένου πολιτικού ρόλου των στρατηγών κατάφερε πρόσθετο πλήγµα στον
Eρντογάν, ο οποίος προσπαθώντας να ενισχύσει τη θέση του, αποφάσισε να στραφεί προς τα
λαϊκά και τα µεσαία στρώµατα, τα οποία έχει παραµελήσει τα χρόνια της διακυβέρνησής του,
ακολουθώντας νεοφιλελεύθερη πολιτική – πολύ περισσότερο που το 2007 θα γίνουν στην Tουρκία
βουλευτικές εκλογές.
Προχώρησε έτσι σε µείωση του ΦΠA για τις τουρκικές επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας,
που έχουν περιέλθει σε δεινή θέση και έδωσε αυξήσεις στους δηµόσιους υπαλλήλους. Eξετάζει,
επίσης, προτάσεις που αφορούν επέκταση των φορολογικών ελαφρύνσεων σε χειµαζόµενους
τοµείς της εξαγωγικής βιοµηχανίας της Tουρκίας. Συνέχισε, παράλληλα, το «πάγωµα» στο
Tέτοιες οµάδες, που αντιδρούν διεκδικώντας δικαιώµατα αυτονοµίας είναι, µεταξύ άλλων, και οι
αλεβίτες, που διεκδικούν σε συνοικίες της Kωνσταντινούπολης, την ανέγερση «ευκτήριων οίκων» – το
αντίστοιχο των σουνιτικών τεµενών – σε περιοχές µε σουνιτική πλειοψηφία, παρά τις απογοητευτικές
αιµατηρές εµπειρίες τους, στα τέλη του ’70.
228
Η βία σκληραίνει τον Ερντογάν, ο οποίος θεωρεί υπεύθυνους για την όξυνση το «βαθύ κράτος» και
το Εργατικό Κόµµα του Κουρδιστάν ΡΚΚ. (Βαθύ κράτος είναι ένας σκιώδης συνασπισµός
σκληροτράχηλων αξιωµατικών και γραφειοκρατών, η ισχύς των οποίων εξουδετερώνεται από τη
φιλοευρωπαϊκή νοµοθεσία. Στόχος τους είναι να προκαλέσουν τους κούρδους σε ανοιχτή αντιπαράθεση
µε τον Στρατό, εξαναγκάζοντας την κυβέρνηση να αποσύρει τις ευρωπαϊκής εµπνεύσεως
µεταρρυθµίσεις, υπο την πίεση µιας κοινής γνώµης, που θεωρεί ότι η ανοχή στην τροµοκρατία είναι
τίµηµα εξαιρετικά βαρύ για την ένταξη σε ένα συνασπισµό, στον οποίο η Τουρκία δεν είναι
ευπρόσδεκτη).
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Kοινοβούλιο ασφαλιστικού νοµοσχεδίου που απαιτεί το ∆ιεθνές Nοµισµατικό Tαµείο και
εκκρεµεί από το καλοκαίρι του 2005. Eπιπρόσθετα, µε στόχο να υπηρετήσει αυτήν την οικονοµική
πολιτική, η κυβέρνηση πρότεινε ως διοικητή της τουρκικής κεντρικής τράπεζας τον Aντνάν
Mπουγιουκντενίζ, πρόεδρο της ισλαµικού τύπου τράπεζας Aλµπαρακά και επικριτή του ∆ιεθνούς
Nοµισµατικού Tαµείου, κίνηση, στην οποία ο κεµαλιστής πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Aχµέτ
Nετσντέτ Σεζέρ, ενισχυµένος από την «ανταρσία» του στρατιωτικού κατεστηµένου, πρόβαλε
βέτο, όπως έχει συνταγµατικό δικαίωµα. Τέλος, ο πρόεδρος Σεζέρ – µαζί µε τη µετέπειτα
συναίνεση του πρώην πρωθυπουργού Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ – ερχόµενος σε τροχιά σύγκρουσης µε
τον Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε πως το Ισλάµ έχει διαβρώσει το κοσµικό κράτος,
δηµιουργώντας νέα ένταση στη χώρα229.
Eκ παραλλήλου όµως, πέρασαν σε σφοδρή επίθεση εναντίον του Eρντογάν το ∆ιεθνές
Nοµισµατικό Tαµείο και οι Eυρωπαίοι. Ο αξιωµατούχος του Tαµείου Pοδρίγο ντε Pάτο
κατήγγειλε την τουρκική κυβέρνηση ότι µε τη µείωση του ΦΠA και τις αυξήσεις µισθών, όχι µόνο
θέτει σε κίνδυνο τη µακροοικονοµική σταθερότητα και ασφάλεια της χώρας, αλλά και ότι
παραβιάζει τους όρους του δανείου ύψους 10 δισεκατοµµυρίων δολαρίων που της έχει χορηγήσει
το ∆ιεθνές Nοµισµατικό Tαµείο. Eπαναβεβαιώθηκε, επίσης, η άρνηση του ∆ιεθνούς
Nοµισµατικού Tαµείου να εκταµιεύσει την τέταρτη δόση του δανείου, ύψους 800 εκατοµµυρίων
δολαρίων, αν προηγουµένως το Kοινοβούλιο δεν ψηφίσει το νόµο για το ασφαλιστικό.
Yπό το κράτος αυτών των πιέσεων230, ο Eρντογάν άρχισε να κάνει υποχωρήσεις για να
εξευµενίσει τους στρατιωτικούς, αναβάλλοντας την υλοποίηση ειληµµένων υποχρεώσεων έναντι
της Eυρωπαϊκής Ένωσης στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και κυρίως των κούρδων,
στο Kυπριακό κ.λ.π. Με αυτό τον τρόπο όµως, προκάλεσε σφοδρή δυσαρέσκεια στις Bρυξέλλες,
οι οποίες άλλωστε ούτε µε τα οικονοµικά του µέτρα συµφωνούν. H στάση της Ένωσης και των
επιµέρους χωρών της άρχισε να σκληραίνει αισθητά στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Oι
επιφυλάξεις των γάλλων, των αυστριακών, αλλά και των γερµανών χριστιανοδηµοκρατών – που
τώρα πλέον βρίσκονται στην κυβέρνηση – βρήκαν νέο, ευνοϊκό περιβάλλον εκδήλωσης µε τη
µορφή πρόσθετων, επιµέρους όρων διεξαγωγής των διαπραγµατεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό,

Σε απάντηση της δήλωσης του Σεζέρ ότι ο θρησκευτικός φονταµενταλισµός έχει λάβει
«ανησυχητικές διαστάσεις» – τη δεδοµένη περίοδο, εξαιτίας του έχουν γίνει εγκλήµατα, εµπρησµοί,
δηµιουργίες συµµοριών, επαναστάσεις, µία απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού – και ότι οι
αντιδραστικοί προσπαθούν να διεισδύσουν στην πολιτική ζωή, στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στους
κρατικούς µηχανισµούς, ο Ερντογάν δήλωσε: «Σ’ αυτή τη χώρα, και οι θρησκευόµενοι έχουν το
δικαίωµα να συµµετέχουν στην πολιτική. Αν προσπαθήσετε να θέσετε τους πιστούς εκτός πολιτικής, ο
λαός δεν πρόκειται ποτέ να σας συγχωρήσει. Ουδείς νοµιµοποιείται να µας δίνει µαθήµατα περί
φονταµενταλισµού».
230
Πιέσεις δέχεται και η τουρκική λίρα, ενώ ο πληθωρισµός αυξάνεται και το Χρηµατιστήριο πέφτει
κατακόρυφα, µε αποτέλεσµα το κύµα φυγής των ξένων επενδύσεων στον χώρο.
229
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ανοίγονται νέες δυνατότητες ανάδειξης και πτυχών του Kυπριακού, ως προϋποθέσεων προώθησης
των τουρκικών διαπραγµατεύσεων µε την Ένωση, όπως ήδη κατέστη σαφές.
Από την άλλη, ο ολλανδός ευρωβουλευτής των Πρασίνων Γιοστ Λάχενταϊκ κατέθεσε
πρόταση συζήτησης της κατάστασης στις κουρδικές περιοχές της Tουρκίας, κατά τη διάρκεια των
εργασιών κοινής επιτροπής του Eυρωκοινοβουλίου µε την τουρκική εθνοσυνέλευση,
προκαλώντας την οργή µελών της τουρκικής αντιπροσωπείας. Ταυτόχρονα, µέσα στην Άγκυρα, ο
φινλανδός πρωθυπουργός Mάτι Bάνχανεν ήταν κατηγορηµατικός: «Aναµένουµε από την Tουρκία
να επικυρώσει το συµπληρωµατικό πρωτόκολλο. Πρόκειται για επιβαλλόµενο βήµα στον δρόµο
προς την ένταξη. ∆εν πρέπει να λησµονείται το γεγονός, ότι είτε η Tουρκία είτε οποιαδήποτε άλλη
χώρα υποψήφια για ένταξη δεν θα µπορέσει να ενταχθεί στην Ένωση, αν δεν ανταποκριθεί
πλήρως σε όλα τα κριτήρια της. Για τον λόγο αυτόν και στο Kυπριακό σηµειώνεται πρόοδο»,
δήλωσε χωρίς περιστροφές.
Aκόµη πιο σκληρός ήταν ο αρµόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος Oλι Pεν, ο οποίος γενικά
διάκειται πολύ ευµενώς έναντι της Tουρκίας: «Eνδέχεται να αντιµετωπίσουµε περίοδο πολιτικής
έντασης στις σχέσεις Eυρωπαϊκής Ένωσης-Tουρκίας και η Kοµισιόν εργάζεται για να αποτραπεί η
σύγκρουση των αµαξοστοιχιών στο τέλος του έτους», δήλωσε.
Ενδεικτικές της δυσπιστίας έναντι της φιλοευρωπαϊκής κατεύθυνσης της Τουρκίας είναι οι
δηλώσεις της Κλάουντια Ροτ, ηγέτιδας των Γερµανών Πρασίνων, οι οποίοι τάσσονται υπέρ του
ευρωπαϊκού προσανατολισµού της Άγκυρας. «Η Τουρκία φαίνεται ότι έχει χάσει την όρεξή της να
συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, οι οποίες απαιτούνται για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,
επεσήµανε. Εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία της για την κατάσταση που επικρατεί στη
νοτιοανατολική Τουρκία και για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να επισκεφθεί το Ντιγιάρµπακιρ.
Αποτέλεσµα των εξελίξεων είναι η σκλήρυνση της στάσης του Ερντογάν απέναντι στην
Eυρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνοντας: «Kανείς δεν πρέπει να περιµένει από την Tουρκία να
ανοίξει τα λιµάνια και τα αεροδρόµιά της στους ελληνοκυπρίους, αν προηγουµένως δεν λυθεί το
πρόβληµα µε τον αποκλεισµό των τουρκοκυπρίων». Πρόσθεσε, µάλιστα, ότι δεν προτίθεται να
φέρει

το

θέµα

της

επικύρωσης

του

πρωτοκόλλου

στην

τουρκική

Eθνοσυνέλευση.

Πολλαπλασιάζει, παράλληλα, τα ανοίγµατά του προς ξένες, ριζοσπαστικές ισλαµικές δυνάµεις. O
υπουργός Eξωτερικών Aµπντουλάχ Γκιουλ υποδέχθηκε στην Άγκυρα τον Xαλέντ Mασάλ, ηγετικό
στέλεχος της Xαµάς, και επιπλέον η τουρκική κυβέρνηση προσκάλεσε τον ριζοσπάστη ηγέτη των
σιιτών του Iράκ Mοκταντά αλ Σαντρ, οργανωτή ένοπλων συγκρούσεων µε τους αµερικανούς
κατακτητές της χώρας του.
Στο µεταξύ, η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε τις επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
καθυστέρηση στην επιβολή των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, ώστε η χώρα να µπορεί να επιδιώξει
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την είσοδό της στην Ένωση231. «Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι οι µεταρρυθµίσεις έχουν διακοπεί.
Αυτό είναι αναληθές. Είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε το µεταρρυθµιστικό µας έργο»,
είπε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Αµπντουλάχ Γκιουλ. Ο υπουργός επεσήµανε, επίσης, την
προσπάθεια εκσυγχρονισµού του Ποινικού Kώδικα και την πρόθεση της κυβέρνησης να άρει τους
περιορισµούς στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα των µη µουσουλµανικών θρησκευτικών ιδρυµάτων,
ζήτηµα που αφορά άµεσα και το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Πόλης. Η προτεινόµενη νοµική
µεταρρύθµιση, όµως, δεν προβλέπει την επιστροφή περιουσιών που κατασχέθηκαν στο παρελθόν.
Παράλληλα, στην Tουρκία ο ευρωσκεπτικισµός των γεγονότων τείνει να προσλάβει
χαρακτηριστικά αντιευρωπαϊκής στάσης της κοινής γνώµης. Για την εξέλιξη αυτή, πρωταγωνιστές
της οποίας είναι οι ακροδεξιές δυνάµεις («γκρίζοι λύκοι» κ.λπ.), δεν είναι άµοιροι ευθυνών και οι
της κεντρικής πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας, που µε λόγια και µε επιλογές καλλιεργούν διαρκώς
την αίσθηση ότι οι Eυρωπαίοι, ως «χριστιανικό κλαµπ», στρέφονται κατά της Tουρκίας. Εντός
αυτού του πλαισίου και δήθεν ως αντιστάθµισµα προς τα παραπάνω, η Άγκυρα επιδεικνύει
διαθέσεις ενεργότερης προσέγγισης του µουσουλµανικού κόσµου, γεγονός το οποίο µοιάζει να
ανησυχεί ακόµη περισσότερο τις Hνωµένες Πολιτείες.
Από την άλλη πλευρά, η αναζωπύρωση της σύγκρουσης µε τους κούρδους232 εξυπηρετεί
την εθνικιστική και συντηρητική στροφή της τουρκικής κοινωνίας. Ο Στρατός επωφελείται από τη
σκληρή στάση που δείχνει απέναντι στο Εργατικό Κόµµα του Κουρδιστάν ΡΚΚ, όπως και από τη
σκληρή στάση που δείχνει εναντίον των αµερικανών. Οι απειλές για την εισβολή στο βόρειο Ιράκ
αυξάνουν τη δηµοτικότητα των στρατηγών. Οι θεωρητικοί των συνωµοσιών δεν δυσκολεύονται
να διαγνώσουν «καλά µελετηµένο σχέδιο». Όπως οι συντηρητικοί βλέπουν αµερικανικό δάκτυλο
πίσω από το Εργατικό Κόµµα Κουρδιστάν, έτσι και οι φιλελεύθεροι ευρωπαϊστές βλέπουν τον
δάκτυλο των τουρκικών υπηρεσιών πίσω από την αιφνίδια επανεµφάνιση του κουρδικού
Εργατικού Κόµµατος ΡΚΚ, την ώρα που ξεκινά µια µακρά αλλά κρίσιµη προεκλογική περίοδος.
Η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας απασχολεί ολοένα και λιγότερο τον τουρκικό Tύπο, ενώ
το τελευταίο διάστηµα, οι αναφορές στις διαπραγµατεύσεις περιορίζονται στη δυσφορία της
Άγκυρας, αναφορικά µε την πίεση που της ασκείται στο Κυπριακό, καθώς και στην κατά κοινή
οµολογία επιβράδυνση των απαραίτητων για την ένταξη µεταρρυθµίσεων. Αντίθετα, αυτό που
συζητείται απροκάλυπτα κατ’ ιδίαν ακόµη και από σοβαρούς αναλυτές, διπλωµατικές πηγές και
Παρόλο που ο τούρκος πρωθυπουργός παρέµεινε κατηγορηµατικός σε ό,τι αφορά το θέµα της
Κύπρου. Ο κ. Ερντογάν τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να συµφωνήσει σε οποιαδήποτε
συµβιβαστική λύση, η οποία δεν θα περιλαµβάνει την άρση της αποµόνωσης των τουρκοκυπρίων.
232
Ο πόλεµος χαµηλής έντασης, ο οποίος συνεχίζει να µαίνεται στη νοτιοανατολική Τουρκία, έχει
στοιχίσει τουλάχιστον 33.000 ζωές επίσηµα από το 1984 – ανεπίσηµα ο αριθµός εκτιµάται ότι είναι ο
διπλάσιος.
231
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ακαδηµαϊκούς είναι το ενδεχόµενο ανατροπής της παρούσας κυβέρνησης, µέσω πραξικοπήµατος.
Επίσης, ο νέος «αντιτροµοκρατικός» νόµος – που εστάλη στην τουρκική Βουλή προς
κύρωση, µετά από µήνες διαβουλεύσεων – ουσιαστικά θα αποτελέσει την ταφόπλακα της
λεγόµενης διαδικασίας αστικού «εκδηµοκρατισµού», που προωθούσε η κυβέρνηση Ερντογάν,
εξαιτίας της πορείας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «The New
Anatolian», ο νόµος εµπεριέχει εκ προθέσεως «αόριστες» διατυπώσεις και ορισµούς, ώστε να
µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το δοκούν εναντίον των «εσωτερικών απειλών» – αριστερών και
µειονοτικών. Ο νέος ορισµός της «τροµοκρατίας» συµπεριλαµβάνει, κατά τρόπο απίθανο: το
λαθρεµπόριο σάρκας, τη µόλυνση του περιβάλλοντος και τη «µη επιτρεπόµενη» χρήση των
πιστωτικών καρτών. Επίσης: την επίθεση κατά της «ενότητας του κράτους και της ακεραιότητας
της χώρας», τη «δράση µε τρόπο που εξασθενίζει το κράτος», την «αφαίρεση τµηµάτων του
εδάφους της χώρας που ελέγχονται από το κράτος από την κυριαρχία του κράτους», την πρόκληση
βλάβης σε µέσα του Στρατού, τη «συνεργασία µε ξένες ένοπλες δυνάµεις», και «την παρακίνηση
σε ένοπλη αντίσταση εναντίον της κυβέρνησης». Ακόµα και η «Τζουµχουριέτ» – η εφηµερίδα
ναυαρχίδα των κεµαλικών – δεν άντεξε να µη σηµειώσει, ότι ο νέος ορισµός της τροµοκρατίας
«δεν αφήνει κανένα αδίκηµα έξω» και ουσιαστικά, «ακυρώνει τις µεταρρυθµίσεις που πέρασαν
στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ενώ η «Ραντικάλ» γράφει ότι η
ελευθερία έκφρασης γνώµης πάει περίπατο.
Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων (CPT) του Συµβουλίου της
Ευρώπης έδωσε στη δηµοσιότητα Έκθεσή της, για τις συνθήκες που επικρατούν στις τουρκικές
φυλακές. Η κατακλείδα της είναι απίστευτη: «Οι συνθήκες κράτησης εξακολουθούν να
βελτιώνονται», αναφέρει, «παρά το ότι η «κακοµεταχείριση» (τα βασανιστήρια) κρατουµένων
συνεχίζεται».
Παράλληλα, µετά τον Ιούλιο, το Εργατικό Κόµµα Κουρδιστάν ΡΡΚ, εντείνοντας τη δράση
του σε µια περίοδο δραµατικής κλιµάκωσης στη Μέση Ανατολή, απολαµβάνει σηµαντικά
στρατηγικά οφέλη. Οι κούρδοι αντάρτες έπληξαν τον τουρκικό στρατό, έφθειραν την εύθραυστη
σχέση του Λευκού Οίκου µε την Άγκυρα, έφεραν την κυβέρνηση Ερντογάν σε εξαιρετικά
δυσχερή θέση, εν όψει των εκλογών και προκάλεσαν ένταση στις σχέσεις της τουρκικής
κυβέρνησης µε το Τελ Αβίβ. Επιπλέον, απώλειες στο εγγύς µέλλον θα έχουν ως συνέπεια νέες
εντάσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, µε δυσβάσταχτο πολιτικό κόστος για τον κ. Ερντογάν. Οι
τούρκοι ευελπιστούν ότι θα τους δοθεί το «πράσινο φως» για την άµεση αντιµετώπιση των
κούρδων ανταρτών στο έδαφος του βόρειου Ιράκ. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι εφικτό. Ο κ. Ερντογάν
δεν είναι σε θέση να προκαλέσει τις ΗΠΑ και φυσικά, δεν θα διακινδυνεύσει σύγκρουση του
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τουρκικού στρατού µε τις αµερικανικές δυνάµεις στο Ιράκ, παρ’ όλο που Τουρκία και ΗΠΑ δεν
είναι πλέον σύµµαχοι, αλλά απλοί φίλοι.
Σηµαντικές είναι οι αλλαγές που σηµειώθηκαν στον τουρκικό στρατό. Tο νέο
οργανόγραµµα οδηγεί στην αλλαγή και του πολιτικού ρόλου των ενόπλων δυνάµεων. Οι
στρατηγοί προσπαθούν να διατηρήσουν και πάλι τον έλεγχο της πολιτικής ζωής στο µέλλον, όµως
µε άλλα µέσα: την άσκηση «ήπιας δύναµης». Aντιλαµβάνονται ότι πρέπει να προχωρήσουν σε
τοµές, προκειµένου να διατηρήσουν, ως θεσµός, την ηγεµονία και το κύρος στην τουρκική
κοινωνία.
Με τα νέα δεδοµένα, οι τούρκοι, µετονοµάζοντας και αναβαθµίζοντας τη Στρατιά Αιγαίου,
δηµιουργούν νέες ένοπλες δυνάµεις, περισσότερο ευέλικτες και ουσιαστικές στην αντιµετώπιση
των κινδύνων που απειλούν τη χώρα. Η νέα δοµή που προκαλεί και εσωτερικές τριβές, προβλέπει
µείωση στρατιωτικού προσωπικού, περιορισµό αξιωµατούχων αλλά και των κέντρων εξουσίας. Το
σχέδιο αντιµετώπισε την εχθρότητα στρατηγών, τόσο στο Γενικό Επιτελείο, όσο και στα
επιµέρους σώµατα των ενόπλων δυνάµεων.
Η ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται, αναµόρφωση των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων
περιγράφεται ως εξής. Ο στρατός ξηράς που έως τώρα έχει οργανωθεί σε τέσσερις στρατιές,
περιορίζεται σε δύο. Η λεγόµενη Στρατιά Αιγαίου, που είχε φθάσει να έχει στη δύναµή της πάνω
από 40.000 άνδρες µετονοµάζεται και η Τέταρτη Στρατιά καταργείται. Μένουν η πρώτη Στρατιά
µε έδρα την Κωνσταντινούπολη και η δεύτερη Στρατιά µε έδρα τη Μαλάτια. Εντελώς διαφορετική
θα είναι επίσης η διάρθρωση του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάµεων. Οι αρχηγοί Ναυτικού,
Αεροπορίας και Στρατού θα είναι πλέον βοηθοί του αρχηγού του γενικού επιτελείου. Tα γενικά
επιτελεία των σωµάτων καταργούνται, κατά το βρετανικό πρότυπο του µεικτού επιτελείου. Οι
διαφορετικές υπηρεσίες που διατηρεί κάθε σώµα τη δεδοµένη περίοδο, δηλαδή επιχειρήσεων,
σχεδιασµού, εκπαίδευσης, πληροφοριών και υποστήριξης, ενοποιούνται.
Εν τω µεταξύ, στην κορυφή της ατζέντας του νέου αρχηγού του τουρκικού Γενικού
Επιτελείου, στρατηγού Γιασάρ Μπουγιούκανιτ – ο οποίος έχει χαρακτηριστεί «γεράκι» και
«κουρδοφάγος», φίλοι του τον αποκαλούν «πραγµατιστή» και η Ουάσιγκτον τον θεωρεί
«αξιόπιστο σύµµαχο» – θα βρεθούν: το Κουρδικό και η αναχαίτιση του πολιτικού Ισλάµ.
Σύµφωνα µε απόψεις του στρατηγού για το µέλλον της Τουρκίας, η λύση στα προβλήµατα αυτά
βρίσκεται στο «κεµαλικό σύστηµα σκέψης, το οποίο θεµελιώνεται πάνω στον κεµαλικό εθνικισµό
και στον κοσµικό χαρακτήρα του κράτους, στηρίγµατα και τα δύο». Το µήνυµά του, βαθιά
πολιτικό και καθόλου στρατιωτικό, έδωσε το στίγµα των προθέσεών του.
Όσον αφορά, τις ευρωτουρκικές σχέσεις, στο παρελθόν ο στρατηγός Μπουγιούκανιτ είχε
παρέµβει δηµόσια και στη συζήτηση για την ενταξιακή πορεία της Άγκυρας στην Ευρωπαϊκή
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Ένωση, τονίζοντας ότι «οι ένοπλες δυνάµεις δεν µπορούν να είναι κατά της Ένωσης, γιατί αυτή
αποτελεί γεωπολιτική και γεωστρατηγική αναγκαιότητα για τον εκσυγχρονισµό που επιθυµούσε ο
Ατατούρκ». Έσπευσε, όµως, να θέσει σαφή όρια στις υποχωρήσεις που µπορεί να κάνει η
Τουρκία, ειδικά όσον αφορά τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, επισηµαίνοντας ότι αυτές δεν θα
πρέπει να ενθαρρύνουν τη δράση των ισλαµιστικών ή φιλοκουρδικών κύκλων.
Μεταρρυθµίσεις που ελπίζεται ότι θα µετριάσουν τις αιτιάσεις ισχυρών ευρωπαϊκών
κρατών έναντι της τουρκικής υποψηφιότητας, προτού συνταχθεί η κρίσιµη Έκθεση του αρµόδιου
για την περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης επιτρόπου Ολι Ρεν, εισηγείται η κυβέρνηση Ερντογάν,
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η χαλάρωση των περιορισµών, αναφορικά µε τα
περιουσιακά στοιχεία των µη µουσουλµανικών, θρησκευτικών ιδρυµάτων (ζήτηµα που ενδιαφέρει
ζωηρά το Ορθόδοξο Πατριαρχείο), η διαφάνεια στη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και
ο αποτελεσµατικότερος έλεγχος των οικονοµικών δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάµεων.
Σχετικά όµως µε τις εξελίξεις στη Σχολή της Xάλκης, αυτή όχι µόνον δεν φαίνεται να
ανοίγει, αλλά αντίθετα, η δυνατότητα επαναλειτουργίας της µάλλον χάνεται και µε νέο τουρκικό
νόµο. Σύµφωνα µε νοµοσχέδιο για τα ιδιωτικά και τα µειονοτικά σχολεία στην Tουρκία, «δεν
µπορούν να ιδρυθούν ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα ίδια ή παρόµοια µε στρατιωτικές σχολές ή
σχολές που υπάγονται στην Yπηρεσία Aσφαλείας και µε ιδρύµατα που παρέχουν θρησκευτική
παιδεία». Eπίσης, το νοµοσχέδιο καταργεί τον όρο «ελληνική, αρµενική και ιουδαϊκή µειονότητα»
και τον αντικαθιστά µε τον όρο «µη µουσουλµανικές µειονότητες». Tο σκεπτικό είναι ότι «δεν θα
ήταν σωστό τα µειονοτικά σχολεία να τοποθετηθούν αφενός σε εθνοτική βάση, µε τη χρήση των
όρων ελληνική και αρµενική και αφετέρου σε θρησκευτική βάση, µε τη χρήση του όρου
ιουδαϊκή», πράγµα που γεννά µία αντίφαση, καθώς ο όρος «µη µουσουλµανικές» αποτελεί
αρνητικό θρησκευτικό προσδιορισµό. Τέλος, µε νοµοσχέδιο, επιτρέπεται για πρώτη φορά να
σπουδάζουν στα µειονοτικά σχολεία της Tουρκίας πολίτες άλλων χωρών, κάτι που δεν ήταν µέχρι
σήµερα δυνατό και αποτελούσε εµπόδιο για τη Xάλκη. Πλέον, το εµπόδιο αυτό δεν υπάρχει, αλλά
ίσως υπάρχουν άλλα, πολύ µεγαλύτερα.
Με βάση τα εξελισσόµενα στην Τουρκία, «σχέδιο αντιµεταρρύθµισης» προωθείται στη
χώρα, ο ανταγωνισµός ανάµεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωµατική αντιπολίτευση για το ποιος
θα σαγηνεύσει την εθνικιστική ψήφο παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις, ο Στρατός συνεχίζει – ίσως
και πιο δυναµικά – να ελέγχει τους πολιτικούς και την πολιτική ζωή της χώρας – αφού εκείνος
κρίνει ποιος είναι ο εξωτερικός εχθρός και από ποιες εσωτερικές κρίσεις κινδυνεύει η χώρα – και
η εσωστρέφεια δυναµώνει. Όχι µόνο τίποτε δεν προχωρεί, αλλά όλα βρίσκονται ενώπιον ενός
σχεδίου αντιµεταρρυθµίσεων, που αµφισβητεί όλα όσα έγιναν τα προηγούµενα χρόνια. Το
ενδεχόµενο διακοπής των διαπραγµατεύσεων αντιµετωπίζεται πλέον µε ψυχραιµία, δεν
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συµφωνούν όλοι ότι στην «υποµονή» βρίσκεται η λύση του ζητήµατος, αλλά η αδιαφορία και η
διάλυση που παρατηρούνται αυτή την περίοδο αναµένεται να έχουν συνέπειες και µετά τις
εκλογές.
Όσοι έκαναν λόγο για «αδιαφορία» της κυβέρνησης του κ. Ερντογάν απέναντι στην
Ευρώπη µετά την εξασφάλιση της ηµεροµηνίας έναρξης των διαπραγµατεύσεων, µιλούν τώρα για
πλήρη έλλειψη οράµατος και στρατηγικής. Το ίδιο συµβαίνει και µε την αντιπολίτευση, η οποία
εγκατέλειψε σιωπηρά την πολιτική της άνευ όρων προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
αντικατέστησε µε τον πιο κοντόφθαλµο εθνικιστικό λαϊκισµό, που έχει γνωρίσει ποτέ η πολιτική
ιστορία της Τουρκίας. Παράλληλα, οι βουλευτές του Ρεπουµπλικανικού Λαϊκού Κόµµατος
συγκρίνουν τις µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται στον νόµο περί µειονοτήτων και κοινωφελών
ιδρυµάτων µε τη Συνθήκη των Σεβρών. Την οσµή των Σεβρών οσφραίνεται και το Εµπορικό
Επιµελητήριο της Άγκυρας, το οποίο ζητεί την παρέµβαση του προέδρου της ∆ηµοκρατίας,
προκειµένου να µην προχωρήσει το νοµοσχέδιο γα τα ευαγή ιδρύµατα. Το εν λόγω κλίµα της
αντιµεταρρύθµισης τροφοδοτεί και τη στάση της συντηρητικής Ευρώπης, της οποίας η αντίθεση
στην πορεία της Τουρκίας προς την Ένωση εκφράζεται πλέον µε την προβολή άπειρων,
παράλογων και ενοχλητικών αξιώσεων.
Πολιτικοί σύµβουλοι της κυβέρνησης επιµένουν ότι η δυσάρεστη αυτή ατµόσφαιρα θα
εκλείψει αµέσως µετά τις εκλογές. Άλλες εκτιµήσεις υποστηρίζουν ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι θέµα της επόµενης δεκαετίας και όχι της σηµερινής συγκυρίας. «Η κυβέρνηση
Ερντογάν» όπως ισχυρίζονται, «εξασφάλισε τις προϋποθέσεις της διαπραγµάτευσης και είναι
λάθος να περιµένουµε να λύσει εδώ και τώρα όλα τα θέµατα που συνδέονται µε αυτήν», ενώ
τονίζεται ότι ούτε η Ευρώπη είναι έτοιµη για την τελική αυτή συζήτηση.

Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ
Πέρα από τις αναφορές στο Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά, ιδιαίτερα επικριτική είναι η
Έκθεση της Επιτροπής και για την ουσιαστικά πλήρη αποτελµάτωση της διαδικασίας
εκδηµοκρατισµού της Τουρκίας, µετά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, µε ειδική
επισήµανση στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η ελληνική µειονότητα.
Όπως επισηµαίνεται, «το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, ύστερα από µεταρρυθµίσεις επί
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µεταρρυθµίσεων, εξακολουθεί να µην εγγυάται ευρωπαϊκού επιπέδου ελευθερία της έκφρασης»,
ενώ «περιορισµένη» είναι η πρόοδος σε ό,τι αφορά την αποµάκρυνση των Ενόπλων ∆υνάµεων
από την πολιτική ζωή της χώρας. Τέλος, «ουδεµία πρόοδος µπορεί να καταγραφεί σε ό,τι αφορά
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µη µουσουλµανικές θρησκευτικές κοινότητες».
Στιγµατίζεται έτσι στο κείµενο, τόσο η διατήρηση και συνεχής χρήση του άρθρου 301 του
τουρκικού ποινικού κώδικα περί προσβολής της «τουρκικότητας», όσο και ο συνεχιζόµενος
καθοριστικός ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων, µε την κάπως δραµατική για υποψήφιο µέλος
επισήµανση, ότι οι «πολιτικές αρχές» οφείλουν να ελέγχουν «πλήρως» τη διαµόρφωση και
εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής ασφαλείας, «συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων µε γειτονικά
κράτη».
Πέραν αυτών, η Έκθεση επικρίνει την άρνηση της Τουρκίας να επιτρέψει την
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ή να αναγνωρίσει τον οικουµενικό
χαρακτήρα του Πατριαρχείου, ενώ σηµειώνει ότι «η ελληνική µειονότητα εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει προβλήµατα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την προστασία των περιουσιών της
από κατασχέσεις και πλειστηριασµούς των ελληνικών περιουσιών Ίµβρου και Τενέδου».
Όσο για τους κούρδους, αν και στην Έκθεση υπάρχει σαφής µοµφή για την «επιστροφή στη
βία από το Εργατικό Κόµµα Κουρδιστάν ΡΚΚ», σηµειώνεται ότι στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν
µετά τις κηδείες στελεχών της οργάνωσης τον Μάρτιο, «δέκα πολίτες έχασαν τη ζωή τους σε
συγκρούσεις µε την αστυνοµία και πολλοί τραυµατίστηκαν από σφαίρες». Η δε κατάσταση
οδήγησε σε ακόµα µεγαλύτερη καταπίεση ή, όπως ευγενικά το θέτει η Επιτροπή, «είχε αρνητικό
αντίκτυπο» για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. ∆εν είναι άλλωστε µόνον αυτό, καθώς «οι τροπολογίες
που εισήχθησαν στον αντιτροµοκρατικό νόµο υπονοµεύουν τη µάχη κατά των βασανιστηρίων», το
δε διαβόητο άρθρο 301 του Ποινικού Κώδικα περί προστασίας της «τουρκικότητας», «έχει κατ’
επανάληψιν χρησιµοποιηθεί για τη δίωξη απόψεων, που εκφράζονται µε ειρηνικό τρόπο» και ως
εκ τούτου, πρέπει «να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί».
Επίσης, µετά τη συνάντησή τους, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ζοσέπ Μπορέλ και ο
Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος υπογράµµισαν την ανάγκη εναρµόνισης της Τουρκίας µε το
κοινοτικό κεκτηµένο σε ό,τι αφορά τον σεβασµό των θρησκευτικών ελευθεριών. «Η Τουρκία
οφείλει να συµµορφωθεί µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, δηλαδή να τιµήσει και να σεβαστεί τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, προκειµένου να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα δικαιώµατα
αυτά αποτελούν πραγµατική σηµαία, που εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων», σηµείωσε
ο Αρχιεπίσκοπος. Ο κ. Μπορέλ, αναφερόµενος και στην πρόσφατη συνάντησή του µε τον
Οικουµενικό Πατριάρχη, επισήµανε ότι «στις διαπραγµατεύσεις µας µε την Τουρκία, το θέµα της
ελευθερίας της θρησκευτικής πεποίθησης είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο».
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Παράλληλα, η ∆ιεθνής Αµνηστία καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να µην διακόψει πρόωρα
τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία, διότι στηρίζουν τη διαδικασία βελτίωσης των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Την ίδια περίοδο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση άρχισε συζήτηση επί σχεδίου νόµου,
σύµφωνα µε το οποίο το κράτος µπορεί να επιστρέψει ιδιοκτησίες χριστιανικών και εβραϊκών
µειονοτήτων, τις οποίες είχε δηµεύσει. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινήσεων τις
οποίες καλείται να κάνει η χώρα, έναντι των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει κατά την ενταξιακή
της διαδικασία. Άγνωστο, όµως, παραµένει, όχι µόνο η τελική µορφή που θα έχει ο νόµος, αλλά
και εάν θα προβλέπεται και η επιστροφή στους νόµιµους ιδιοκτήτες των µεγάλων τµηµάτων των
συγκεκριµένων περιουσιών, που το τουρκικό κράτος για λόγους εύκολα αντιληπτούς έχει σπεύσει
να «πωλήσει» σε ιδιώτες.
Ακόµη και αυτή η κίνηση, πάντως, η οποία ευθέως εξυπηρετεί σκοπιµότητες, εν όψει της
επικείµενης δηµοσιοποίησης της Έκθεσης Προόδου της Τουρκίας από την Κοµισιόν, προκαλεί
αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, καθώς από την αντιπολίτευση ασκείται κριτική, ότι δεν θα
πρέπει να δίδονται ευκαιρίες στους εχθρούς της Τουρκίας να τη βλάψουν.

353

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Εξευρωπαϊσµός
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής
(η Τουρκία ως περιφερειακή δύναµη)
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ΈΤΟΣ 1999
ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΚ
Τις παραµονές της ∆ιάσκεψης Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελσίνκι, κι ενώ η
Τουρκία προετοιµαζόταν για την έναρξη της ευρωπαϊκής της πορείας, το Ιράκ κάνει έκκληση στα
Ηνωµένα Έθνη να επέµβουν, για να αναγκάσουν την Τουρκία να αποσύρει τις δυνάµεις της από
το ιρακινό έδαφος. Όπως κάθε χρόνο από το 1991, και µε τη σιωπηλή συγκατάθεση των ΗΠΑ, οι
τουρκικές δυνάµεις εισβάλλουν στο βόρειο Ιράκ, που τελεί υπό τον έλεγχο των ιρακινών
κούρδων, για να καταδιώξουν τους αντάρτες του Εργατικού Κόµµατος Κουρδιστάν (ΡΚΚ), σε µια
κατάφωρη παραβίαση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, µε την απροκάλυπτη δικαιολογία διατάραξης της
σταθερότητας στην περιοχή από τους κούρδους αυτονοµιστές. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Ι. Τζεµ,
το µόνο που ενδιαφέρει την Άγκυρα είναι να αποτραπεί η δηµιουργία αυτόνοµου κουρδικού
κράτους.
Το Ιράκ καταδικάζει την τουρκική στρατιωτική επίθεση και τη θεωρεί παραβίαση της
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς του. Ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να αποσύρει
αµέσως τις δυνάµεις εισβολής από τα ιρακινά εδάφη, απειλώντας ότι το Ιράκ διατηρεί το δικαίωµα
να καθορίσει το µέρος και το χρόνο που θα προβεί σε αντίµετρα για την επίθεση αυτή.
Όσον αφορά τη στάση των αµερικανών στο εν λόγω θέµα, η κυβέρνηση Μπους
αντιµετωπίζει την Τουρκία ως βασικό της εταίρο στην επόµενη φάση του «πολέµου κατά της
τροµοκρατίας» – η οποία θα έχει ως πιθανότερο πρώτο στόχο το Ιράκ. Υποστηρίζουν πως µε την
απρόβλεπτη και ασταθή Σαουδική Αραβία, η υποστήριξη της Τουρκίας έχει τεράστια σηµασία για
την υλοποίηση µυστικών επιχειρήσεων και την αυστηρή επιβολή τυχόν νέων κυρώσεων για τις
ΗΠΑ. Σηµαντικότατο ρόλο σε αυτή τη διαµόρφωση τακτικής, διαδραµατίζει και η εµπειρία του
πολέµου του Κόλπου και η συνδροµή του τότε προέδρου Οζάλ στην Αµερική. Μεταξύ άλλων,
είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι ΗΠΑ σε καµία περίπτωση δεν θα υποστηρίξουν την ίδρυση
ανεξάρτητου κουρδικού κράτους στο βόρειο Ιράκ, συµµεριζόµενες την Τουρκία. Η έντονη αυτή
υποστήριξη έχει γίνει αντιληπτή από την τουρκική χώρα, η οποία, µένοντας σταθερή στη
συγκεκριµένη «ωφέλιµη» στάση της, ζητάει ως αντάλλαγµα την οικονοµική της ενίσχυση από
την Αµερική.
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ΈΤΟΣ 2002
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Μέσα στις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία το 2002, είναι και η
ευρωπαϊκή επιµονή να συναφθεί τουρκική συµφωνία ελεύθερου εµπορίου µε την Κύπρο, µία
υποχρέωση που απορρέει από τη συµφωνία Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όµως η Τουρκία απορρίπτει την ευρωπαϊκή υπόδειξη. Η Κοµισιόν τότε, σπεύδει να εκφράζει
σφοδρά παράπονα για την τακτική της Άγκυρας να διοχετεύει παράνοµα στην Ευρώπη προϊόντα
από τα κατεχόµενα, επισηµαίνοντας ότι δεν µπορεί να εφαρµόζει επιλεκτικά τις υποχρεώσεις της
που απορρέουν από τη σύνδεση και την αίτησή της για ένταξη.
Παράλληλα, η αύξηση της διεθνούς δύναµης της Τουρκίας συνεχίζεται, καθώς η βρετανική
και αµερικάνικη κυβέρνηση αντιµετωπίζει «θετικά» την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να
αναλάβει την ηγεσία της ∆ιεθνούς ∆ύναµης Αρωγής και Ασφάλειας (ISAF) στο Αφγανιστάν, κατά
τη διάρκεια του Ιουνίου 2002. Με βάση τις εξελίξεις αυτές, ο αµερικανός απεσταλµένος Τζέιµς
Ντόµπινς προσπάθησε να πείσει τους τούρκους να αναλάβουν τον Απρίλη (2002) την ηγεσία της
∆ύναµης, παραλαµβάνοντάς την από τη Βρετανία, όµως παρά τον αρχικό της ενθουσιασµό, η
εξασθενισµένη οικονοµικά τουρκική κυβέρνηση προέβαλε το αίτηµα της χρηµατοδότησής της για
την αποστολή, ενώ δεν έκρυψε τις επιφυλάξεις της για τη διεύρυνσης της αποστολής και της
χρονικής παράτασής της.
Στο τουρκικό αίτηµα απάντησε ο βρετανός Στρο, επισηµαίνοντας πως η χώρα του θα
«βοηθήσει», χωρίς όµως να διευκρινίζει εάν αυτή η «βοήθεια» θα είναι οικονοµική. Έτσι,
παίρνοντας µία ικανοποιητική υπόσχεση από την Βρετανία – όπως και την προοπτική να
βοηθήσουν οικονοµικά και άλλες χώρες, ανάµεσά τους και η Ελλάδα, υπό την «συµµαχική» πίεση
– η Τουρκία έστειλε τους πρώτους τούρκους στρατιώτες (261 στον αριθµό) στην Καµπούλ, για
την εξυπηρέτηση της αποστολής.
Παρά την αµερικανική υποστήριξη στο θέµα της ∆ιεθνούς ∆ύναµης Αρωγής και
Ασφάλειας, µετά από την επίσκεψη του αµερικανού αντιπροέδρου κ. Ντικ Τσένι στην Άγκυρα,
νέο κλίµα έντασης δηµιουργείται ανάµεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ, καθώς η Άγκυρα πάλι
ακολουθεί τη συνήθη τακτική της, να προσφέρει αρχικά κάθε δυνατή υποστήριξη στην Αµερική
και στη συνέχεια να εµφανίζεται διστακτική, ώσπου να αποκρυσταλλωθούν τα ανταλλάγµατα που
θα πάρει. Στην προκειµένη περίπτωση, οι απαιτήσεις της Τουρκίας από τις ΗΠΑ αφορούν
σηµαντικά στρατηγικά ανταλλάγµατα εναντίον του Ιράκ, από τα οποία προέκυψαν τα προβλήµατα
µεγάλων παραγγελιών πολεµικού υλικού.
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Αφορµή ήταν η διευκρίνιση του αµερικανού αντιπροέδρου ότι η επίθεση στο Ιράκ «δεν
πρόκειται να εκδηλωθεί άµεσα». Οι αµερικανοί έχουν αποφασίσει να ανατρέψουν το ιρακινό
καθεστώς και το µόνο αναπάντητο ερώτηµα είναι πότε θα το επιχειρήσουν, καθώς µια επιχείρηση
στο Ιράκ µπορεί να οδηγήσει σε πόλεµο στην ήδη ταραγµένη περιοχή233. Οι τούρκοι στρατηγοί,
όµως, ζητούν σαφές επιχειρησιακό πλαίσιο και χρονοδιάγραµµα αποχώρησης, µιας και φοβούνται
ότι θα καθηλωθούν στην Καµπούλ για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Την αµερικάνικη θέση
διαδέχτηκε η αντίστοιχη τουρκική ότι αν δεν υπογραφούν σύντοµα τα συµβόλαια, «θα τεθεί υπό
αµφισβήτηση η σοβαρότητα, µε την οποία η Τουρκία συναλλάσσεται επιχειρηµατικά µε τις
ΗΠΑ». Η απειλή αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς το τουρκικό λόµπι βασίζεται σε µεγάλο
βαθµό στα χρήµατα και στις υπηρεσίες εταιρειών πολεµικής βιοµηχανίας.
Ο κ. Ετζεβίτ και οι στρατηγοί ποντάρουν στο γεγονός ότι οι δισταγµοί και οι αντιρρήσεις
τους θα αυξήσουν τη διαπραγµατευτική τους ισχύ, όταν στο τραπέζι θα µπουν τα τελικά
ανταλλάγµατα που θα επιδιώξει η Άγκυρα.
Όµως, κατά την επίσκεψη του αµερικανού αντιπροέδρου Τσένεϊ στην Άγκυρα, µετά από
την περιοδεία του σε όλες τις αραβικές χώρες, η τουρκική κυβέρνηση άλλαξε στάση. Η επίσκεψη
αυτή, που υπό άλλες συνθήκες θα είχε προκαλέσει ενθουσιασµό, βρίσκει την τουρκική ηγεσία
προβληµατισµένη και σαφώς αντίθετη σε οποιοδήποτε σχέδιο αµερικανικής στρατιωτικής
επέµβασης στο Ιράκ.
Η τουρκική θέση, σύµφωνα µε τον Μπουλέντ Ετζεβίτ, υποστηρίζει ότι το Ιράκ δεν µπορεί
να κατασκευάσει όπλα µαζικής καταστροφής, όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, και ότι δεν
αποτελεί απειλή για την περιφέρεια. Παράλληλα, η Άγκυρα βιώνει τεράστιες οικονοµικές
απώλειες που έχει ήδη από τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράκ, ενώ δεν κρύβει την ανησυχία της για
µια «µετά Σαντάµ» εποχή, που θα µπορούσε να οδηγήσει σε κατακερµατισµό του Ιράκ, ανάµεσα
σε κούρδους, σουνίτες και σιίτες, ενδεχόµενο που θα επηρεάσει σοβαρότατα και την Τουρκία.
Έτσι, καταλήγει στη δήλωση του τούρκου πρωθυπουργού, ο οποίος υπογραµµίζει ότι «οι ΗΠΑ δε
θα πραγµατοποιήσουν καµία στρατιωτική επίθεση στο Ιράκ, στο άµεσο µέλλον», δήλωση που
επιβεβαίωσε και ο αµερικανός αντιπρόεδρος.
Σε αντίθεση, ο αµερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι δε θα επιτρέψει σε µια χώρα όπως το
Ιράκ να απειλεί και να κρατά οµήρους εκείνους, τους συµµάχους τους και ολόκληρο τον κόσµο,
αναπτύσσοντας όπλα µαζικής καταστροφής. Εντούτοις, είναι πλέον σαφές ότι οι επαφές του
Με την επέµβαση µπορεί να προκύψουν ανεπιθύµητες καταστάσεις, όπως ένα τετελεσµένο γεγονός
δηµιουργίας κουρδικού κράτους στον Βορρά ή η επικράτηση του Ιράν στη νότια πλευρά του Ιράκ. Αυτό
σηµαίνει ότι θα υποστούν ζηµιά και οι τουρκοµάνοι. Μια τέτοια επιχείρηση θα δηµιουργήσει αρνητικές
επιδράσεις και στους άραβες και µπορεί να επιφέρει νέες συγκρούσεις, ενώ συνεχίζεται από την άλλη
πλευρά η σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστίνης.
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Τσένεϊ, ακόµη και µε σύµµαχες αραβικές ηγεσίες, ήταν αρνητικές. Ο Τζορτζ Μπους απέφυγε να
σχολιάσει την περιοδεία Τσένεϊ και αρκέστηκε να δηλώσει ότι εκτιµά τις συµβουλές των
συµµάχων και θα συνεχίσει τη συνεργασία, αλλά τονίζει ότι ήταν σαφής όταν µίλησε για άξονα
του κακού. Η ένταση των ΗΠΑ µε την Τουρκία είναι φανερή, ενώ η Ελλάδα παρακολουθεί τις
εξελίξεις µε ενδιαφέρον, αφού γνωρίζει ότι αυτές θα επηρεάσουν την προσπάθεια επίλυσης του
Κυπριακού και τις πιθανότητες ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παρ’ όλες τις αντιθέσεις που δηµιουργήθηκαν, η Τουρκία στέκεται στο πλευρό των
νατοϊκών και ιδιαίτερα των αµερικάνων, όταν γίνεται η είσοδος της Ρωσίας µε τους S300 στη
µονοπωλιακή κυριαρχία των πυραύλων εδάφους-αέρος και των ΠΑΤΡΙΟΤ. Σφοδρή αντίδραση
προκαλείται εκ µέρους των αµερικανονατοϊκών, γιατί οι ρωσικοί πύραυλοι υπερτερούν από
πλευράς εµβέλειας και τεχνολογίας. Επίσης, οι αµερικανονατοϊκοί δε θέλουν να δώσουν τη
δυνατότητα στους 70 Ρώσους, που τους υποστηρίζουν, να εποπτεύουν όλες τις κινήσεις του
Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, µε τα υψηλής εµβέλειας ραντάρ που διαθέτουν. Η Άγκυρα παίζει το
παιχνίδι τους και απειλεί µε σύρραξη για να παρεµποδίσει την εγκατάστασή τους.
Σχετικά µε τη Μέση Ανατολή, η ισορροπηµένη κατάσταση της Τουρκίας τείνει να
διασαλευτεί, µε την ξαφνική διάλυση µιας ιστορικής φιλίας. Μεγάλη ένταση δηµιούργησαν οι
δηλώσεις Ετζεβίτ περί γενοκτονίας των παλαιστινίων εκ µέρους του Ισραήλ, οι οποίες
προκάλεσαν την οργή των µέχρι πρότινος συµµάχων της Τουρκίας εβραϊκών οργανώσεων,
τινάσσοντας στον αέρα τη στενή σχέση του φιλοϊσραηλινού λόµπι στις ΗΠΑ µε την Άγκυρα.
Κάποιους µήνες µετά, εννέα από τις ισχυρότερες εβραϊκές οργανώσεις έστειλαν µια σκληρή
επιστολή προς τον κ. Ετζεβίτ, στην οποία τονίζεται ότι «οι ενέργειες του Ισραήλ είναι ευθέως
ανάλογες µε τις ένοπλες επιθέσεις της Τουρκίας εναντίον κούρδων».
Η οργή των εβραϊκών οργανώσεων µετά τις δηλώσεις Ετζεβίτ ανάγκασε τον πρόεδρο της
Αµερικανικής Ένωσης Εβραίων Φίλων της Τουρκίας να γράψει επιστολή προς τα µέλη της, στην
οποία έθετε το ερώτηµα «κατά πόσον έχει νόηµα η συνέχιση της λειτουργίας της Ένωσης»,
τονίζοντας ότι χρησιµοποιώντας τον όρο γενοκτονία, ο Ετζεβίτ κατέστρεψε 80 χρόνια
συστηµατικής προσπάθειας, που έκαναν οι σεφαρδίτες εβραίοι υπέρ της Τουρκίας, αγωνιζόµενοι
εναντίον των λόµπι των αρµενίων, των ελλήνων και των αράβων, ενώ παράλληλα έγραφαν
επιστολές σε αµερικανικές εφηµερίδες, κάθε φορά που δυσφηµούσαν την Τουρκία και
συµµετείχαν στις τουρκικές παρελάσεις µε αµερικανικές, τουρκικές και ισραηλινές σηµαίες.
Οι τούρκοι διπλωµάτες έκαναν ό,τι µπορούσαν για να περιορίσουν τη ζηµιά από τις
δηλώσεις του πρωθυπουργού τους. Ο ίδιος ο κ. Ετζεβίτ επιχείρησε να διορθώσει τα όσα είπε και ο
τούρκος πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον Φαρούκ Λευλόγλου κάλεσε σε συνάντηση την ηγεσία του
φιλοϊσραηλινού λόµπι, η οποία όµως δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις που έδωσε. Παρά τις
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προσπάθειες επανόρθωσης και τα πραγµατικά µεγάλα συµφέροντα που συνδέουν τις δύο χώρες234,
η εµπιστοσύνη ανάµεσα στην Άγκυρα και στο φιλοϊσραηλινό λόµπι έχει υποστεί σηµαντικό
πλήγµα.
Όσον αφορά τις συνεργασίες της Τουρκίας µε άλλα κράτη, µεγάλος είναι ο ενθουσιασµός
των προέδρων της Tουρκίας, του Aζερµπαϊτζάν και της Γεωργίας, κ. Σεζέρ, Aλίγεφ και
Σεβαρντνάτζε για την έναρξη της κατασκευής του αγωγού, που θα µεταφέρει – παρακάµπτοντας
τη Pωσία – πετρέλαιο από την Kασπία µε τερµατικό σταθµό το τουρκικό λιµάνι του Tσεϊχάν, το
οποίο βρίσκεται απέναντι από την Kύπρο.
Oι σχεδόν διθυραµβικές οµιλίες των τριών προέδρων για την καταλυτική σηµασία του
έργου στην εδραίωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή,
συνοδεύτηκαν από την επίσης θερµή οµιλία του αµερικανού υπουργού Eνέργειας Σπένσερ
Aµπρααµ, ο οποίος χαρακτήρισε τον επίµαχο αγωγό «σηµαντικότατο εγχείρηµα235 από
ενεργειακής άποψης, όχι µόνο για τις HΠA αλλά και για την περιοχή ολόκληρη».
H «τουρκική λύση» επελέγη τελικά ως προσφορότερη έναντι των άλλων επιλογών – όπως η
µεταφορά πετρελαίου από τη Mαύρη Θάλασσα ή µέσω Iράν στον Περσικό Kόλπο – µε επιχείρηµα
τη δύσκολη σχέση Oυάσιγκτον-Tεχεράνης ή τη γεωστρατηγική αναβάθµιση της Pωσίας, η οποία,
τον τελευταίο καιρό έχει προβλήµατα µε τη Γεωργία, λόγω της διέλευσης τσετσένων ανταρτών σε
γεωργιανό έδαφος, µέσω της κοιλάδας του Πανκίζι.
Όσον αφορά την µεταερντογανιακή περίοδο, οι σχέσεις της Τουρκίας µε τις ΗΠΑ
χαρακτηρίζονται από την επιφυλακτικότητα και την ανησυχία των δύο πλευρών. Οι Αµερική
ανησυχεί ιδιαίτερα για την αναµενόµενη εσωτερική και διεθνή τακτική της Άγκυρας – κυρίως σε
σχέση µε το Ιράκ – ενώ η τουρκική χώρα αντιτίθεται σε κάθε αµερικανική επέµβαση στο ιρακινό
έδαφος – κυρίως η συντηρητική στρατιωτική Τουρκία (πολύ πιο έντονα απ' ότι οι φιλελεύθερες
ηγεσίες), παρά τις παραδοσιακές προνοµιακές της σχέσεις µε τις ΗΠΑ. Ούτε ο πολιτικός κόσµος
ούτε οι στρατιωτικοί δεν βλέπουν µε καλό µάτι την επέµβαση των αµερικανών στην ιρακινή
χώρα. Παρά τη βεβαιότητά τους ότι κάτι θα τους εξασφαλίσει η εξόντωση του Σαντάµ Χουσεΐν
και ο πλήρης αφοπλισµός της χώρας του – µαζί και µε τα όπλα µαζικής καταστροφής, εάν διαθέτει
Μεταξύ των δύο χωρών έχει υπογραφεί σύµφωνο αµυντικής συνεργασίας, όπως και µία συµφωνία µε
ισραηλινή αµυντική βιοµηχανία, για την αναβάθµιση τουρκικών τεθωρακισµένων M-60. Επίσης, το
Ισραήλ εφοδιάζει την Tουρκία µε όλα τα όπλα, που αρνούνται να της πουλήσουν δυτικά δηµοκρατικά
κράτη.
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Σηµειωτέον ότι ο αγωγός Mπακού-Tσεϊχάν – έργο που υποστηρίχθηκε κατά κύριο λόγο από τις HΠA
επί προεδρίας Kλίντον – παρά τις ενστάσεις που κατά καιρούς διατυπώθηκαν λόγω του κόστους του, θα
έχει µήκος 1.750 χλµ. και θα µεταφέρει περισσότερο από ένα εκατοµµύριο βαρέλια µαύρου χρυσού
καθηµερινά από τις αζερικές πετρελαιοπηγές της Kασπίας στο Tσεϊχάν, µέσω Γεωργίας.
235

359

– ότι θα επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός και, ίσως, τους δοθεί το ελεύθερο να
εκµεταλλευθούν αυτοί τα πετρέλαια της Μοσούλης, οι συνέπειες της βίαιης ανατροπής της
κατάστασης στο Ιράκ φοβούνται ότι θα είναι αρνητικές για την Τουρκία, καθώς θα
ξαναφουντώσει το Κουρδικό236. Τέλος, οι ΗΠΑ στηρίζουν ενεργά τη σύνδεση της Τουρκίας µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι παραδοσιακοί σύµµαχοί τους στην Άγκυρα είναι οι κύριοι πολέµιοι
της προώθησης των σχέσεων µε την Ευρώπη.
Παρά την αρχική της άρνηση237 και δεδοµένου των οικονοµικο-πολιτικών της αδυναµιών,
η Τουρκία αρχίζει να διαπραγµατεύεται τους όρους της συµφωνίας για επίθεση των ΗΠΑ στο
Ιράκ. H Άγκυρα, ζητώντας παράλληλα από την Αµερική οικονοµική βοήθεια και αποπληρωµή του
χρέους της – ύψους 4 δισ. δολαρίων, για αγορά πολεµικού υλικού από τις ΗΠΑ – και θέλοντας να
αποφύγει την πιθανή αµερικάνικη υποστήριξη δηµιουργίας κουρδικού κράτους238, ενώ
ταυτόχρονα

λαµβάνει

την

αµερικανική

διαβεβαίωση

για

επενδύσεις

ύψους

δεκάδων

εκατοµµυρίων δολαρίων σε διάφορες εγκαταστάσεις που ίσως χρησιµοποιηθούν, ισχυρίζεται ότι
χρειάζεται νοµική βάση για την επιχείρηση εναντίον του Ιράκ και επιθυµεί να υπάρξει ψήφισµα
του OHE, που θα δικαιολογεί µια συµµαχική επίθεση εναντίον της Bαγδάτης. Eπίσης, για να µην
είναι µόνη της εναντίον ολόκληρου του µουσουλµανικού κόσµου, η Tουρκία απαιτεί τη
συµµετοχή τουλάχιστον δύο ακόµη αραβικών χωρών στην εκστρατεία239, πιθανότατα της
Σαουδικής Aραβίας και του Kουβέιτ.

Στο βόρειο Ιράκ ζουν µερικά εκατοµµύρια κούρδοι που απολαµβάνουν ένα είδος ιδιαίτερης
µεταχείρισης από τους αµερικανούς µετά τον Πόλεµο του Κόλπου, επειδή ήταν και παραµένουν
αντισανταµικοί. Στην Άγκυρα φοβούνται ότι η Ουάσιγκτον, για να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους
όταν θα εκστρατεύσει κατά της Βαγδάτης, θα τους υποσχεθεί, αν όχι ανεξαρτησία, τουλάχιστον την
πλήρη αυτονοµία τους – κάτι που τους είχε υποσχεθεί η Ολµπραϊτ το 1996. Αν οι κούρδοι του Ιράκ
αποκτήσουν έστω αυτονοµία, ασφαλώς θα γίνουν ο πόλος έλξης των κούρδων της Τουρκίας, οι οποίοι
θα ζητήσουν να ενωθούν µε τους αδελφούς τους. Φυσικά, δύσκολα οι ΗΠΑ ή κάποια άλλη χώρα θα
υποστήριζε ένα τέτοιο αίτηµα, αφού και το ΝΑΤΟ έχει συµβατική υποχρέωση να υπερασπιστεί την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας, αλλά είναι φανερό ότι το Κουρδικό θα γίνει και πάλι µεγάλο πρόβληµα
για την Άγκυρα.
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O τούρκος πρωθυπουργός έχει εκφράσει επανειληµµένως την αντίθεσή του σε ενδεχόµενο
στρατιωτικό πλήγµα εναντίον του Ιράκ, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει περιφερειακή
αποσταθεροποίηση και πιθανή παγκόσµια οικονοµική κρίση. H Tουρκία φοβάται επίσης το ενδεχόµενο
δηµιουργίας de facto ανεξάρτητης κουρδικής κρατικής οντότητας στο βόρειο Iράκ, σε περίπτωση
ανατροπής του Σαντάµ Xουσεΐν, γεγονός που θα αναζωπύρωνε τις αποσχιστικές τάσεις της κουρδικής
µειονότητας στην ίδια την Tουρκία.
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Εξάλλου, οι δύο µεγαλύτερες κουρδικές οργανώσεις, το ∆ηµοκρατικό Κόµµα (KDP) και η
Πατριωτική Ένωση (PUK), τοποθετούνται επισήµως υπέρ της δηµιουργίας ιρακινής συνοµοσπονδίας,
στην οποία µπορεί να σχηµατιστεί ένα ηµιαυτόνοµο κουρδικό κρατίδιο. Με βάση αυτό, η συµφωνία
συνεργασίας των αρχηγών των δύο κουρδικών κοµµάτων που ελέγχουν το βόρειο Ιράκ, προκάλεσε
ανησυχία και δυσαρέσκεια στην Άγκυρα, η οποία πιστεύει πως πίσω από αυτό, κρύβεται η προσδοκία
δηµιουργίας κουρδικού κράτους στην περιοχή, γι’ αυτό και η Άγκυρα προέβηκε σε απειλές επέµβασης.
239
Αφού σύµφωνα µε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ΙΤΑΡ ΤΑΣ, η Μόσχα απάντησε αρνητικά στο
ανάλογο αµερικανικό αίτηµα και δηλώνει προσηλωµένη στην εφαρµογή της απόφασης του ΟΗΕ.
Επίσης, η Κίνα επέµενε ότι µόνο πολιτική µπορεί να είναι η λύση του προβλήµατος.
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Στο πλέγµα των συγκυριών, εντάσσεται η Σύνοδος της Ιρακινής Αντιπολίτευσης στο
Nεβσεχίρ της Tουρκίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Iρακινού Iνστιτούτου
Eρευνών µε συµµετοχή τουρκοµάνων, κούρδων, αράβων και ασσυρίων. Mετείχαν επίσης
αποστολές από τις HΠA, τη Γερµανία, τη Pωσία και την Iαπωνία. Στο κοινό ανακοινωθέν, όλοι
τάσσονται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας του Iράκ, µετά το τέλος του «δικτατορικού
καθεστώτος» και της ίσης κατανοµής του ιρακινού πλούτου για όλες τις εθνικές οµάδες.
H διπλωµατική κινητικότητα της αµερικανικής και της ιρακινής πλευράς µε επίκεντρο την
Τουρκία, σε συνδυασµό µε την παρουσία των τριών ∆ηµοκρατικών γερουσιαστών στη Bαγδάτη,
συνοδεύτηκε και από ανακοίνωση του τουρκο-ιρακινού Συµβουλίου Eπιχειρηµατιών περί του
κόστους της 12ετούς αποµόνωσης του Iράκ για την Tουρκία, ύψους 100 δισ. δολαρίων και
οδήγησε στο συµπέρασµα, ότι η Άγκυρα µετέρχεται και πάλι της τακτικής του «παζαρέµατος» στο
θέµα της εµπλοκής της στον πόλεµο, επικαλούµενη τις εις βάρος της συνέπειες, µεταξύ άλλων και
το νέο κύµα προσφύγων από το Iράκ, ιδιαίτερα από το βόρειο τµήµα του.
Από την άλλη πάλι, η προοπτική νέας αµερικανικής επίθεσης έχει αναπτερώσει τις ελπίδες
των κούρδων για ανεξαρτησία, έστω τµήµατος του βορείου Iράκ, πράγµα που προκαλεί ρίγη
ανατριχίλας στην Άγκυρα, η οποία ποτέ δεν έπαψε να εποφθαλµιά τις πετρελαιοφόρες περιοχές
της Mοσούλης και του Kιρκούκ240. Εµπλεκόµενη, λοιπόν, περισσότερο στα προβλήµατα της
Κεντρικής Ασίας, η Τουρκία αναπροσαρµόζει ανάλογα και την αµυντική στάση της, µη
θεωρώντας την Ελλάδα ως πρώτη κατά προτεραιότητα εξωτερική απειλή.
Τον ∆εκέµβριο του 2002, η νέα τουρκική ηγεσία έχει στην ουσία αφήσει να εννοηθεί ότι θα
υποστηρίξει τις Hνωµένες Πολιτείες, αν και θα προτιµούσε ο πόλεµος να αποτελούσε µια
συλλογικότερη προσπάθεια εναντίον του Σαντάµ. Tο ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους
γείτονες του Iράκ, από τους οποίους οι Hνωµένες Πολιτείες ζητούν συνεργασία. Mία οµάδα
αµερικανών διπλωµατών αναπτύσσεται, τόσο στην Eυρώπη όσο και στον αραβικό κόσµο,
προκειµένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη υποστήριξη.
Mεταξύ των σίγουρων υποστηρικτών των HΠA περιλαµβάνεται το Kουβέιτ, το οποίο µετά
την εισβολή του Iράκ το 1990, εξακολουθεί να θεωρεί ότι απειλείται από τον ιρακινό ηγέτη.
Aρκετοί επικριτές της κυβέρνησης τονίζουν ότι ανατροπή του Σαντάµ ενδέχεται να οδηγήσει σε
αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής, ωστόσο οι υποστηρικτές της στρατιωτικής λύσης
απαντούν ότι το Iράκ είναι διασπασµένο, καθώς στον βορρά λειτουργεί αυτόνοµος κουρδικός
θύλακος, ενώ στον νότο υπάρχει πληθυσµός σιιτών, ο οποίος είναι έτοιµος να ξεσηκωθεί εναντίον
Σηµαντική αντίθεση, καθώς η Τουρκία προσβλέπει σε πετρελαιοφόρα εδάφη του Iράκ, αλλά
ταυτόχρονα και σε καθήλωση του κουρδικού στοιχείου.
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της κεντρικής εξουσίας µε την πρώτη ευκαιρία.
Tο γειτονικό Mπαχρέιν θα ήθελε πολύ να αποφευχθεί ο πόλεµος, καθώς ανησυχεί ότι µια
σύρραξη θα πλήξει τον τουρισµό του και θα αποµακρύνει τους επενδυτές, όµως η χώρα έχει
µακρά παράδοση συνεργασίας µε τις Hνωµένες Πολιτείες. Tο ίδιο ισχύει και για το Kατάρ, το
οποίο ωστόσο θα συνεργαζόταν πιο εύκολα µε µια διευρυµένη συµµαχία.
Mία από τις πιο κρίσιµες περιπτώσεις είναι η Σαουδική Aραβία, αφού η συνεργασία της
πολιτικά θα έδινε το στίγµα και σε όλες τις άλλες χώρες της περιοχής. Aπό στρατιωτικής πλευράς,
η συνεργασία του Pιάντ είναι πολύτιµη, καθώς διαθέτει λιµάνια στρατηγικής σηµασίας, ενώ οι
HΠA διατηρούν βάσεις, τις οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν. Τη δεδοµένη
περίοδο, η κυβέρνηση της Σαουδικής Aραβίας έχει απαγορεύσει τη χρήση των βάσεων αυτών για
για την πραγµατοποίηση επιθέσεων στο Iράκ, σε απάντηση των επιθέσεων που δέχονται τα
αµερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη που περιπολούν στην περιοχή και επιβάλλουν τη ζώνη
απαγόρευσης των πτήσεων. Όµως, αν η Σαουδική Aραβία δεν συνεργαστεί, οι σχέσεις των HΠA
µε το Pιάντ θα υποστούν πλήγµα.
Όσον αφορά το ίδιο το Ιράκ, αυτό έχει αποδεχτεί τους ελέγχους στη Βαγδάτη µέσω των
επιθεωρήσεων του πρώτου – από τα 8 – προεδρικού µεγάρου στην περιοχή Καρκχ, ώστε να
αποφευχθεί κατά το δυνατόν ο πόλεµος, κερδίζοντας την εκτίµηση του γενικού γραµµατέα του
ΟΗΕ, Κόφι Ανάν. Επίσης, ο επικεφαλής της ιρακινής Επιτροπής Ελέγχου, Χουσάµ Μοχάµεντ
Αµίν, ανακοίνωσε ότι η Βαγδάτη θα προσκοµίσει στις 7 ∆εκέµβρη, στον ΟΗΕ, την απαιτούµενη
λίστα των οπλικών της συστηµάτων και ότι θα εµπεριέχονται νέα στοιχεία, αλλά «όχι απαραίτητα
όπλα µαζικής καταστροφής, τα οποία δε διαθέτουν». Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αρι
Φλάισερ, αρκέστηκε να σχολιάσει ότι «η Ουάσιγκτον θα χρησιµοποιήσει αρκετό χρόνο για να
εκτιµήσει τη λίστα, πριν εκφράσει άποψη», ενώ ο πρόεδρος Μπους ζητούσε «πλήρη αφοπλισµό
του Ιράκ, ακόµη και αν δε βρεθούν ενοχοποιητικά στοιχεία από τους επιθεωρητές».
Στο µεταξύ, συνεχίζεται η διπλωµατική και πολιτική κινητικότητα στο εσωτερικό και
εξωτερικό της Tουρκίας. Aπό τη µια πλευρά, οι HΠA πιέζουν για την επίλυση του κυπριακού
ζητήµατος, επισηµαίνοντας ότι ο χρόνος είναι λίγος πριν από τη Σύνοδο της Kοπεγχάγης, και από
την άλλη ζητούν από την Tουρκία να παράσχει στρατιωτικές βάσεις και στρατό, εν όψει πιθανής
έναρξης πολεµικών επιχειρήσεων κατά του Iράκ. Πιο συγκεκριµένα, σε επιστολή που στάλθηκε
στην τουρκική πρεσβεία στην Oυάσιγκτον, οι HΠA ζητούν στρατιωτική υποστήριξη, άδεια
χρήσης βάσεων και ανάπτυξη στρατιωτικής δύναµης 100.000 ανδρών στα σύνορα µε το Iράκ, από
τους οποίους γύρω στις 17.000 έως 20.000 ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν εντός του ιρακινού
εδάφους. Σε αντάλλαγµα, οι HΠA θα «σβήσουν» τουρκικό χρέος ύψους 6-7 δισ. δολαρίων. Tο
τουρκικό Υπουργείο Eξωτερικών δεν προέβη σε σχολιασµό της είδησης, αν και είναι γνωστό ότι η
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νέα τουρκική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται σε στρατιωτική επέµβαση στο Iράκ,
διατυπώνοντας φόβους ότι ο πόλεµος θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή.
Με την επίσπευση όµως, των πολεµικών προετοιµασιών της Oυάσιγκτον εν όψει του
πολέµου κατά του Iράκ, οι στρατιωτικές βάσεις και τα λιµάνια τελικά τέθηκαν στη διάθεση των
Hνωµένων Πολιτειών. Η κυβέρνηση της Tουρκίας έδωσε την άδεια στην Oυάσιγκτον να ελέγξει
ορισµένες από τις αεροπορικές της βάσεις και ορισµένα λιµάνια της, στις νότιες περιοχές της
χώρας. Από την άλλη πλευρά, οι αµερικανοί δεν είναι απολύτως βέβαιοι κατά πόσον τα τουρκικά
αεροδρόµια της νοτιοανατολικής Tουρκίας διαθέτουν τις κατάλληλες υποδοµές για την
προσγείωση και απογείωση των µεγάλων µεταγωγικών αεροσκαφών HΠA. Tο ίδιο είναι προφανές
ότι ισχύει και για τα λιµάνια, προκειµένου σε περίπτωση πολέµου, τα αµερικανικά πολεµικά πλοία
να µπορούν να ελλιµενιστούν.
Από την άλλη, η Tουρκία έχει κατ’ επανάληψιν εκφραστεί εναντίον του πολέµου,
εκτιµώντας ότι η ασθενής οικονοµία της θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζηµιά, ενώ ο φόβος της
δηµιουργίας κουρδικού κράτους στο µαλακό της υπογάστριο επιτείνει την αρνητική της στάση.
Ωστόσο οι Hνωµένες Πολιτείες και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στην Tουρκία
αλλά και στη συνέχεια, φροντίζουν, µέσα από αλλεπάλληλες διπλωµατικές επαφές, να
διαβεβαιώνουν την τουρκική ηγεσία, ότι θα συµβάλουν οικονοµικά στην ανόρθωση της
οικονοµίας της, αποκλείοντας παράλληλα τη δηµιουργία κουρδικού κράτους στο βόρειο τµήµα
του Iράκ.
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ΈΤΟΣ 2006
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Αρχές του 2006, η διαµάχη γύρω από τα επίµαχα σκίτσα-γελοιογραφίες του προφήτη
Μωάµεθ συντηρείται σε υψηλούς τόνους, καθώς η αναδηµοσίευσή τους από πληθώρα
ευρωπαϊκών εντύπων – κυρίως από ∆ανία και Νορβηγία – διατηρεί αµείωτη την οργή του
µουσουλµανικού κόσµου. Παράλληλα αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς έχει ανοίξει µεγάλη
συζήτηση στην Ευρώπη γύρω από τα όρια της ελευθερίας του Τύπου, ενώ κάποιοι µιλούν ακόµη
και για σύγκρουση πολιτισµών. Ο τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε τη
δηµοσίευση των σκίτσων του Μωάµεθ από τις ευρωπαϊκές εφηµερίδες, κάνοντας λόγο για επίθεση
εναντίον των µουσουλµανικών πνευµατικών αξιών και υποστήριξε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα
όριο στην ελευθερία του Τύπου. Αποτέλεσµα της έντασης που δηµιουργήθηκε ήταν και το
µποϊκοτάζ όλων των δανικών και νορβηγικών προϊόντων, που διέταξε τούρκος βουλευτής του
κυβερνώντος κόµµατος, ως ένδειξη διαµαρτυρίας.
Στο εν λόγω θέµα, επιπρόσθετο ενδιαφέρον έχει το «εκβιαστικό» τέχνασµα της Άγκυρας να
επιχειρεί, κατά περίπτωση, να καλυφθεί πίσω από την κρίση στις σχέσεις ∆ύσης-ισλαµικού
κόσµου, ώστε άλλοτε να αποκοµίσει επιπλέον οφέλη στην εξωτερική της πολιτική και άλλοτε να
αποφύγει τις όποιες επιπτώσεις από την αδιάλλακτη – και ενίοτε προκλητική έναντι του διεθνούς
δικαίου – πολιτική που ακολουθεί.
Ως προς τις εξωτερικές απειλές, στο δόγµα εθνικής ασφαλείας γίνεται αναφορά και στο
Ιράν, αφού υπογραµµίζεται ότι «το Ιράν και το Ιράκ προκαλούν αοριστία και κίνδυνο για την
Τουρκία. Οι πύραυλοι Σαχάµπ του Ιράν, είναι απειλή για την Τουρκία».
Παράλληλα, ο εξόριστος ηγέτης της παλαιστινιακής Xαµάς, Xαλέντ Mεσάαλ επέλεξε την
Άγκυρα ως πρώτο σταθµό περιοδείας του σε τέσσερις µουσουλµανικές χώρες, για συνοµιλίες µε
µέλη της τουρκικής κυβέρνησης. Στην προσπάθειά του να διασφαλίσει υποστήριξη προς τη
Xαµάς, ενώ οι δυτικές χώρες εντείνουν τις πιέσεις στη νικήτρια των παλαιστινιακών εκλογών,
καλώντας τη να αποκηρύξει τη βία και να αναγνωρίσει το κράτος του Iσραήλ, ο κ. Μεσάαλ
µετέβη στην Τουρκία, στην οποία κυβερνούν τη δεδοµένη περίοδο οι ισλαµιστές και συνδέεται µε
αµυντικό σύµφωνο µε το Ισραήλ. Προηγήθηκαν, αµέσως µετά τις παλαιστινιακές εκλογές, η
πρόταση του τούρκου πρωθυπουργού Tαγίπ Eρντογάν, να µεσολαβήσει µεταξύ Iσραήλ και της
νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης και η έκκλησή του προς τη διεθνή κοινότητα να
διαπραγµατευθεί µε τη Xαµάς, επιλογή του παλαιστινιακού λαού µε δηµοκρατικές εκλογές. Aπό
την πλευρά του, ο κ. Γκιουλ υπεραµύνθηκε της συγκεκριµένης απόφασης της τουρκικής
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κυβέρνησης, ως µία προσπάθεια να προλειάνει το έδαφος για τις ειρηνευτικές συνοµιλίες στη
Mέση Aνατολή, καθώς πρόθεσή της είναι να πείσει την ισλαµική οργάνωση να υπερβεί το
παρελθόν και να αναγνωρίσει το Iσραήλ. Όµως, η κίνηση αυτή ενόχλησε την ισραηλινή
κυβέρνηση, δηµιουργώντας έτσι ρήγµα στις τουρκοϊσραηλινές σχέσεις241.
Στα παρασκήνια, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ο Καναδάς, η Βρετανία, η Γαλλία και
οι Ηνωµένες Πολιτείες άρχισαν έναν σκληρό αγώνα, για να εξασφαλίσουν από την Τουρκία
παραγγελίες ατοµικών αντιδραστήρων. ∆εν αποκλείεται στον ανταγωνισµό να µετάσχουν πολύ
σύντοµα η Ρωσία και η Ιαπωνία. Προβλέπεται αγώνας σκληρός, ο οποίος δεν θα περιοριστεί στον
οικονοµικό και στον τεχνικό χώρο αλλά θα περάσει σε πολιτικό επίπεδο, και είναι βέβαιο ότι η
Τουρκία δεν θα αφήσει ανεκµετάλλευτες όσες ευκαιρίες παρουσιαστούν. Συντηρώντας τις
προσδοκίες της µιας χώρας, διαιωνίζοντας διαπραγµατεύσεις µε µιαν άλλη, ανεβάζοντας τον
ανταγωνισµό, για παράδειγµα µεταξύ Καναδά, Γαλλίας και ΗΠΑ, ως τη στιγµή που θα υπογραφεί
η συµφωνία, η Τουρκία γνωρίζει ότι µπορεί να εκµεταλλευθεί την αγορά των ατοµικών
αντιδραστήρων για να εξασφαλίσει πολιτικά οφέλη στον παγκόσµιο χώρο. Πρόκειται άλλωστε για
πρακτική, που η Άγκυρα εφαρµόζει ανέκαθεν στις αγορές πολεµικού υλικού από το εξωτερικό.
Επίσης, η Τουρκία, αναζητώντας νέες πηγές ενέργειας, προσανατολίζεται, µέσω των
«υποδείξειων» αµερικανών, γάλλων και βρετανών ειδικών, να προσφύγει στην ατοµική ενέργεια,
για να καλύψει τις ανάγκες της και ήδη αυτή η πρόθεση έχει περάσει σε πρακτικό στάδιο. Ο ίδιος
ο πρωθυπουργός κ. Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2004 είχε απορρίψει κάθε
σχετική ιδέα, τάχθηκε τελικά υπέρ της «αναζήτησης νέων µέσων ενέργειας» και ο διπλωµάτης κ.
Σανµπέρκ, εκφράζοντας ασφαλώς κυβερνητικές απόψεις, προχώρησε περισσότερο, δηλώνοντας
στον Τύπο: «Αν θέλουµε τα παιδιά µας να ζουν σε µια χώρα ανεξάρτητη, δεν επιτρέπεται να
καθυστερήσουµε. H λύση της ατοµικής ενέργειας είναι απολύτως εφικτή». Το ζήτηµα, όµως,
απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση – η οποία σχεδιάζει να το θέσει µε την έναρξη των τούρκικων
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων – και είναι πολύ σοβαρό, γιατί σε περίπτωση ατυχήµατος στην
Τουρκία, που είναι µια σεισµογόνος περιοχή, θα επηρεαστούν άµεσα η Κύπρος, η Ελλάδα και οι
γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και χώρες της Βαλκανικής.
Όσον αφορά την κατάσταση στο Ιράκ, η βία στην περιοχή – ιδιαίτερα µετά την
καταστροφή του ιερού τεµένους των σιιτών στη Σαµάρα – µπορεί να επεκταθεί και πέραν των
Αποτέλεσµα αυτού ήταν να µαταιωθεί επ’ αόριστον το µεγαλεπήβολο σχέδιο µεταφοράς πόσιµου
ύδατος µε τάνκερ, από τα παράλια της νοτιοανατολικής Τουρκίας στο Ισραήλ. Επικαλούµενες τη
ραγδαία αύξηση της τιµής του πετρελαίου και την ιδιωτικοποίηση της τουρκικής εταιρείας διαχείρισης
πόσιµων υδάτων, Άγκυρα και Τελ Αβίβ συµφώνησαν ότι η εφαρµογή της, υπογραφείσας, εν µέσω
τυµπανοκρουσιών, συµφωνίας δεν είναι εφικτή. Οι δύο κυβερνήσεις, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η
συµφωνία θα επανεξεταστεί στο µέλλον, ενώ πηγές προσκείµενες στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών
άφηναν ανοικτό το ενδεχόµενο κατασκευής αγωγού για τη µεταφορά του πόσιµου ύδατος στο Ισραήλ.
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συνόρων της χώρας και να προκαλέσει ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή. Mε αυτό το πνεύµα, ο
πρωθυπουργός της Tουρκίας, Pετζέπ Tαγίπ Eρντογάν, προσήλθε στη συνάντησή του µε τον
πρωθυπουργό του Iράκ, Iµπραήµ Tζαφαρί, στην τουρκική πρωτεύουσα, επισηµαίνοντας στον
συνοµιλητή του ότι οι ιρακινοί ηγέτες θα πρέπει να ενωθούν για να καταπολεµήσουν την
τροµοκρατία στη χώρα. O κ. Tζαφαρί, ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι η έκρηξη της θρησκευτικής βίας
στο Iράκ – την οποία απέδωσε σε δράση τροµοκρατών – δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη στις
προσπάθειες σχηµατισµού νέας ιρακινής κυβέρνησης. Tόνισε επίσης ότι η κατάσταση στο Iράκ,
όσον αφορά στην ασφάλεια, έχει τεθεί υπό έλεγχο.
O µεγαλύτερος φόβος της Άγκυρας είναι ακόµα ότι η συνέχιση της βίας στο Iράκ και ο
ενδεχόµενος εµφύλιος πόλεµος µπορεί να οδηγήσουν σε διάλυση της χώρας και απόσχιση των
κούρδων στο βόρειο τµήµα, γεγονός που µπορεί να δώσει έναυσµα στην κουρδική µειονότητα στη
νοτιοανατολική Tουρκία να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της. Έτσι, η Tουρκία επιχειρεί να
διαδραµατίσει ρόλο µεσολαβητή, προκειµένου να αποκλιµακωθεί η ένταση στο Iράκ. Στο πλαίσιο
αυτό εγγράφεται και η πρωτοβουλία του κ. Eρντογάν, που δήλωσε ότι η Tουρκία προσπαθεί να
συγκαλέσει διάσκεψη µεταξύ του Iράκ και των γειτονικών του χωρών, µε στόχο οι ιρακινοί ηγέτες
να θέσουν τέρµα στη βία και να εστιάσουν την προσοχή τους στη συγκρότηση κυβέρνησης
εθνικής ενότητας, η οποία θα επιλύσει τα προβλήµατα του Iράκ, µέσω της συναινετικής οδού.
Kατά την άφιξή του στην Άγκυρα, ο ιρακινός Iµπραήµ Tζαφαρί δήλωσε ότι σκοπός της
επίσκεψής του είναι η ενίσχυση των δεσµών µεταξύ των δύο χωρών, αλλά και η διαβεβαίωση από
την Tουρκία ότι θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση προβληµάτων ύδρευσης και έλλειψης
ηλεκτρικής ενέργειας του Iράκ, καθώς και στα προβλήµατα στα δίκτυα µεταφορών. Tην
επίσκεψη, ωστόσο, του κ. Tζαφαρί στην Tουρκία επέκρινε έντονα ο πρόεδρος του Iράκ, κ. Tζαλάλ
Tαλαµπανί, µε το επιχείρηµα ότι δεν ενηµερώθηκε σχετικά. Eπιπρόσθετα ο ιρακινός πρόεδρος
υπογράµµισε ότι οποιαδήποτε συµφωνία συνάψει ο κ. Tζαφαρί στην Tουρκία δεν θα έχει ισχύ. H
κριτική που ασκεί ο κούρδος Tαλαµπανί στον σιίτη Tζαφαρί είναι ενδεικτική της πολιτικής
έντασης µεταξύ κοµµάτων και ηγετών του Iράκ, εν όψει σχηµατισµού κυβέρνησης.
Παρ’ όλα αυτά, η περίοδος αυτή παραµένει ιδιαίτερα ταραχώδης για τους κούρδους στο
εσωτερικό της Τουρκίας, δεδοµένου του πλήθους των διαδηλώσεων και εξεγέρσεων, γι’ αυτό, ο
τούρκος πρωθυπουργός Ερντογάν απάντησε µε υποσχέσεις για περισσότερη δηµοκρατία και
ευηµερία, στις πολύνεκρες διαµαρτυρίες που έλαβαν χώρα στις κουρδικές επαρχίες.
Συγκεκριµένα, µιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής οµάδας του κόµµατός του, ο τούρκος
πρωθυπουργός τόνισε: «∆εν θα υπαναχωρήσουµε από τον στόχο µας, που είναι η δηµοκρατία και
η ανάπτυξη. Θα εισάγουµε µεγαλύτερες ελευθερίες, περισσότερη δηµοκρατία, κοινωνική αρωγή,
δικαιώµατα και δικαιοσύνη. ∆εν θα διακόψουµε τον αγώνα µας κατά του Εργατικού Κόµµατος
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Κουρδιστάν ΡΚΚ, αλλά δεν πρέπει να πέσουµε στην παγίδα αυτών που επιθυµούν την αποτυχία
της ειρήνης και την αναταραχή. Η κυβέρνησή µας είναι ισχυρή και ικανή να αντιµετωπίσει την
τροµοκρατία, ενώ όσοι συγχέουν τον ανθρωπισµό µας µε αδυναµία, σφάλλουν θανάσιµα».
Επίσης, αναφερόµενος στους κούρδους, τόνισε: «Ενώ εκείνοι επενδύουν στο µίσος, εµείς θα
κατασκευάσουµε περισσότερους δρόµους, νοσοκοµεία, σχολεία και χώρους εργασίας στις
κουρδικές περιοχές και θα προσφέρουµε περισσότερες ελευθερίες, περισσότερη δηµοκρατία,
κράτος πρόνοιας, δικαιώµατα και δικαιοσύνη».
Επίσης, σύµφωνα, µε τον Σετζγκίν Τανρίκουλου, νοµικό επί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, «η
κλιµάκωση της βίας µπορεί να αποτραπεί, µόνον αν και οι δύο πλευρές λάβουν δραστικά µέτρα.
Το Εργατικό Κόµµα του Κουρδιστάν πρέπει να αφοπλισθεί και η κυβέρνηση να βελτιώσει τη ζωή
των κούρδων».
Την ώρα που ο τούρκος πρωθυπουργός κ. Tαγίπ Eρντογάν υποσχόταν κλιµάκωση της
αντιπαράθεσης µε τους κούρδους αντάρτες του Εργατικού Κόµµατος PKK, η Ευρωπαϊκή Ένωση
κάλεσε την Τουρκία να περιφρουρήσει τα δικαιώµατα όλων των πολιτών της και να διερευνήσει
πλήρως τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο 16 ανθρώπων, κατά τις ταραχές που σηµειώθηκαν.
«Kαλούµε τις τουρκικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως τις ταραχές και να διασφαλίσουν ότι οι
δυνάµεις ασφαλείας θα επιδεικνύουν την αναγκαία αυτοσυγκράτηση προς τους διαδηλωτές»,
δήλωσε ο επίτροπος για θέµατα Yγείας της Eυρωπαϊκής Ένωσης κ. Σπύρος Kυπριανού, µιλώντας
στο Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο εκ µέρους της Kοµισιόν. O κ. Kυπριανού και το Eυρωκοινοβούλιο
καταδίκασαν τη δράση του Εργατικού Κόµµατος PKK, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες επιθέσεις της
οργάνωσης, η οποία θεωρείται τροµοκρατική από την Ένωση, προκαλούν «σοβαρή ανησυχία».
Παράλληλα, όµως, η Eυρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Tουρκία να προαγάγει και να διαφυλάξει τα
δικαιώµατα όλων των πολιτών της, όπως ορίζεται σαφώς στη συµφωνία έναρξης ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων που υπέγραψαν το 2005 οι δύο πλευρές.
Tην ίδια στιγµή στην Άγκυρα, ο κ. Eρντογάν υποσχέθηκε ότι θα εντείνει τον αγώνα κατά
των ανταρτών του Εργατικού Κόµµατος Κουρδιστάν PKK, προσθέτοντας, για ευνόητους λόγους,
ότι αυτό δεν σηµαίνει παύση των δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων, που απαιτεί η Eυρωπαϊκή
Ένωση. Eπιπλέον, ο τούρκος πρωθυπουργός απαίτησε από τους ηγέτες του µεγαλύτερου
κουρδικού κόµµατος, του Kόµµατος της ∆ηµοκρατικής Kοινωνίας (KDP), να αναγνωρίσουν
δηµόσια ότι το Εργατικό Κόµµα PKK είναι τροµοκρατική οργάνωση242. Aπηχώντας τα λεγόµενα
του κ. Eρντογάν, ο τούρκος υπουργός Eξωτερικών κ. Aµπντουλάχ Γκιούλ δήλωσε, ότι η
Επίσης, έγινε πρόταση από τον τούρκο υπουργό ∆ικαιοσύνης Τσεµίλ Τσιτσέκ για ένα αµφιλεγόµενο
αντιτροµοκρατικό νοµοσχέδιο της κυβέρνησης Ερντογάν, που στόχο θα έχει τους κούρδους
αυτονοµιστές.
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δηµοκρατία στην Tουρκία θα ενισχυθεί και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να
ακυρωθούν οι δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις.
Παρόµοιες ήταν οι προτροπές του ευρωπαίου επιτρόπου αρµοδίου για τη ∆ιεύρυνση, Ολι
Ρεν, «η κατάσταση απαιτεί οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και οικοδόµηση γεφυρών
επικοινωνίας», είπε ο Ρεν. Ο ευρωπαίος επίτροπος απέρριψε το ενδεχόµενο να απειλήσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση µε αναστολή των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Παράλληλα, όµως,
προειδοποίησε τον Στρατό να µη λάβει υπερβολικά βίαια µέτρα καταστολής. «Ζητούµε να
αποφευχθεί η υπερβολική χρήση βίας», τόνισε ο Ρεν.
Στο µεταξύ, η υπό κατάρρευση εθνική ενότητα του Ιράκ και οι φιλοδοξίες των κούρδων της
χώρας για τον µέγιστο βαθµό αυτονοµίας, έχουν ανησυχήσει όχι µόνο την Τουρκία αλλά και
άλλες χώρες µε κουρδικούς πληθυσµούς, όπως το Ιράν. «Η Τουρκία, το Ιράν και η Συρία πρέπει
να ακολουθήσουν κοινή πολιτική στο κουρδικό και στο ιρακινό ζήτηµα», δήλωσε ο πρέσβης του
Ιράν στην Άγκυρα, Φιρούζ Ντεβλεταµπαντί. «Αν η Τουρκία, το Ιράν και η Συρία επιτρέψουν τη
δηµιουργία κενού στο θέµα αυτό, το κενό θα καλυφθεί από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θα κόψουν
κοµµάτια δικά µας για να φτιάξουν κουρδικό κράτος». Στη συνέντευξή του στην εφηµερίδα
«Μιλιέτ», ο Ντεβλεταµπαντί προσέθεσε ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να δηµιουργήσουν εντάσεις
ανάµεσα στην Τουρκία και στο Ιράν, ακολουθώντας πολιτική «διαίρει και βασίλευε».
Αυστηρή ήταν η κριτική του τούρκου πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για την απόφασή της να διακόψει την οικονοµική της βοήθεια προς την
κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής, της οποίας ηγείται η Χαµάς, προσθέτοντας ότι η
εγκατάλειψη της πολιτικής αυτής δεν θα προάγει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. «Το οικονοµικό
εµπάργκο που επιβλήθηκε στον παλαιστινιακό λαό είναι άδικο και απάνθρωπο», τόνισε επικριτικά
ο τούρκος πρωθυπουργός, σε Σύνοδο Προέδρων Kοινοβουλίων Ισλαµικών Κρατών, στην
Κωνσταντινούπολη, ενώ παράλληλα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Αχµέντ Νεσντέτ Σεζέρ τάχθηκε
υπέρ της επανέναρξης του διαλόγου, στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για την ειρήνη στη Μέση
Ανατολή. Μιλώντας ενώπιον της Κνεσέτ, ο κ. Σεζέρ δήλωσε αντίθετος µε την προοπτική των
µονοµερών ενεργειών στην περιοχή και υπογράµµισε ότι η Τουρκία είναι διατεθειµένη να
αναλάβει ρόλο διαµεσολαβητή, προς όφελος της επανέναρξης των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της
ισραηλινής κυβέρνησης και της Παλαιστινιακής Αρχής.
Παράλληλα, µία συνέπεια του µεγέθους των εσωτερικών προβληµάτων στην Τουρκία ήταν
και η διατάραξη στις σχέσεις µε την Αµερική. Αίσθηση προκάλεσαν οι εκτιµήσεις του Κέντρου
Στρατηγικών και ∆ιεθνών Μελετών (CSIS), που έχει την έδρα του στην Ουάσιγκτον, γύρω από τις
αµερικανοτουρκικές σχέσεις στο φόντο της ιρανικής κρίσης. Οι συντάκτες σχετικής Έκθεσης
εκτιµούν πως η κυβέρνηση Μπους θα επιδιώξει στενότερη συνεργασία µε την ηγεσία του
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τουρκικού στρατού, θεωρώντας τους στρατιωτικούς περισσότερο αξιόπιστους συµµάχους από την
κυβέρνηση Ερντογάν, καθώς η άρνηση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης να δώσει το «πράσινο
φως» για τη διέλευση αµερικανικών στρατευµάτων στον πόλεµο του Ιράκ και η πρόσφατη
επίσκεψη της ηγεσίας της Χαµάς στην Άγκυρα ενίσχυσαν, σύµφωνα µε το Κέντρο Στρατηγικών
και ∆ιεθνών Μελετών, τη δυσπιστία της κυβέρνησης Μπους προς τους µετριοπαθείς ισλαµιστές
του Ερντογάν.
Όσον αφορά το Ιράκ, η αµερικανίδα υπουργός Eξωτερικών κ. Kοντολίζα Pάις, στην
ελαφρώς ψυχρή επίσκεψή της στην Άγκυρα – της οποίας την «παγερή ατµόσφαιρα» δεν
παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός, αλλά απέδωσε σε κλίµα που καλλιεργεί ο Τύπος – προειδοποίησε
την Tουρκία να µην εισβάλει στο ιρακινό Kουρδιστάν, καταδιώκοντας τους αντάρτες του
Εργατικού Κόµµατος PKK, καθώς τόνισε ότι στο βόρειο Ιράκ υπάρχει σταθερότητα που θα πρέπει
να προστατευθεί. Ο κ. Γκιουλ κατέστησε σαφές στην αµερικανίδα υπουργό Eξωτερικών ότι η
Άγκυρα243 περιµένει ενεργότερη βοήθεια από την Oυάσιγκτον244 στην καταπολέµηση του
Εργατικού Κόµµατος Κουρδιστάν PKK, καθώς, τον τελευταίο καιρό, έχουν ενταθεί οι
συγκρούσεις στη νοτιοανατολική Tουρκία και παρατηρείται συγκέντρωση τουρκικών δυνάµεων
στα σύνορα µε το Iράκ. «Eιδικά, επισήµανα στην κ. Pάις ότι η τροµοκρατική οργάνωση (PKK)
εκµεταλλευόµενη το κενό εξουσίας στο βόρειο Iράκ, άρχισε και πάλι να επιτίθεται στην
Tουρκία», δήλωσε ο κ. Γκιουλ.
Παρά την επιµονή της Άγκυρας, όµως, η αµερικανίδα υπουργός Εξωτερικών δε φάνηκε
διατεθειµένη να λάβει υπόψη της τις τουρκικές ανησυχίες. Παράλληλα, η επικεφαλής της
αµερικανικής διπλωµατίας επανέλαβε ότι το καθεστώς στην Τεχεράνη αποµονώνει καθηµερινά τη
χώρα από τη διεθνή κοινότητα, σε απάντηση του οποίου ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Αµπντουλάχ Γκιουλ δήλωσε, ότι η χώρα του τάσσεται κατά της διασποράς των πυρηνικών όπλων
στην περιοχή, εκφράζοντας την ελπίδα πως το ζήτηµα θα επιλυθεί ειρηνικά, δια της διπλωµατικής
οδού.
Ωστόσο, η κ. Pάις πρότεινε, και η Άγκυρα το δέχθηκε: την επανενεργοποίηση ενός
µηχανισµού ασφαλείας µεταξύ Oυάσιγκτον-Άγκυρας-Bαγδάτης, για τη συζήτηση και εφαρµογή
Η Τουρκία ανησυχεί ότι σε πιθανή αµερικανική επίθεση στο Ιράν, οι κούρδοι του Ιράκ και του Ιράν
θα εξεγερθούν και η µετακίνηση της έξαρσης στις νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας θα είναι
αναπόφευκτη, απειλώντας την επισφαλή ισορροπία στην περιοχή.
244
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι σχέσεις µεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, συµµάχων στο ΝΑΤΟ, ήταν
παραδοσιακά καλές, όµως το 2003 διήλθαν κρίση, µετά την άρνηση της Άγκυρας να επιτρέψει στους
αµερικανούς να εξαπολύουν επιχειρήσεις στο Ιράκ από το έδαφός της. Η εξοµάλυνση ωστόσο των
σχέσεων των δύο χωρών δεν µπορεί να επιτευχθεί, χωρίς τη διευθέτηση του Κουρδικού. Η Τουρκία έχει
εκφράσει επανειληµµένως έντονη δυσαρέσκεια για την απραξία, όπως τη χαρακτηρίζει, των αµερικανών
έναντι του κούρδων εξτρεµιστών, που βρίσκουν καταφύγιο στο βόρειο Ιράκ και οι οποίοι επιτίθενται
εναντίον τούρκων στρατιωτών και κυβερνητικών στόχων. Η Τουρκία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόµενο
να εξαπολύσει η ίδια επιχειρήσεις, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ανταρτών.
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µέτρων ασφαλείας κατά των ανταρτών του Εργατικού Κόµµατος Κουρδιστάν PKK, µόλις
σχηµατιστεί η νέα κυβέρνηση του Iράκ. Tο δυσάρεστο για την Τουρκία είναι ότι σε αυτή την
κυβέρνηση, θεωρείται βέβαιο ότι θα συµµετέχουν και µάλιστα µε ισχυρή εκπροσώπηση οι
κούρδοι του Iράκ. Η Ουάσιγκτον, άλλωστε, υπολογίζει ιδιαίτερα τους κούρδους του Iράκ,
προκειµένου να επιτύχει η νέα ιρακινή κυβέρνηση, αλλά και να αµβλυνθεί η δύναµη των σιιτών,
που επηρεάζονται από το Iράν.
Παρά τις αµερικανικές υποδείξεις, σηµαντικές ενισχύσεις απέστειλε η Tουρκία στη µεθόριο
µε το Iράκ, µε το πρόσχηµα ότι προσπαθεί να αποτρέψει τη διείσδυση ανταρτών του Εργατικού
Κόµµατος PKK, προκαλώντας ένταση στις σχέσεις της µε τη Bαγδάτη. Σύµφωνα µε τούρκους
αξιωµατούχους, η Άγκυρα έχει αναπτύξει στις περιοχές της νοτιοανατολικής Tουρκίας 30 χιλιάδες
επιπλέον άνδρες, προς ενίσχυση των 250 περίπου χιλιάδων τούρκων στρατιωτών που ήδη
σταθµεύουν εκεί. O κούρδος πρόεδρος του Iράκ Tζαλάλ Tαλαµπανί εξέφρασε ανησυχία για τη
συγκέντρωση στρατευµάτων στα βόρεια σύνορα του Iράκ – στην ουσία δηλαδή, στα σύνορα του
αυτόνοµου ιρακινού Kουρδιστάν µε την Tουρκία – ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες, ο ιρακινός
πρέσβης στην Άγκυρα ζήτησε πληροφορίες για τις κινήσεις των τουρκικών στρατευµάτων. Ο κ.
Γκιουλ δήλωσε ότι οι ιρακινοί δεν θα πρέπει να ανησυχούν, διότι «όσα συµβαίνουν, έχουν
µοναδικό στόχο να αποτρέψουν τα µέλη της τροµοκρατικής οργάνωσης να εισέλθουν στην
Tουρκία», ενώ οι εν λόγω κινήσεις τους είναι «για να προστατεύσουν τα σύνορά τους».
Παράλληλα, στη Βαγδάτη, η Ράις δέχτηκε έντονες διαµαρτυρίες για την «κατάφωρη
παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράκ» από την τουρκική πλευρά και εξέφρασε εκ νέου
την πάγια θέση των ΗΠΑ, ότι πρωτεύει η «σταθερότητα» στο φλεγόµενο και υπό κατοχή Ιράκ. Ο
κούρδος πρόεδρος του Ιράκ, Τζαλάλ Ταλαµπανί χαρακτήρισε «κόκκινη απαγορευµένη ζώνη» τα
σύνορα του Ιράκ µε την Τουρκία, λέγοντας ότι «καµία χώρα δεν έχει δικαίωµα να παραβιάζει τα
σύνορά µας» και προσθέτοντας ότι η επίσκεψη της αµερικανίδας υπουργού Εξωτερικών,
Κοντολίζα Ράις και του υπουργού Άµυνας των ΗΠΑ, Ντόναλντ Ράµσφελντ αποδεικνύει την
πρόθεση της Ουάσιγκτον να επιβάλει τον σεβασµό των συνόρων του Ιράκ. Το άρθρο του
«Newsweek» υποστηρίζει ότι η αµερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τους κούρδους του
Ιράκ να αντιµετωπίσουν οι ίδιοι το Εργατικό Κόµµα ΡΚΚ, προτού η Άγκυρα εξαπολύσει
στρατιωτική εκστρατεία µεγάλης κλίµακας. Οι κούρδοι του Ιράκ, όµως, σύµφωνα µε το
«Newsweek», είναι πρόθυµοι να υποστηρίξουν το αίτηµα ανεξαρτησίας των αδελφών τους, που
ζουν στο τουρκικό έδαφος.
Παρ’ όλα αυτά, οι γειτονικές του Ιράκ χώρες υποστηρίζουν όλο και περισσότερο τη νέα
ιρακινή κυβέρνηση. Σχεδόν το σύνολο των γειτονικών χωρών δηλώνουν απερίφραστα ότι έχουν
συµφέρον σ' ένα σταθερό Ιράκ. Συνεχής διπλωµατική ροή των γειτονικών χωρών κατεγράφη,
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καθώς υπουργοί Εξωτερικών από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ιράν, τη
Συρία και την Ιορδανία, όπως και από την Αίγυπτο µετέβησαν στην ιρακινή πρωτεύουσα,
προκειµένου να έχουν διµερείς συνοµιλίες µε τις Αρχές. Αυτό και µόνο σηµατοδοτεί τη φυγή προς
τα εµπρός και την αποδέσµευση από τη στασιµότητα του παρελθόντος, ενώ παράλληλα
δηµιουργεί την πλατφόρµα, πάνω στην οποία θα εξασκήσει η νέα ιρακινή ηγεσία τις δυνάµεις της
και τη δυνατότητά της να ασκεί εξουσία, χωρίς τους αµερικανούς.
Παράλληλα, σε 20σέλιδη Έκθεσή του, το έγκυρο αµερικανικό think tank, Συµβούλιο
Eξωτερικών Σχέσεων – το οποίο ασκεί σηµαντική επιρροή στη διαµόρφωση της αµερικανικής
διπλωµατίας – υπογραµµίζει την ανάγκη βελτίωσης των αµερικανοτουρκικών σχέσεων και τη
λήψη αµοιβαίων µέτρων για τη γεφύρωσή τους. Στο κείµενο, καλείται επίσης η Oυάσιγκτον να
διορίσει άµεσα ειδικό συντονιστή για το Kυπριακό, καθώς η θέση χηρεύει µετά την αποχώρηση
του Tοµ Oυέστον, ενώ επισηµαίνεται ότι «η επίλυση του Kυπριακού δυσχεράνθηκε, µετά την
ένταξη της Kύπρου στην Eυρωπαϊκή Ένωση».
Στην Έκθεση αναφέρεται η ρήξη στις διµερείς σχέσεις Oυάσιγκτον-Άγκυρας, µε αφορµή
την αντίθεση της Tουρκίας στην αµερικανική επίθεση κατά του Iράκ. Στο πλαίσιο αυτό,
σηµειώνεται πως η Oυάσιγκτον θεωρεί αδιανόητη την άρνηση της Άγκυρας να συναινέσει στη
διέλευση των αµερικανικών δυνάµεων από το τουρκικό έδαφος προς το βόρειο Iράκ, απόφαση
που έπληξε την εικόνα της Tουρκίας στα µάτια του στρατιωτικού κατεστηµένου της Oυάσιγκτον.
H δυσαρέσκεια του Πενταγώνου έχει οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των επίσηµων
επαφών και διάχυτη είναι η άποψη στην Oυάσιγκτον, πως δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται
αξιόπιστος εταίρος η Άγκυρα. Aπό την άλλη, η τουρκική κυβέρνηση και η κοινή γνώµη θεωρούν
ότι η Oυάσιγκτον δεν επέδειξε την απαραίτητη ευαισθησία στα προβλήµατα που θα δηµιουργούσε
η εισβολή στο Iράκ και ειδικότερο στο Κουρδικό. Σε αυτήν την αδιαφορία της Oυάσιγκτον,
αποδίδεται άλλωστε η πρόσφατη έξαρση του αντιαµερικανισµού στην Tουρκία, όπως σηµειώνεται
στην Έκθεση.
Tο αµερικανικό think tank διαπιστώνει ότι ο εκδηµοκρατισµός της Tουρκίας δεν έχει
ολοκληρωθεί, αλλά οι αλλαγές στο Σύνταγµα επιτρέπουν µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών στη
διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, µε αποτέλεσµα η Oυάσιγκτον να µην µπορεί να επαφίεται
αποκλειστικά στην τουρκική ελίτ για να προωθήσει τα συµφέροντά της.
Την ίδια περίοδο, άτυπη ωφελιµιστική στρατηγική συµµαχία µοιάζει να έχει συνάψει η
Άγκυρα µε την Τεχεράνη, σε ό,τι αφορά το κουρδικό ζήτηµα. Με βάση αυτήν, ιρανικές
στρατιωτικές δυνάµεις εξαπέλυσαν βολές πυροβολικού εναντίον βάσεων του Εργατικού
Κόµµατος Κουρδιστάν ΡΚΚ στα όρη Καντιλί του βορείου Ιράκ, στο τριεθνές µεταξύ Ιράκ, Ιράν
και Τουρκίας. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Τεχεράνη, Γκολάµ Ελχάµ, επιβεβαίωσε το
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γεγονός, τονίζοντας ωστόσο ότι τα ιρανικά στρατεύµατα δεν εισήλθαν στο έδαφος του Ιράκ. Εν τω
µεταξύ, το Εργατικό Κόµµα ΡΚΚ διατηρεί ακόµα βάσεις στα όρη Καντιλί, απ’ όπου εξαπολύει
επιθέσεις εντός των τουρκικών συνόρων.
Σε σχέση µε την Συρία, διπλωµατική διένεξη απειλήθηκε µεταξύ Άγκυρας και Αµµάν, όταν
κατά τη διάρκεια οικονοµικού συµποσίου στην Κωνσταντινούπολη, το συριακό Εµπορικό
Επιµελητήριο παρουσίασε χάρτη, ο οποίος εµφάνιζε την τουρκική επαρχία Χατάι ως συριακό
τµήµα.
Παράλληλα, η Γαλλία σκληραίνει περισσότερο τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. Ο
εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε για «ανεπανόρθωτη βλάβη»
στις σχέσεις της Τουρκίας µε τη Γαλλία, σε περίπτωση που η γαλλική Eθνοσυνέλευση ψηφίσει το
νέο νοµοσχέδιο για τη γενοκτονία των αρµενίων245, το οποίο σηµειωτέον, θα ανοίξει τον δρόµο
για την ποινική δίωξη όσων απορρίπτουν τη γνησιότητα των αναφορών σχετικά µε τη γενοκτονία,
που η Γαλλία έχει αναγνωρίσει µε προηγούµενή της απόφαση. Η Τουρκία ως απάντηση
αποφάσισε να ποινικοποιείται οποιαδήποτε αναφορά στο ζήτηµα εντός Τουρκίας και να
διαψεύδεται κατευθείαν οποιοσδήποτε µνηµονεύσει τη γενοκτονία – αρνούµενη την ιστορία της –
ενώ παραλλήλισε τη γενοκτονία των αρµενίων µε το αποικιακό παρελθόν της Γαλλίας,
υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία, που είναι ευάλωτη στην κριτική για το παρελθόν της, σε χώρες
όπως η Αλγερία, θα έπρεπε να αποφεύγει την τήρηση δύο µέτρων και δύο σταθµών, σε ό,τι αφορά
την προσέγγιση της Ιστορίας».
Την ίδια στιγµή, τούρκος βουλευτής πρότεινε ως αντίποινα να θεσπιστεί νόµος στην
Τουρκία, που θα απαγορεύει την άρνηση της γενοκτονίας των αλγερινών από τους γάλλους. Ο
Μαχµούτ Κοτσάκ του κυβερνώντος Kόµµατος της ∆ικαιοσύνης και της Ανάπτυξης ζήτησε επίσης
να κηρυχθεί η 8η Mαΐου «Ηµέρα µνήµης για τη γενοκτονία των αλγερινών». «Είναι βασική
επιδίωξή µας η µαταίωση της θέσπισης του σχετικού νόµου, καθώς και η υποστήριξη στην
τουρκική πρόταση για τη σύσταση κοινής τουρκοαρµενικής επιτροπής ιστορικών, οι οποίοι θα
µελετήσουν τις σφαγές των αρµενίων στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου στο πλαίσιο της
οθωµανικής αυτοκρατορίας, θα επεξεργαστούν τα υπάρχοντα κρατικά αρχεία και θα
ανακοινώσουν τα ευρήµατά τους ενώπιον της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά
ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.
Σύµφωνα πάλι µε τα τουρκικά ΜΜΕ, το νοµοσχέδιο αποτελεί προσπάθεια των γάλλων
πολιτικών να κερδίσουν την υποστήριξη της αρµενικής κοινότητας, καθώς η χώρα οδεύει προς τις
Υπενθυµίζεται ότι η Τουρκία αρνείται τη γενοκτονία των αρµενίων, αφού διαψεύδει ότι 1,5
εκατοµµύριο αρµένιοι έπεσαν θύµατα των οθωµανικών δυνάµεων στη διάρκεια και αµέσως µετά τον A΄
Παγκόσµιο Πόλεµο. Αντίθετα, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι οι νεκροί αρµένιοι ήταν ο αιµατηρός
απολογισµός µιας σύρραξης, που στοίχισε ακόµη περισσότερες µουσουλµανικές ζωές.
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προεδρικές εκλογές του 2007. Παράλληλα, έχει προηγηθεί η έγκριση από την Ευρωβουλή µη
δεσµευτικής απόφασης, που καλεί την Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, στο πλαίσιο της
διαδικασίας αποδοχής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ την ίδια ώρα εκκρεµούν οι υποθέσεις
δεκάδων τούρκων διανοουµένων, που κατηγορούνται για «προσβολή της τουρκικής ταυτότητας,
επειδή αναφέρθηκαν στη γενοκτονία των αρµενίων»246. Σε µια προσπάθεια να αποφευχθεί
διπλωµατική κρίση στις σχέσεις Γαλλίας-Τουρκίας, η γαλλική Εθνοσυνέλευση ανέβαλε για τον
Οκτώβριο την ψηφοφορία για το νοµοσχέδιο – το οποίο τελικά ποινικοποιεί τους αρνητές της
αρµενικής γενοκτονία, προκαλώντας διάχυτες αντιδράσεις. Από την πλευρά της, η Άγκυρα κάλεσε
το Παρίσι να εγκαταλείψει οριστικά τα σχέδιά του και να αποσύρει εξ ολοκλήρου την επίµαχη
πρόταση από την πολιτική του ατζέντα.
Στο πλαίσιο των περιφερειακών συνεργασιών, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι
Λαβρόφ, πρόκειται να συναντηθεί µε ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, για να συζητήσει θέµατα
διµερούς ενδιαφέροντος, µε πρώτο θέµα στην ατζέντα αυτό του πυρηνικού προγράµµατος του
Ιράν. Σε συνέντευξή του, ο ρώσος υπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα και η Μόσχα µοιράζονται κοινές
θέσεις σε πολλά περιφερειακά ζητήµατα, περιλαµβανοµένης της διένεξης µε τα πυρηνικά του
Ιράν, ότι οι ρωσικές εταιρείες έχουν «τεράστιο» ενδιαφέρον για τα σχέδια της Τουρκίας να
κατασκευάσει το πρώτο πυρηνικό της εργοστάσιο κι ετοιµάζονται να µετάσχουν στον διαγωνισµό
κατασκευής του. Ο κ. Λαβρόφ επισήµανε το ενδιαφέρον ρωσικών επιχειρήσεων για επενδύσεις
στην Τουρκία και ειδικότερα για συµµετοχή στα τουρκικά σχέδια κατασκευής του πρώτου
πυρηνικού σταθµού παραγωγής ενέργειας της Τουρκίας. Άλλο ζήτηµα που απασχολεί τις
διπλωµατικές αντιπροσωπείες των δύο κρατών, είναι εκείνο της τιµολόγησης των εξαγωγών
ρωσικού φυσικού αερίου προς την Τουρκία. Αναφερόµενος σε αυτό το θέµα, ο υπουργός άνευ
χαρτοφυλακίου Κουρσάντ Τουζµέν είπε ότι η Άγκυρα αναµένει προνοµιακή τιµολογιακή
µεταχείριση από τη Μόσχα, καθώς η Τουρκία εισάγει το 60% του φυσικού αερίου της από τη
Ρωσία.
Όµως µε την είσοδο του Ιουνίου, οι ισορροπίες µε τη Ρωσία γίνονται λεπτές, καθώς τέθηκε
σε λειτουργία ο νέος πετρελαιαγωγός, ο οποίος µεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσµατα της
Κασπίας Θάλασσας, µέσω Μπακού και Γεωργίας, στο τουρκικό λιµάνι της Τσεϊχάν,
επισφραγίζοντας τη συνεργασία µε το Αζερµπαϊτζάν. Το γεγονός αυτό ενισχύει τον ρόλο της
Τουρκίας ως ενεργειακού αγωγού µεταξύ ∆ύσης και Ανατολής, ενώ µειώνει τον ασφυκτικό
έλεγχο της Ρωσίας στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις νότιες περιοχές της
Ανάλογες αντιδράσεις είχε και η ανέγερση µνηµείου για τη γενοκτονία των ποντίων στη
Θεσσαλονίκη, για το οποίο η Τουρκία διαµαρτυρήθηκε επίσηµα µέσω του υπουργείου Εξωτερικών, ότι
τέτοιες ενέργειες «σκιάζουν τις φιλικές σχέσεις των δύο χωρών». Η ελληνική πλευρά παρέµεινε στην
τακτική «χαµηλών τόνων», µη δηµιουργώντας περαιτέρω ένταση.
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πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Ωστόσο, το τουρκικό πυρηνικό πρόγραµµα – για το οποίο γίνεται λόγος από τη δεκαετία
του ’60 χωρίς να έχει τεθεί µέχρι στιγµής σε τροχιά υλοποίησης – αντιµετωπίζεται µε έντονο
σκεπτικισµό, τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και
της Μέσης Ανατολής. Οι πιο προφανείς λόγοι που στηρίζουν τις αιτιάσεις αφορούν τους
περιβαλλοντικούς κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή – δεδοµένου της κατ’ εξοχήν σεισµογενής
τουρκικής χώρας247 και του αυξηµένου κινδύνου πυρηνικού ατυχήµατος.
Μια δεύτερη, όχι λιγότερο σηµαντική πηγή ανησυχίας, προέρχεται από τη χρονική
σύµπτωση της απόφασης του Ερντογάν µε την κρίση γύρω από το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν.
Με δηλώσεις του στην αµερικανική εφηµερίδα «Ουάσιγκτον Ποστ», ο πρώην πρεσβευτής της
Τουρκίας στις Ηνωµένες Πολιτείες, Οζντέµ Σανµπέρκ, συνέδεσε ευθέως το πυρηνικό πρόγραµµα
της Άγκυρας µε τον περιφερειακό ανταγωνισµό Τουρκίας-Ιράν, δύο γειτονικών χωρών, που
βρίσκονται πολύ κοντά ως προς τον πληθυσµό, το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης και την ισχύ
των ενόπλων δυνάµεων. «Εφόσον αποκτήσει πυρηνική ενέργεια, το Ιράν θα γίνει κυρίαρχη
δύναµη στην περιοχή µας», δήλωσε ο κ. Σανµπέρκ για να προσθέσει: «Η σχέση Τουρκίας-Ιράν θα
γίνει ασύµµετρη. Αν θέλουµε να αφήσουµε στις επόµενες γενιές µια ανεξάρτητη Τουρκία, δεν
έχουµε την πολυτέλεια να καθυστερήσουµε το πυρηνικό µας πρόγραµµα». Αυτή η γραµµή
ανάλυσης θέτει αβίαστα το ερώτηµα αν η Τουρκία, που έχει υπογράψει τη συνθήκη µη διάδοσης
των πυρηνικών όπλων, θα περιοριστεί, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στο Ιράν, στην ειρηνική
αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας.
Σ’ αυτό το φόντο, δεν µπορούν να περάσουν απαρατήρητες πρόσφατες δηλώσεις του
απόστρατου στρατηγού Αρµαγκάν Κουλογκλού, αναλυτή του Κέντρου Ευρασιατικών
Στρατηγικών Σπουδών, στην «Ντόιτσε Βέλε»: «Eχουµε ανταγωνισµό µε το Ιράν. ∆εν µπορούµε
να αφήσουµε τον έλεγχο της περιοχής στο Ιράν. Αν το Ιράν γίνει πιο ισχυρό από την Τουρκία, θα
αποτελέσει κίνδυνο για τη χώρα µας. Γι’ αυτό, η Τουρκία πρέπει να εµποδίσει την απόκτηση
πυρηνικών όπλων από το Ιράν, σε συνεργασία µε τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ. Αν όµως το Ιράν
αποκτήσει τέτοια όπλα, προκειµένου να αποκατασταθεί η ισορροπία, η Τουρκία θα χρειαστεί να
αποκτήσει και αυτή πυρηνικά όπλα».
Οι εξελίξεις αυτές θέτουν εύλογα ερωτήµατα για τον χαρακτήρα του τουρκικού πυρηνικού
προγράµµατος. ∆εν είναι σαφές κατά πόσο ο Μοχάµεντ Ελ Μπαραντέι, κατά την επίσκεψή του
Το λιµάνι της Σινώπης, στη Μαύρη Θάλασσα, που προορίζεται να φιλοξενήσει τον πρώτο πυρηνικό
αντιδραστήρα της Τουρκίας πιθανόν το 2012, ήταν µια από τις πόλεις που βίωσαν µε τον πιο σκληρό
τρόπο τις επιπτώσεις από το ατύχηµα του Τσερνοµπίλ, πριν από δύο δεκαετίες. Και η περιοχή γύρω από
τον Κόλπο του Ακουγιού, όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί ένα από τα τρία πρώτα πυρηνικά
εργοστάσια, βρίσκεται πλάι σε ένα άλλο τεκτονικό ρήγµα, κάτι που δεν µπορεί παρά να ανησυχεί την
Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νησιά του Αιγαίου.
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στην Άγκυρα, θα εξασφαλίσει σαφείς ελέγχους και διεθνείς εγγυήσεις που θα άρουν τις βάσιµες
ανησυχίες.
Στο µεταξύ, εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αποκάλυψε πως τούρκοι
και αρµένιοι διπλωµάτες, που συναντήθηκαν ήδη τρεις φορές το τελευταίο έτος, βρίσκονται κοντά
στην επίτευξη συµφωνίας, που θα οµαλοποιήσει τις σχέσεις των δύο κρατών. Οι συνοµιλίες
µεταξύ των δύο πλευρών ακολούθησαν την ανταλλαγή επιστολών µεταξύ Ερντογάν και του
αρµενίου προέδρου Κοτσαριάν τον Απρίλιο του 2005. Ο τούρκος πρωθυπουργός είχε προτείνει σε
επιστολή του τη δηµιουργία κοινής επιτροπής ιστορικών, η οποία θα µελετήσει τη γενοκτονία των
αρµενίων του 1915, ως πρώτο βήµα οµαλοποίησης των σχέσεων µεταξύ Άγκυρας και Eρεβάν. Ο
αρµένιος πρόεδρος είχε αποδεχθεί την πρόταση Ερντογάν «κατ’ αρχάς», υπογραµµίζοντας
ωστόσο ότι επιθυµεί η πρώτη κίνηση καλής θέλησης να προέλθει από την Τουρκία.
Η διατάραξη των σχέσεων Τουρκίας-Αµερικής συνεχίστηκαν, καθώς οι καταιγιστικές
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είχαν ως «παράπλευρη απώλεια» τις αµερικανοτουρκικές
ισορροπίες. Ο τούρκος πρωθυπουργός Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωµένες
Πολιτείες ότι ανέχονται τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των εχθρών του στον Λίβανο, αλλά δεν
επιτρέπουν στην Άγκυρα να συντρίψει τους κούρδους αντάρτες του Εργατικού Κόµµατος ΡΚΚ
στο βόρειο Ιράκ, χαρακτηρίζοντας την τουρκική αυτή κίνηση ως «µη συνετή πράξη».
Παράλληλα, ο ισλαµιστής πρωθυπουργός άσκησε δριµεία κριτική στο Ισραήλ – ιστορικό
σύµµαχο της Τουρκίας – για τους συνεχιζόµενους βοµβαρδισµούς του Λιβάνου, µε στόχο την
αποδυνάµωση της Χεζµπολάχ, τονίζοντας: «∆εν είναι δυνατόν να ενοχοποιείται µια ολόκληρη
χώρα για µια ενέργεια µιας συγκεκριµένης οργάνωσης. Κανείς δεν έχει δικαίωµα να εκµηδενίζει
µια ολόκληρη χώρα και τον άµαχο πληθυσµό της».
∆ιπλωµατικές πηγές και αναλυτές θεωρούν ότι στην παρούσα συγκυρία ο τουρκικός
στρατός δεν θα κινηθεί εναντίον του Εργατικού Κόµµατος του Κουρδιστάν ΡΚΚ στο Ιράκ, χωρίς
τη συγκατάθεση των ΗΠΑ και επισηµαίνουν ότι τα σκληρά σχόλια του Ερντογάν έχουν τους εξής
δύο στόχους: i) Nα ικανοποιήσουν τα εθνικιστικά στοιχεία στην κοινή γνώµη της χώρας και ii) να
παρακινήσουν τις ΗΠΑ και τις ιρακινές αρχές να καταστείλουν τις δραστηριότητες του κουρδικού
κόµµατος ΡΚΚ. Οι ίδιοι ειδικοί επισηµαίνουν ότι σε περίπτωση που δεν ληφθεί κανένα µέτρο, η
Τουρκία µπορεί να αναλάβει δράση.
Πέρα από τα πολιτικά, υπάρχουν και τα επιχειρησιακά εµπόδια σε µια ενδεχόµενη
επέµβαση. Οι αντάρτες του Εργατικού Κόµµατος ΡΚΚ κρύβονται στα βουνά Καντίλ, περιοχή που
απέχει περίπου 80 χιλιόµετρα από τα σύνορα Τουρκίας-Ιράν. Για να τους επιτεθούν, οι τουρκικές
δυνάµεις θα πρέπει να διασχίσουν περιοχές που φυλάσσονται από ιρακινούς κούρδους. Επιπλέον,
οι κούρδοι του κόµµατος ΡΚΚ έχουν τη δυνατότητα να διασχίσουν τα σύνορα προς το Ιράν, το
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οποίο, στην περιοχή αυτή, κατοικείται επίσης από κουρδικούς πληθυσµούς. «Η κυβέρνηση
βρίσκεται σε αδιέξοδο» είπε ο Σεϊφί Τασάν, διευθυντής του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων του
πανεπιστηµίου Μπιλκέντ της Άγκυρας. «Από τη µια πλευρά δεν θέλουν να τα χαλάσουν µε τις
ΗΠΑ και από την άλλη η κοινή γνώµη διψά για δράση».
Εν τω µεταξύ, ο αµερικανός πρέσβης στην Άγκυρα Ρος Γουίλσον είχε προειδοποιήσει, ότι
«η συνεργασία τούρκων, αµερικανών και ιρακινών ίσως είναι πιο λογική οδός από το να
προσπαθούµε να δράσουµε µονοµερώς». Το Κουρδιστάν είναι η µόνη σχετικά ήρεµη περιοχή του
Ιράκ και οι κούρδοι αποτελούν τους πιο αξιόπιστους συµµάχους των ΗΠΑ στην κατεχόµενη
χώρα. Για τον λόγο αυτό, οι ΗΠΑ έχουν επανειληµµένα προειδοποιήσει την Τουρκία να
εγκαταλείψει τα σχέδια επέµβασης». Σύµφωνα, µάλιστα, µε τον πρώην αξιωµατούχο του
Πενταγώνου και ειδικό αναλυτή επί θεµάτων Μέσης Ανατολής Μάικλ Ρούµπιν, η Τουρκία και οι
ΗΠΑ έχουν πάψει να είναι σύµµαχοι στον πόλεµο κατά της τροµοκρατίας.
Παρ’ όλες τις αµερικανικές προειδοποιήσεις και υποδείξεις, η τούρκικη κυβέρνηση ζήτησε
από τον Στρατό να καταρτίσει σχέδια εισβολής στο βόρειο Ιράκ και να υπολογίσει τα ενδεχόµενα
σύγκρουσης µε δυνάµεις ιρακινών, κούρδων και µε αµερικανικές δυνάµεις στην περιοχή, για την
περίοδο που θα αναλάβει το γενικό επιτελείο ο σκληροπυρηνικός στρατηγός Μπουγιούγκανιτ.
Σκληρός ήταν και ο τόνος που απάντησε ο τούρκος πρωθυπουργός στα σχόλια του
αµερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, σχετικά µε τα τουρκικά σχέδια επίθεσης στο βόρειο Ιράκ. «∆εν
είναι θέµα του πρέσβη ή των πρέσβεων µια τέτοια απόφαση. Είναι θέµα των κυβερνητικών
αξιωµατούχων της τουρκικής δηµοκρατίας. Εµείς παίρνουµε την απόφαση κι εµείς την
εφαρµόζουµε» πρόσθεσε, σε απάντηση του αµερικανού πρέσβη Ρος Γουίλσον, ο οποίος είχε
κατακρίνει τα σχέδια της Άγκυρας, ενώ επεσήµανε ότι η χώρα του ακολουθεί διπλή στρατηγική,
αφού από τη µία πλευρά, οι δυνάµεις ασφαλείας µελετούν το ενδεχόµενο επιχείρησης και από την
άλλη γίνονται διπλωµατικές προσπάθειες. «Έχουµε αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τις ΗΠΑ και µε
το Ιράκ για το θέµα, καλώντας τους πρεσβευτές τους στο υπουργείο Εξωτερικών. Θα δούµε ποια
θα είναι τα αποτελέσµατα και θα δράσουµε ανάλογα» είπε ο Ερντογάν, ενώ παράλληλα, ζήτησε
και την παρέµβαση του ΝΑΤΟ.
Περίπου 5.000 κούρδοι του Εργατικού Κόµµατος θεωρείται ότι έχουν καταφύγει στο
ιρακινό Κουρδιστάν και εξαπολύουν από εκεί επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών και στρατιωτικών
στόχων στο τουρκικό έδαφος. Από την άλλη πλευρά, ο κούρδος πρόεδρος του Ιράκ, Τζαλάλ
Ταλαµπανί, εξέφρασε µεν τη διαφωνία του προς τη χρήση του ιρακινού εδάφους ως oρµητηρίου
για επιθέσεις κατά της Τουρκίας, αλλά υπογράµµισε ότι η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί τα σύνορα
του Ιράκ και την εθνική του κυριαρχία.
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Μετά τον θάνατο, όµως, 15 τούρκων, οι συζητήσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας για
προληπτικό πλήγµα κατά της χώρας έχουν ενταθεί. Η αξιωµατική αντιπολίτευση εξέφρασε την
υποστήριξή της προς µια ενδεχόµενη επιδροµή του τουρκικού στρατού στο βόρειο Ιράκ. «Σχετικά
µε µία διασυνοριακή επιχείρηση, η κυβέρνηση δεν χρειάζεται τη βοήθεια ή την άδεια κανενός»
δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής οµάδας του Ρεπουµπλικανικού Λαϊκού Κόµµατος Αλί
Τοπούζ.
Παράλληλα, ο κ. Γκιουλ απευθύνει προειδοποίηση όχι µόνο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αλλά και προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, η στάση των οποίων έναντι του Ισραήλ, της κρίσης στον
Λίβανο και κυρίως έναντι του Εργατικού Κόµµατος ΡΚΚ «έχει αντίκτυπο στην Τουρκία, αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή».
Σε απάντηση, ο αµερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους καθησύχασε τον κ. Ερντογάν ότι η
αµερικανική κυβέρνηση αντιλαµβάνεται πως το θέµα είναι «επείγον και σοβαρό» και τον
διαβεβαίωσε ότι έχει δώσει τις αναγκαίες οδηγίες στις αρµόδιες αρχές. Πρόσθεσε, επίσης, πως έχει
διαµηνύσει στην ιρακινή κυβέρνηση την πρόθεσή του να συνεργαστεί µε την Τουρκία στον
πόλεµο κατά της τροµοκρατίας. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την
ικανοποίησή του.
Αισιοδοξία επικρατεί στην Άγκυρα, σχετικά µε αποφάσεις των ΗΠΑ και της ιρακινής
κυβέρνησης θα χαλιναγωγήσουν τους κούρδους του τροµοκρατικού κόµµατος ΡΚΚ. Ο υπουργός
Εξωτερικών του Ιράκ, Χοσιάρ Ζεµπαρί, δήλωσε στην εφηµερίδα «Ουάσιγκτον Τάιµς» ότι τα
γραφεία του Εργατικού Κόµµατος Κουρδιστάν στη Βαγδάτη θα κλείσουν και το ίδιο θα συµβεί
και µε τα γραφεία που διατηρούν στο βόρειο Ιράκ κόµµατα που συµµαχούν µε το κουρδικό κόµµα
ΡΚΚ. Επίσης, ο πρόεδρος του Ιράκ, ο πρώην κούρδος οπλαρχηγός Τζαλάλ Ταλαµπανί, δήλωσε ότι
επενέβη προσωπικά για την εκτόνωση των εντάσεων. «Επενέβην ο ίδιος στο θέµα του κόµµατος
ΡΚΚ και τηλεφώνησα στον τούρκο πρέσβη και τον διαβεβαίωσα ότι η ιρακινή κυβέρνηση θεωρεί
σηµαντικό να σταµατήσει τη χρήση ιρακινού εδάφους για επιδροµές σε γειτονικές χώρες. Θα
κάνουµε τα πάντα για να σταµατήσουµε τη χρήση ιρακινού εδάφους εναντίον της Τουρκίας».
Εξέλιξη παράλληλη µε τις επιθέσεις θεωρείται και ο διορισµός του πρώην διοικητή των
συµµαχικών δυνάµεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, πτέραρχου Ράλστον, στη θέση του ειδικού
συντονιστή µεταξύ της τουρκικής και της ιρακινής κυβέρνησης για την εξουδετέρωση του
κουρδικού Εργατικού Κόµµατος. Στόχος είναι οι συνοµιλίες µεταξύ ιρακινής και τουρκικής
κυβέρνησης, για να αποσοβηθεί η κρίση µεταξύ των δύο χωρών. Στην Τουρκία, η αµερικανική
αυτή κίνηση εκλαµβάνεται ως προσπάθεια αποτροπής της στρατιωτικής της επιχείρησης κατά των
κούρδων του PKK στο βόρειο Ιράκ, επειδή µια τέτοια επέµβαση πιθανότατα να
αποσταθεροποιήσει το ίδιο το Ιράκ. Όπως δήλωσε, επίσης, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ,
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Σον Μακόρµακ, ο στρατηγός Ράλστον θα συντονίζει τις αµερικανικές ενέργειες µε τις
κυβερνήσεις στην Άγκυρα και τη Βαγδάτη, µε στόχο την εξουδετέρωση της τροµοκρατικής
απειλής που ενσαρκώνει το κόµµα ΡΚΚ και άλλες τροµοκρατικές οµάδες, που αναπτύσσουν
δράση στο βόρειο Ιράκ και την τουρκο-ιρακινή µεθόριο». Ηγετικό στέλεχος του Πατριωτικού
Μετώπου του Κουρδιστάν, του κόµµατος του ιρακινού προέδρου Τζαλάλ Ταλαµπανί,
διαβεβαίωσε εξάλλου, ότι το κόµµα του ουδεµία σχέση έχει µε το Εργατικό Κόµµα Κουρδιστάν
και κάλεσε τα µέλη του να εγκαταλείψουν το ιρακινό έδαφος και να επιστρέψουν στην Τουρκία.
Μία άλλη διεκδίκηση της Άγκυρας στα πλαίσια του Κουρδικού, είναι να επιβληθεί ειδικό
καθεστώς για το Κιρκούκ, µια πόλη όπου βρίσκεται το 6% των παγκόσµιων αποθεµάτων
πετρελαίου και κατοικείται από µείγµα εθνοτήτων, κούρδους, άραβες και τουρκµένους. Με όλες
αυτές τις εθνότητες να επιδιώκουν τον έλεγχο της πόλης, η Τουρκία ανησυχεί πως µια σύγκρουση
για το Κιρκούκ θα είχε συνέπειες στο υπόλοιπο Ιράκ. Επιπλέον, είναι αντίθετη µε τη
διακυβέρνηση της πόλης από µια µόνο εθνότητα και συγκεκριµένα τους κούρδους, προβάλλοντας
το αίτηµα του ειδικού καθεστώτος. Το ιρακινό Σύνταγµα προβλέπει τη διεξαγωγή
δηµοψηφίσµατος για το καθεστώς του Κιρκούκ, αλλά δεν διευκρινίζει ποιο θα είναι το ερώτηµα,
στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι ψηφοφόροι.
Παράλληλα, η συνάντηση του πρωθυπουργού του Ιράκ, Νούρι αλ Μαλικί, µε τον τούρκο
οµόλογό του, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, επικεντρώθηκε στο κοινό συµφέρον των δύο χωρών να
διατηρηθεί η ενότητα του Ιράκ. Ο τούρκος πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της συµµετοχής όλων
των εθνοτικών οµάδων στη διοίκηση του Κιρκούκ, ενώ δήλωσε στον ιρακινό οµόλογό του ότι η
Τουρκία είναι «πρόθυµη να προσφέρει κάθε είδους υποστήριξη», συµπεριλαµβανοµένης της
εκπαίδευσης των ιρακινών ενόπλων δυνάµεων και σωµάτων ασφαλείας για να διασφαλισθεί η
σταθερότητα στη χώρα – ενώ έχει προηγηθεί η προειδοποίηση του τούρκου υπουργού
Εξωτερικών, Αµπντουλάχ Γκιουλ, ότι σε περίπτωση διάσπασης του Ιράκ, θα παρέµβουν οι
γειτονικές χώρες και η ευρύτερη περιοχή θα εισέλθει «σε µια αδιανόητη νέα εποχή χάους».
Από την πλευρά του, ο ιρακινός πρωθυπουργός υπογράµµισε ότι «το Κιρκούκ είναι πόλη
του Ιράκ και θα µείνει στα χέρια των ιρακινών», ενώ τόνισε ότι τα πλούσια κοιτάσµατα
πετρελαίου του Κιρκούκ ανήκουν σε όλους τους ιρακινούς και «θα ήταν άδικο να τα στερήσει
κανείς από µια µερίδα του πληθυσµού, ενώ µια άλλη µερίδα θα επωφελείται από αυτά». Η ένταση
στις σχέσεις των κουρδικών περιοχών του Ιράκ µε την υπόλοιπη χώρα έχει ενταθεί, εξαιτίας της
κίνησης των κούρδων του Ιράκ να προωθήσουν ανεξάρτητες συµφωνίες µε ξένες εταιρείες, για
την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων πετρελαίου της περιοχής τους. Σηµειώνεται επίσης, ότι
απείλησαν µε απόσχιση, όταν η κυβέρνηση Μαλικί επιχείρησε να εµποδίσει τις συµφωνίες αυτές.
Ο κ. Μαλικί υποσχέθηκε, πάντως, ότι «το πρόβληµα θα λυθεί µε συµφιλίωση».
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Ο ιρακινός πρωθυπουργός προσπάθησε, παράλληλα, να καθησυχάσει τους φόβους της
Άγκυρας για το ενδεχόµενο να χρησιµοποιούν οι κούρδοι ιρακινό έδαφος ως ορµητήριο για
επιθέσεις κατά των τουρκικών δυνάµεων, τονίζοντας ότι «το Ιράκ δεν θα προσφέρει ποτέ
καταφύγιο σε δυνάµεις που απειλούν τους γείτονές µας».
Επίσης, η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε, διά στόµατος Ταγίπ Ερντογάν, την πρόταση του
φυλακισµένου ηγέτη των κούρδων αυτονοµιστών, Αµπντουλάχ Οτσαλάν, για εκεχειρία και
απαίτησε την άµεση παράδοση του οπλισµού των ανταρτών του Εργατικού Κόµµατος PKK στις
Αρχές. «Η κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϊόν διαπραγµάτευσης µεταξύ δύο κρατών», δήλωσε
ο τούρκος πρωθυπουργός, λίγες ώρες µετά την τοποθέτηση του κ. Οτσαλάν υπέρ της εκεχειρίας.
«Οι τροµοκράτες οφείλουν να παραδώσουν τα όπλα, προκειµένου να καταστεί εφικτή η ειρήνη
στις νοτιοανατολικές επαρχίες της χώρας», πρόσθεσε ο κ. Ερντογάν.
Από την άλλη πλευρά, οι δηλώσεις του ιρακινού προέδρου κ. Τζαλάλ Ταλαµπανί
προκάλεσαν κρίση στις σχέσεις της Τουρκίας µε το Ιράκ. Σύµφωνα µε αυτές, η Βαγδάτη δεν θα
ανεχθεί άλλη ανάµειξη των γειτονικών χωρών στα εσωτερικά της ζητήµατα, απειλώντας να
κινηθεί ανάλογα. Ο ιρακινός πρόεδρος κατονόµασε την Τουρκία, το Ιράν και τη Συρία και οι
δηλώσεις του, όπως και η πρόσφατη συνάντησή του µε αντάρτες του κόµµατος ΡΚΚ εξόργισαν
την Άγκυρα, η οποία πέρα των άλλων, δήλωσε ότι έπεισε τους αντάρτες του ΡΚΚ να
σταµατήσουν τις επιθέσεις τους.
Παράλληλα, σηµαντική κρίθηκε η επίσκεψη του βασιλιά Αµπντάλα της Σαουδικής
Αραβίας στην Τουρκία, όπου συνάντησε τον πρόεδρο Σεζέρ και τον πρωθυπουργό Ερντογάν. Η
συνάντηση είχε ιστορική σηµασία, καθώς υπογραµµίστηκαν οι οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις
µεταξύ των δύο χωρών, αλλά και η επάνοδος της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, αφού, ενώ η
Τουρκία κρατούσε υγιείς αποστάσεις από τον Οργανισµό Ισλαµικής ∆ιάσκεψης από ιδρύσεώς
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του, το 2005 διεκδίκησε και πήρε τη θέση του γενικού γραµµατέα του οργανισµού248.
Επίσης, σχετικά µε τις τούρκικες δηµοσκοπήσεις, σε ένα θερµόµετρο προτιµήσεων µε
άριστα το 100, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε 45, οι ΗΠΑ µόνο 25, και το Ιράν 43 βαθµούς. Κάµψη
της φιλοευρωπαϊκής διάθεσης σηµατοδοτεί το 54% έναντι του 73% το 2004 και 63% το 2005 υπέρ
της τουρκικής υποψηφιότητας. Τέλος, µόνο 44% θεωρεί το ΝΑΤΟ ουσιαστικής σηµασίας για την
ασφάλεια της χώρας, σε σχέση µε το 52% το 2004. «Πολλοί τούρκοι πιστεύουν ότι το Ιράν κάνει
τη ζωή δύσκολη στις ΗΠΑ και τη ∆ύση, πράγµα που εκείνοι πολύ θα ήθελαν, αλλά η Τουρκία δεν
µπορεί να κάνει», λέει ο φιλοευρωπαίος Κεµάλ Κιρισί, διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μπογαζιτσί. Αναφερόµενος στη συγκεκριµένη πορεία, εξηγεί ότι
διαµορφώνεται στην Τουρκία η πεποίθηση, ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις είναι απάτη, και
ότι η χώρα δεν είναι επιθυµητή στην Ευρώπη. Από την έρευνα του GMF σε εννέα ευρωπαϊκές
Πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής, περιλαµβανοµένων όλων των χωρών του Κόλπου, αρχίζουν να θεωρούν
την έκβαση της τουρκικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προέκταση των σχέσεων ανάµεσα στον
ευρύτερο ισλαµικό κόσµο και την Ευρώπη. Η ένταξη της Τουρκίας θα δείξει ότι η ενσωµάτωση των
µουσουλµανικών χωρών στην παγκόσµια τάξη είναι εφικτή.
Επίσης, ο αραβικός κόσµος εξέλαβε πολύ θετικά την άρνηση της Τουρκίας το 2003 να παραχωρήσει το έδαφός
της για την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ. Το Ριάντ και η Άγκυρα συµµερίζονται κοινούς φόβους για την πιθανή
αποσύνθεση του Ιράκ. Η Άγκυρα φοβάται ότι η χειραφέτηση των κούρδων του Ιράκ θα δηλητηριάσει το κλίµα
στο εσωτερικό της Τουρκίας, ενώ παράλληλα, ανησυχεί για τους εργαζοµένους περίπου 850 ιδιωτικών
εταιρειών ασφαλείας, που προστατεύουν αµερικανικές βάσεις στο Ιράκ. Επιπλέον, περίπου 20
κατασκευαστικές εταιρείες που ανήκουν, πλήρως ή µερικώς, στον τουρκικό στρατό, δραστηριοποιούνται στο
βόρειο Ιράκ.
Στο θέµα του Ιράν, οι απόψεις Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας είναι επίσης κοινές. Και οι δύο είναι
αντίθετες στην αλλαγή καθεστώτος και στη χρήση βίας κατά της Τεχεράνης. Επιπλέον, ένα πυρηνικό Ιράν θα
άλλαζε την ισορροπία δυνάµεων στη Μέση Ανατολή και θα δηµιουργούσε κινδύνους που θα καθιστούσαν
απαραίτητη τη στενότερη στρατηγική συνεργασία Άγκυρας-Ριάντ. Επιπλέον, η νέα στάση της Τουρκίας στη
διένεξη Ισραήλ-αράβων επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να αντιµετωπίσει την Τουρκία ως εταίρο, σε
οποιαδήποτε µελλοντική πρωτοβουλία.
Από πολλές απόψεις, οι δύο χώρες θεωρούν ότι έχουν να παίξουν µεσολαβητικό ρόλο στο µέλλον για την
επίλυση του Μεσανατολικού, ενώ οι ρόλοι τους σε καµία περίπτωση δεν συγκρούονται. Στη διάρκεια του 2005,
η Άγκυρα επέκρινε συστηµατικά τις επιθετικές πολιτικές του Ισραήλ στα κατεχόµενα. Τον Φεβρουάριο, η
Τουρκία έγινε µία από τις πρώτες µη αραβικές χώρες που υποδέχθηκε αποστολή της Χαµάς, αφού η
παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση κέρδισε τις εκλογές του Ιανουαρίου. Πιο πρόσφατα, πολλοί τούρκοι
βουλευτές παραιτήθηκαν από την επιτροπή τουρκο-ισραηλινής φιλίας, διαµαρτυρόµενοι για την ισραηλινή
επίθεση στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο. Η Σαουδική Αραβία θεωρεί ότι, σε οποιαδήποτε µελλοντική
µεσολαβητική προσπάθεια για το Μεσανατολικό, η εγγύτητα της Τουρκίας προς το Ισραήλ και η επιµονή της
για τα δικαιώµατα των παλαιστινίων θα φανούν χρήσιµες.
Στον οικονοµικό τοµέα, το διµερές εµπόριο Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας άγγιξε τα 2,6 δισ. δολάρια το 2005,
στα οποία περιλαµβάνονται εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία αξίας 603 εκατ. Το
Σαουδαραβικό Ταµείο Ανάπτυξης έχει χρηµατοδοτήσει έργα αξίας 300 εκατ. δολαρίων στην Τουρκία, ενώ οι
σαουδάραβες επενδυτές κοιτάζουν όλο και περισσότερο προς τη µεριά της Τουρκίας. Η τουρκική κυβέρνηση
µε τις ισλαµικές ρίζες στρέφεται προς την Ανατολή, αποσκοπώντας σε οικονοµικά οφέλη. Οι επιχειρηµατικές
συµφωνίες είναι πολλές, µεταξύ αυτών ξεχωρίζει η εξαγορά της Turk Telekom από τη σαουδαραβική Oger
Telecom. Οι ιδιωτικοποιήσεις στη διανοµή ηλεκτρισµού, τις τράπεζες, τα λιµάνια και τις βιοµηχανίες ζάχαρης
είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν πυρετό επενδύσεων από τη Σαουδική Αραβία και τον Κόλπο.
Παράλληλα, στη Σαουδική Αραβία ζουν περίπου 100.000 τούρκοι, ενώ κάθε χρόνο επισκέπτονται τη χώρα
200.000 τούρκοι προσκυνητές. Παράλληλα, 37.000 σαουδάραβες επιλέγουν την Τουρκία για τις διακοπές τους,
ενώ πολλοί άραβες αγοράζουν οικόπεδα στις δυτικές ακτές της Τουρκίας. Οι αριθµοί αυτοί προβλέπεται να
αυξηθούν µετά την ανακοίνωση, ότι η Άγκυρα χαλάρωσε τους περιορισµούς στις βίζες των πολιτών του
Κόλπου, εκδίδοντας θεωρήσεις µεγαλύτερης διάρκειας.
248
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χώρες, προκύπτει ότι το 32% θεωρεί αρνητική εξέλιξη την ένταξη της Τουρκίας, το 22%
συµφωνεί, και το 40% ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί, ενώ σχετικά µε την αποστολή στρατιωτών
στον Λίβανο, σε έρευνα που διεξήχθη µεταξύ 65.000 ατόµων, το 78% τάσσεται αρνητικά.
Σχετικά µε τις γαλλοτουρκικές σχέσεις, νέα όξυνση παρατηρείται, αφού το Παρίσι
ενηµερώθηκε, µέσω του Τύπου και της τηλεόρασης, για την πρόθεση της Άγκυρας να αναστείλει
όλες τις διµερείς στρατιωτικές σχέσεις Γαλλίας-Τουρκίας, διαµαρτυρόµενη για το γαλλικό
νοµοσχέδιο που ποινικοποιεί την άρνηση της γενοκτονίας των αρµενίων. Η διακοπή των
στρατιωτικών σχέσεων των δύο χωρών δηµιουργεί προβλήµατα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, καθώς
οι δύο χώρες είναι µέλη της Συµµαχίας και συνεργάζονται στο πλαίσιο της διεθνούς δύναµης στο
Αφγανιστάν. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, πάντως, έσπευσε να υποβαθµίσει την κρίση στις διµερείς
σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας, διευκρινίζοντας ότι η αναστολή των στρατιωτικών σχέσεων αφορά τις
διµερείς στρατιωτικές σχέσεις και όχι τις συµµαχικές επιχειρήσεις.
Σε µία «µεσανατολίτικη εκστρατεία φιλίας», ο Ταγίπ Ερντογάν, µετά την επίσκεψη στην
Τεχεράνη, µετέβηκε στη ∆αµασκό. Ο στόχος της µετάβασης του τούρκου πρωθυπουργού στη
συριακή πρωτεύουσα είναι η συµβολή στην εδραίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, διότι η
περιοχή έχει περιέλθει στο απόλυτο χάος. Αναλαµβάνοντας ρόλο περιφερειακού µεσολαβητή, ο κ.
Ερντογάν προανήγγειλε ήδη από τα τέλη Νοεµβρίου, ότι θα ζητήσει από τη συριακή ηγεσία «να
συµβάλει µε θετικό τρόπο» στον Λίβανο, υπό το πρίσµα της κατάστασης που διαµορφώθηκε εκεί,
µετά τη δολοφονία του υπουργού Βιοµηχανίας Πιερ Τζεµαγέλ. Μετά τις συνοµιλίες µε τον
πρόεδρο σύριο Μπασάρ αλ Ασαντ, οι δύο ηγέτες συµφώνησαν να συνεχίσουν την πολιτική του
συντονισµού και της διµερούς συνεννόησης σε θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, που αφορούν
την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Αλληλουχία σηµαντικών δηλώσεων προηγήθηκε της «διπλής» επίσκεψης Ερντογάν στις
δύο γειτονικές χώρες, µε τις οποίες η Τουρκία, εκτός από οικονοµικές σχέσεις – κυρίως στην
περίπτωση του Ιράν – διατηρεί ένα είδος «άτυπης» συµµαχίας, σε σχέση µε το κουρδικό ζήτηµα.
Ο τούρκος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι είναι εντελώς αντίθετος µε την πρόθεση των ΗΠΑ να
ενισχύσουν τα στρατεύµατά τους στο βόρειο Ιράκ, µε σκοπό να περιφρουρήσουν την εύθραυστη,
αλλά υπαρκτή σταθερότητα στην περιοχή. ∆εν έκανε λόγο για στρατιωτική παρέµβαση της
Άγκυρας στο βορειο-ιρακινό έδαφος, είναι όµως περισσότερο από πρόδηλες οι αντιρρήσεις της
Τουρκίας προς το ενδεχόµενο ενός επίσηµα αναγνωρισµένου αυτόνοµου κουρδικού κράτους. Τις
θέσεις αυτές συµµερίζονται το Ιράν και η Συρία, διακηρυγµένοι εχθροί της κουρδικής
ανεξαρτησίας, οποιασδήποτε µορφής. Στο πλαίσιο αυτό, ο τούρκος πρωθυπουργός, πριν µεταβεί
στη Συρία, επανέλαβε την απόλυτη αντίθεσή του µε τον κατακερµατισµό του Ιράκ, εξέφρασε τη
λύπη του για τον σπαραγµό µεταξύ φατριών, και τόνισε ότι µαζί του, σε αυτά τα θέµατα,
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συµφωνεί και η ιρανική ηγεσία.
Αξιοσηµείωτη σε σχέση µε τη µεσανατολίτικη αποστολή του κ. Ερντογάν θεωρείται η
δήλωση του αντιπροέδρου της ισραηλινής κυβέρνησης Σίµον Πέρες, σύµφωνα µε την οποία η
τουρκική ανάµειξη δεν πρόκειται να έχει καταλυτικά αποτελέσµατα, εφόσον η Συρία συνεχίζει να
εξοπλίζει τη Χεζµπολάχ και να παρέχει άσυλο στον Χαλέντ Μεσάαλ, ηγέτη της στρατιωτικής
πτέρυγας της Χαµάς.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ
Από την αρχή, η τουρκική κυβέρνηση είχε καταστήσει σαφή την πρόθεσή της να
αποτελέσει ενεργό µέλος µιας ειρηνευτικής δύναµης στον νότιο Λίβανο, υπό την προϋπόθεση ότι
η δύναµη αυτή θα συγκροτείται µε απόφαση των Hνωµένων Eθνών και αφού προηγουµένως έχει
επιτευχθεί κατάπαυση πυρός – προϋποθέσεις, οι οποίες επιτεύχθηκαν. Τα «πλεονεκτήµατα» που
εµφανίζεται να έχει η Άγκυρα στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα οποία µάλιστα την φέρουν ακόµη
και ως την πιθανότερη δύναµη να ηγηθεί της ειρηνευτικής δύναµης είναι:
i) Ως µουσουλµανική χώρα, οι στρατιώτες της θεωρείται ότι µπορεί να είναι περισσότερο
αποδεκτός παράγων από τη Xεζµπολάχ, συγκριτικά µε οποιονδήποτε χριστιανό της ∆ύσης –
ακόµα και της Eυρώπης – και ότι θα συνεργαστoύν µε άλλες µονάδες µουσουλµανικών χωρών,
που έχουν επίσης εκδηλώσει τη βούλησή τους να µετάσχουν σε µια ειρηνευτική δύναµη.
ii) Σηµαντικό εφόδιό της είναι η δύναµη των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων – ισχυρότατο όπλο
των Στρατηγών, που τελούν υπό την καθοδήγηση του αρχηγού Mπουγιουκανίτ.
iii) H Άγκυρα διατηρεί καλές σχέσεις και µε το Iσραήλ, ενώ παράλληλα οι στρατιωτικές της
βάσεις βρίσκονται πολύ κοντά στην ευαίσθητη περιοχή.
iv) Όσοι, στην ∆ύση, υποστηρίζουν και προβάλλουν την τουρκική «λύση» για την καθοδήγηση
της ειρηνευτικής δύναµης στο Λίβανο, επικαλούνται και την «εµπειρία» που έχει η Τουρκία από
συµµετοχές των ενόπλων δυνάµεών της σε ειρηνευτικές αποστολές ανά τον κόσµο, όπως στη
Σοµαλία και τη Bοσνία. Υπενθυµίζεται ακόµα, «αρµοδίως», η νατοϊκή ιδιότητα του τουρκικού
στρατού, µέσω της οποίας δηλώνει παρών και στο Aφγανιστάν.
Bέβαια, κανένας δεν µνηµονεύει ότι η επιθετική δραστηριότητα του εν λόγω στρατού έχει
εγκλωβίσει ειρηνευτικές δυνάµεις του OHE, από το 1974, στην Kύπρο. Oύτε ότι συνιστούν µια
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επιπλέον απειλή για τη «σταθερότητα» στην ευρύτερη περιοχή, εξαιτίας των σχεδίων των
τούρκων στρατηγών εναντίον του βόρειου Iράκ.
Mεταξύ των ενθέρµων υποστηρικτών της τουρκικής «πρωτοκαθεδρίας» στην ειδική
αποστολή, είναι οι Hνωµένες Πολιτείες, πολλές δυνάµεις της οποίας απασχολούνται µε
υψηλότατο κόστος σε άλλες εστίες µεγάλων εντάσεων, αλλά και ευρωπαίοι, που δεν επιθυµούν να
βρεθούν, είτε ενδιάµεσα ανταλλαγής πυρών, σε περίπτωση που ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις, είτε
στο στόχαστρο εξτρεµιστών ισλαµιστών, µετά τους βρετανούς και τους αµερικανούς.
Παράλληλα, η τουρκική πλευρά αναζητεί και διεκδικεί ανταλλάγµατα γι’ αυτή την
διαθεσιµότητά της. Oι περαιτέρω διευκολύνσεις στην ευρωπαϊκή της πορεία είναι µεταξύ αυτών,
που η ∆ύση δεν θα διστάσει να της προσφέρει – κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιµο, εν όψει
του Oκτωβρίου ή και του ∆εκεµβρίου, όταν δηλαδή οι «25» θα κρίνουν την ενταξιακή της πορεία.
Mε άλλα λόγια, η Άγκυρα θα επιδιώξει να αποσπάσει το µέγιστο των κερδών από το εφιαλτικό
δράµα της Mέσης Aνατολής, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή
και κατ’ επέκταση, για τις σχέσεις της µε την Eλλάδα.
Παρ’ όλα αυτά, η Τουρκία αντιµετωπίζει µε επιφύλαξη το ενδεχόµενο συµµετοχής της στην
ειρηνευτική δύναµη στον Λίβανο. Τουρκικά µέσα ενηµέρωσης αναφέρουν ότι εξετάζεται το
ενδεχόµενο αποστολής δύναµης 5.000 τούρκων στρατιωτών, µε την κυβέρνηση Ερντογάν να
φέρεται διατεθειµένη να αναλάβει το δύσκολο έργο. Η προοπτική, ωστόσο, κρίνεται επικίνδυνη
από την αντιπολίτευση, δηλαδή από το Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό Κόµµα του Ντενίζ Μπαϊκάλ, ενώ
παράλληλα, αξιωµατούχοι του υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα διευκρίνιζαν ότι δεν έχει
ληφθεί ακόµη οριστική απόφαση.
Πραγµατικά, διχάζει το γεγονός ότι υπέρ έχει ταχθεί ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν και
η Ένωση Τούρκων Εµποροβιοµηχάνων (TUSIAD), υποστηρίζοντας πως η συµµετοχή συνάδει
τόσο µε τον περιφερειακό ρόλο που θέλει να διαδραµατίσει η Τουρκία, όσο και µε τις ευρωπαϊκές
και επιχειρηµατικές της φιλοδοξίες, ενώ εναντίον έχει ταχθεί ο πρόεδρος Σεζέρ και µερίδα
βουλευτών του κυβερνώντος ισλαµικού ΑΚΡ. Επίσης, σύσσωµη η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η
Τουρκία σύρεται στον Λίβανο, «για να κάνει τη δουλειά των ΗΠΑ και του Ισραήλ».
Το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας ζήτησε «να επισπευσθούν οι διπλωµατικές
προσπάθειες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή», χωρίς όµως να διευκρινίσει αν πρόκειται να
σταλούν τουρκικά στρατεύµατα. Επίσης, η ηγεσία του τουρκικού στρατού ζητά να διευκρινιστεί
ποια θα είναι η εντολή της πολυεθνικής δύναµης, η διάρκεια της θητείας της και ποιες άλλες
χώρες θα συµµετάσχουν σ’ αυτήν, ενώ ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Αµπντουλάχ Γκιουλ,
δήλωσε ότι η Τουρκία είναι πρόθυµη να συµµετάσχει αποκλειστικά και µόνον για ανθρωπιστικούς
σκοπούς. Όπως ισχυρίσθηκε, είχε αρχικά εκφράσει την προθυµία της Τουρκίας να συµµετάσχει
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στην ειρηνευτική δύναµη, αλλά εξέφρασε επιφυλάξεις όταν του διευκρινίστηκε, ότι το ψήφισµα
1701 του Συµβουλίου Ασφαλείας ενδέχεται να επιτρέπει τη χρήση βίας στους στρατιώτες της
ειρηνευτικής δύναµης. Πρόσθεσε, πάντως, ότι η Τουρκία δεν µπορεί να παραµείνει απαθής σε
αυτά που συµβαίνουν στο γεωγραφικό της χώρο και στις γειτονικές της χώρες, αλλά ούτε και να
χαράξει την εξωτερική της πολιτική µε γνώµονα την εξωτερική πολιτική άλλων χωρών. Στο
πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο κ. Γκιουλ συναντήθηκε µε τον ισραηλινό υπουργό
Άµυνας, Αµίρ Πέρετζ, που εξέφρασε στον τούρκο υπουργό την επιθυµία του να συµµετάσχει η
Τουρκία στην πολυεθνική δύναµη στο Λίβανο.
Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές εµποδίζουν τη µετάβαση στο Λίβανο πέντε αεροσκαφών
του Ιράν και ενός της Συρίας, που θεωρήθηκαν ύποπτα για µεταφορά όπλων στην Χεζµπολάχ.
Σύµφωνα µάλιστα µε την τουρκική εφηµερίδα Χουριέτ, αλλά και αναφορές άλλων τουρκικών
ΜΜΕ, ένα αεροσκάφος που υποχρεώθηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόµιο του Ντιγιαρµπακίρ,
ανήκει σε ιρανικό αεροµεταφορέα. Τα αεροσκάφη, που παρέµειναν στο αεροδρόµιο του
Ντιγιαρµπακίρ, εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο, αφού πρώτα απετράπη η είσοδός τους στο
Ιράκ.
Στο στόχαστρο των τουρκικών επικρίσεων δεν βρέθηκε µόνο το Ισραήλ. «Η ανοιχτή
υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς τις ισραηλινές επιθέσεις τροφοδότησε εκ νέου το
αντιαµερικανικό ρεύµα στην Τουρκία», παρατηρεί ο κ. Γκιουβέν, που επισηµαίνει ότι η άρνηση
της αµερικανικής κυβέρνησης να εγκρίνει µια πιθανή στρατιωτική επέµβαση της Τουρκίας στο
βόρειο Ιράκ κατά των ανταρτών του Eργατικού Κόµµατος Κουρδιστάν PKK – την ώρα που
στηρίζει πλήρως τις επιδροµές του Ισραήλ εναντίον των ανταρτών της Χεζµπολάχ – έκανε
πολλούς στην Τουρκία να µιλήσουν για δύο µέτρα και δύο σταθµά στην αµερικανική πολιτική».
Κριτική για την παθητικότητα και την αναποτελεσµατικότητά τους δέχθηκαν επίσης τα Ηνωµένα
Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η δυσαρέσκεια που εκφράστηκε προς πολλές αραβικές
χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία, για την αδυναµία τους να
υποστηρίξουν τους άραβες αδελφούς. Μετά την αποτυχία της Τουρκίας να διαδραµατίσει
µεσολαβητικό ρόλο στη σύγκρουση, η συζήτηση εστιάζεται στην πιθανή συµµετοχή της στη
διεθνή δύναµη. Ενδιάµεσα, παρά την έκδηλη επιφύλαξη και τα φιλοαραβικά αισθήµατα του
πληθυσµού, πολλά ΜΜΕ θεωρούν ότι µε τη συµµετοχή της, η Τουρκία θα ενισχύσει τον
περιφερειακό της ρόλο και θα βελτιώσει τις αµερικανοτουρκικές σχέσεις. «Η κυβέρνηση θα
µπορούσε να αναλάβει το ρίσκο, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η εκεχειρία και ότι η
διεθνής δύναµη θα τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ», καταλήγουν.
Παράλληλα, το Ισραήλ ζήτησε από τις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις να επιβάλει αποκλεισµό
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του Ιράν από αέρος και γης – το Ισραήλ, εταίρος βάσει αµυντικού συµφώνου της Τουρκίας – µε το
αιτιολογικό ότι ο βαρύς οπλισµός τον οποίο χρησιµοποίησε στο Λίβανο η Χεζµπολάχ, διήλθε,
προερχόµενος από το Ιράν, µέσω τουρκικών εδαφών. Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο του ισραηλινού
υπουργείου Εξωτερικών, «η επιτυχηµένη εφαρµογή του διεθνούς εµπάργκο όπλων είναι η
σοβαρότερη δοκιµασία για την αποτελεσµατικότητα της συνολικής προσπάθειας του ΟΗΕ στο
Λίβανο».
Την ίδια περίοδο, η Ουάσιγκτον προωθεί τη συµµετοχή τουρκικών στρατευµάτων στη
διεθνή ειρηνευτική δύναµη στο νότιο Λίβανο, δηλώνοντας µέσω του αναπληρωτή υπουργού
Εξωτερικών κ. Γουέλτς: «Η εµπειρία µας από τη συνεργασία µε την Τουρκία υπήρξε θετική και
έχουµε µεγάλη εµπιστοσύνη στον τουρκικό στρατό». Τέλος, το Στέιτ Ντιπάρτµεντ διασκέδασε
τους φόβους της Άγκυρας, ότι επίκειται αλλαγή συνόρων στο πλαίσιο της νέας και δηµοκρατικής
Μέσης Ανατολής. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ Σον Μακ Κόρµακ δεσµεύτηκε υπέρ της
εδαφική ακεραιότητας της Τουρκίας και του Ιράκ.
Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ πιέζουν καθηµερινά την Τουρκία να στείλει στρατιώτες
στον Λίβανο. Το ίδιο επιδιώκει και ο ΟΗΕ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, για τους δικούς τους
επίσης λόγους. Ακόµη και η Συρία δήλωσε ότι οι τουρκικές δυνάµεις µπορούν να
χρησιµοποιήσουν την επικράτειά της για να πάνε στον Λίβανο. Ο σύριος πρόεδρος δεν ξεχνά ότι η
Τουρκία, παρά τις στενές της σχέσεις µε το Ισραήλ, καταδίκασε ξεκάθαρα την ισραηλινή επίθεση
στον Λίβανο. Όµως ο λαός, οι διανοούµενοι, τα συνδικάτα και η αντιπολίτευση είναι εναντίον
µιας τέτοιας συµµετοχής. Ο Ερντογάν δήλωσε για να καθησυχάσει τα πνεύµατα, ότι θα προσφύγει
στο Κοινοβούλιο – το οποίο όµως, πριν από τέσσερα χρόνια, δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να
χρησιµοποιήσουν την τουρκική επικράτεια για τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράκ.
Παράλληλα, η τελική απόφαση για τη συµµετοχή της Τουρκίας στην ειρηνευτική δύναµη
του Λιβάνου ενοχλεί τη στρατιωτική ηγεσία, γιατί νοηµατοδοτεί διαφορετικά τις κινήσεις που
ήλεγχαν ως τώρα αποκλειστικά οι στρατιωτικοί. Η Τουρκία δεν πάει στον Λίβανο ως πάροχος
µισθοφορικού σώµατος, αλλά ως περιφερειακή δύναµη που αποκαθιστά την εµπιστοσύνη του
αραβικού κόσµου στη ∆ύση. Ο Κόφι Ανάν χαιρέτισε την απόφαση της τουρκικής Βουλής για
αποστολή κυανοκράνων στο Λίβανο ως «ένδειξη διεθνούς αλληλεγγύης», µολονότι χιλιάδες
τούρκοι διαδηλωτές συγκρούονταν µε τους αστυνοµικούς στους δρόµους, διαµαρτυρόµενοι για
την αποστολή τουρκικών δυνάµεων κατοχής στο Λίβανο.
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Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ
Mοναδική ευκαιρία για την Tουρκία να «επιστρέψει» χωρίς σκιές στην κοινότητα των
χωρών, οι οποίες σέβονται και τηρούν µε ευλάβεια τους κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τις
αρχές των Hνωµένων Eθνών, αποτελεί η υποψηφιότητά της να εκλεγεί ως µη µόνιµο µέλος του
Συµβουλίου Aσφαλείας του OHE για την περίοδο 2009-2010. Στην αντίθετη περίπτωση, κατά την
οποία η Tουρκία δεν εναρµονιστεί στην πράξη µε τις αρχές των Hνωµένων Εθνών, τότε η
τουρκική υποψηφιότητα αναδεικνύεται σε µείζονα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα, τα µέλη της
οποίας καλούνται να υπερασπιστούν την αξιοπιστία των ιδίων και συλλογικά του Oργανισµού.
Ιστορικά, η Τουρκία υπήρξε µη µόνιµο µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας, τις περιόδους
1951-52, 1954-55 και 1961. Ωστόσο, µετά την εισβολή και παράνοµη κατοχή της βόρειας Kύπρου
από τα στρατεύµατα του Aττίλα, η τουρκική χώρα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα
παραδείγµατα επίδειξης ασέβειας έναντι αποφάσεων του OHE και ειδικότερα του Συµβουλίου
Aσφαλείας.
Στον επίσηµο φάκελο της τουρκικής υποψηφιότητας, η Άγκυρα αυτοπροβάλλεται ως
«γέφυρα διαλόγου µεταξύ πολιτισµών», ως «σηµαντικός, παγκόσµιας εµβέλειας, ενεργειακός
“οµφαλός” και δίοδος». Παράλληλα, επισηµαίνεται πως «η Tουρκία συµβάλλει ενεργά στην
ειρηνική διευθέτηση των υπαρχόντων διενέξεων» και «καλλιεργεί την αντίληψη της συµφιλίωσης
στον περίγυρό της, µέσω πρωτοβουλιών να γεφυρώσει διαφορές και να προωθήσει διµερείς και
πολυµερείς σχέσεις, αλλά και συνεργασίες µε τους γείτονες». Στον ίδιο φάκελο, υποστηρίζεται ότι
οι τουρκικές αρχές σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, στηρίζει τη θέση της γυναίκας στην
κοινωνία και δίνει µάχες κατά της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος.
Kαταγράφονται, επίσης, οι περιπτώσεις συµµετοχής της Tουρκίας σε ειρηνευτικές αποστολές,
καθώς και σε περιφερειακούς οργανισµούς και φυσικά στο NATO. Mνηµονεύεται, τέλος, και η
υποψηφιότητά της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «H αποδεδειγµένη δέσµευση στα ιδανικά
του OHE καθιστά την Tουρκία φυσιολογικά υποψηφία να αποτελέσει µη µόνιµο µέλος του
Συµβουλίου Ασφαλείας», υποστηρίζει σε εισαγωγικό του σηµείωµα ο τούρκος υπουργός
Eξωτερικών κ. Aµπντουλάχ Γκιουλ.
Στον αντίποδα των τουρκικών θεωριών, ωστόσο, υπάρχει µια σειρά από πρακτικές επιλογές
και στάσεις, οι οποίες όχι µόνο αναιρούν τους προαναφερόµενους ισχυρισµούς, αλλά και επί της
ουσίας ακυρώνουν την υποψηφιότητα της Άγκυρας – στον βαθµό που δεν σηµειωθούν αλλαγές.
Eιδικότερα: H Tουρκία, κατά παράβαση των κανόνων του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, έχει εισβάλει σε
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ανεξάρτητο κράτος-µέλος του OHE, την Kύπρο. Από το 1974, συνιστά κατοχική δύναµη
τµήµατος ανεξάρτητης χώρας, αρνούµενη να συµµορφωθεί ακόµα και σε ρητά ψηφίσµατα του
Συµβουλίου Aσφαλείας, του οποίου τώρα θέλει να γίνει µέλος και να υπηρετήσει το έργο του. Oι
Aποφάσεις (353 έως 355, 359 έως 361, 364 και 365) του 1974, που ζητούσαν άµεση απόσυρση
των εισβολέων, καθώς και οι Aποφάσεις 541/1983 και 550/1984, όπου γίνεται λόγος για την
κατοχή του βόρειου τµήµατος της νήσου και ζητείται απ’ όλα τα κράτη του κόσµου να µην
αναγνωρίσουν, ούτε να υποστηρίξουν µε οποιονδήποτε τρόπο το ψευδοκράτος, αποτελούν
ισχύοντες αποφάσεις του Συµβουλίου Aσφαλείας, την υλοποίηση των οποίων οι επί δεκαετίες
τουρκικές πολιτικο-στρατιωτικές ηγεσίες αρνούνται να πραγµατοποιήσουν.
Πέραν αυτών, η Άγκυρα συµπεριλαµβάνει επίσηµα στο κεφάλαιο των σχέσεων µε τους
γείτονές της την απειλή πολέµου (casus belli) ως µέσο επίλυσης διµερών διαφορών, κατά
παράβαση στοιχειωδών κανόνων του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και των αρχών των Hνωµένων Eθνών.
Oσον αφορά, τέλος, το ζήτηµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σειρά ψηφισµάτων,
αναφορών και εκθέσεων διεθνών παρατηρητών καταδεικνύουν ότι τουλάχιστον υπάρχουν ακόµα
«µαύρες τρύπες» στην πολιτικοκοινωνική κατάσταση της χώρας, µε πιο χαρακτηριστικές τις
Eκθέσεις του Στέιτ Nτιπάρτµεντ και της Eυρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην Tουρκία.
Mένει να διαπιστωθεί αν η σηµερινή τουρκική κυβέρνηση, επιθυµώντας ειλικρινά να
µετάσχει στο Συµβούλιο Ασφαλείας, θα άρει τα σοβαρότατα προς την επίτευξη του στόχου αυτού
εµπόδια, δηλαδή, την άρση της απειλής πολέµου και την απόσυρση των κατοχικών στρατευµάτων
της από την Kύπρο.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Σχέδια µιας «νέας τάξης» στον χώρο της ενέργειας έχουν απασχολήσει τον διεθνή Τύπο
από την εποµένη του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενεργείας ερµηνεύθηκε και ως προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης από την πετρελαιοκρατία
των αράβων και της τότε ΕΣΣ∆, εµβληµατική της αναζήτησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Τις
συζητήσεις περί «νέας ενεργειακής τάξης» επανέφερε η πρόσφατη αιµατοχυσία στη Μέση
Ανατολή, που επανέφερε στην επικαιρότητα την αµερικανική στρατηγική και τους
περιφερειακούς συσχετισµούς. Κοινή επιδίωξη των εµπλεκόµενων χωρών είναι η ανάδειξή τους
σε καίριο παίκτη του διεθνούς ενεργειακού συστήµατος.
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Από τους πλέον φιλόδοξους παίκτες, η Τουρκία δεν διαθέτει κοιτάσµατα πετρελαίου ή
φυσικού αερίου. Για να αναπληρώσει την έλλειψη, επιδιώκει να αναδειχθεί σε κόµβο του διεθνούς
συστήµατος µεταφοράς ενεργειακών πόρων, να καταστεί «ενεργειακό σουπερµάρκετ», ελέγχοντας
τη ροή πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδάτων από χώρες πηγές σε χώρες καταναλωτές. Βασική
της θέση είναι ότι ο έλεγχος των ενεργειακών δρόµων µπορεί να αποβεί εξίσου προσοδοφόρος,
όσο η παραγωγή ενέργειας249.
Με τη µεταφορά των κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κασπίας,
συντελέσθηκε ένα σηµαντικό βήµα για την ανάδειξη της Τουρκίας σε κόµβο του διεθνούς
συστήµατος. Στις 13 Ιουλίου εγκαινιάσθηκε ο αγωγός Μπακού-Τιφλίδα-Τζεϊχάν (BTC), µήκους
1.760 χιλιοµέτρων, που συνέδεσε την αζερική πρωτεύουσα µε την ανατολική Μεσόγειο. Ο BTC
αποτελεί «επίτευγµα λεπτών διπλωµατικών χειρισµών των ΗΠΑ µε την Τουρκία, το
Αζερµπαϊτζάν και τη Γεωργία», δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγκυρα Ross Wilson, σε
συνέντευξή του στο τουρκικό περιοδικό Global Enerji. «Η επιτυχία του θα µεταβάλει την
ενεργειακή και πολιτική ισορροπία στην περιοχή», πρόσθεσε.
Ο BTC κόστισε 4 δισ. δολάρια. Την πλειοψηφία των µετοχών κατέχει η BP µε 30%, ενώ
ακολουθεί η αζερική AzBTC µε 25% και οι Chevron, Statoil, Eni, Total, Itochu, INPEX, Conoco
Phillips και Amerada Hess µε πολύ µικρότερες, µονοψήφιες συµµετοχές. Αναµένεται να
µεταφέρει περισσότερα από ένα εκατοµµύριο βαρέλια πετρέλαιο ηµερησίως στις δυτικές αγορές.
Μελλοντικά προβλέπεται επέκταση του ΒΤC στο Καζακστάν, του οποίου η κυβέρνηση έχει ήδη
υπογράψει σχετικό µνηµόνιο µε το Αζερµπαϊτζάν. Ανεπίσηµες επαφές έχουν αρχίσει για την
κατασκευή στον βυθό της Κασπίας αγωγού, που θα µεταφέρει φυσικό αέριο από το Καζακστάν
και το Τουρκµενιστάν, µέσω του ΒΤC, στη ∆ύση. Τέλος, επίκειται συνεργασία Τουρκίας-ΗΠΑ
και στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας.
Ενδιάµεσα, η Τουρκία καλλιεργεί και τη συνεργασία µε τη Ρωσία. Το σχέδιο «Blue
Stream», που προβλέπει τη µεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου, διά του βυθού του Ευξείνου, στην
Τουρκία, βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για άλλη µια προσπάθεια παράκαµψης των Στενών του
Βοσπόρου, όπου η ναυσιπλοΐα παρουσιάζει καθυστερήσεις, λόγω συνωστισµού και γίνεται πιο
δύσκολη τον χειµώνα. Το σχέδιο αποβλέπει στη µεταφορά φυσικού αερίου στο λιµάνι της

Ιστορικά, η αναζήτηση δεσπόζουσας θέσης στη διεθνή αγορά ενέργειας είναι φιλοδοξία δεκαετιών,
µε πρώτο εφόδιο τη δυνατότητα της Τουρκίας να ελέγχει τη ροή του Τίγρη και του Ευφράτη, που
πηγάζουν στο έδαφός της. Ο έλεγχος αυτός αποτέλεσε αφορµή αντιδικίας µε τη Συρία και το Ιράκ, τις
οικονοµίες των οποίων τροφοδοτούν οι δύο ποταµοί. Για τον έλεγχο της ροής και την παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας, η Τουρκία κατασκεύασε σειρά φραγµάτων και υδροηλεκτρικών σταθµών, το
περίφηµο «Έργο Νότιας Ανατολίας». Σηµειωτέον ότι η Τουρκία, µέχρι την πρόσφατη αποκατάσταση
των σχέσεών της µε τη Συρία, χρησιµοποιούσε τον έλεγχο των υδάτινων πόρων ως µέσο πολιτικού
εκβιασµού της ∆αµασκού.
249
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Σαµψούντας και από εκεί στον ΒΤC. Υπό σχεδιασµό ή ήδη τετελεσµένα ενεργειακά σχέδια
θεωρούνται ένα είδος εγγύησης για την Τουρκία, µε την έννοια ότι το διεθνές σύστηµα και οι
εταιρείες που επένδυσαν στον αγωγό εξ ανάγκης, θα µεριµνήσουν για την κατοχύρωση της
εδαφικής της ακεραιότητας, ισχυρίζεται ο τούρκος αναλυτής Τζεγκίζ Τσαντάρ.
Ο Wilson συνόψισε την αµερικανική ενεργειακή πολιτική ως την επιδίωξη διασφάλισης
περισσότερων πηγών προµήθειας ενεργειακών πόρων και ασφαλούς µεταφοράς τους στις αγορές.
Ο έτερος κρίκος στην προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός διαδρόµου ενεργείας – κατά
παράκαµψιν της Συρίας και του Ιράν – είναι το Ισραήλ. Η δική του φιλοδοξία συνίσταται στο να
αναδειχθεί σε µίνι τάνκερ, για τη µεταφορά των πετρελαίων της Κεντρικής Ασίας στις αγορές της
Άπω Ανατολής.
Ο ισραηλινός υπουργός Ενεργείας Μπενιαµίν Μπεν Ελιέζερ παρευρέθη στα εγκαίνια του
BTC, συνοδευόµενος από αξιωµατούχους της ισραηλινής πετρελαιοβιοµηχανίας. Το Ισραήλ, που
έχει αναπτύξει σχέσεις µε τη Γεωργία και το Αζερµπαϊτζάν, σκοπεύει να επωφεληθεί από τον
αγωγό. Το ισραηλινό σχέδιο προβλέπει να συνδεθεί ο BTC µε τον αγωγό Ασκαλών-Εϊλάτ250, που
αποτελεί, όπως δήλωσε ο Μπεν Ελιέζερ, τον συντοµότερο δρόµο µεταξύ της Μεσογείου και της
Ερυθράς (σε αντιδιαστολή µε τη ∆ιώρυγα του Σουέζ). Η σύνδεση θα γίνει, µέσω ενός εν µέρει
υποθαλάσσιου αγωγού µεταξύ του Τσεϊχάν και της Ασκαλών, που απέχουν 400 χιλιόµετρα.
Επίσης, τον Απρίλιο του 2006, το Ισραήλ και η Τουρκία συνδέθηκαν και µε αµυντικό
σύµφωνο, ανακοίνωσαν την κατασκευή υποβρύχιων αγωγών µεταφοράς πετρελαίου, φυσικού
αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού. Κατά τον αναλυτή Μισέλ Σοσουντόφσκι, το νερό που θα
καταλήγει στο Ισραήλ θα προέρχεται από τα αποθέµατα του Τίγρη και του Ευφράτη, προς
επιβάρυνση της Συρίας και του Ιράκ.
Ένα άλλο ζήτηµα αναλύει ο Σοσουντόφσκι σε σειρά άρθρων του, συνδέοντας την
αιµατοχυσία στον Λίβανο µε την αµερικανική πολιτική ενέργειας στην περιοχή και
υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν αναθέσει στο Ισραήλ την αστυνόµευση των ενεργειακών
δρόµων της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο αγωγός Ασκαλών-Εϊλάτ (γνωστός και ως Trans-Israel Pipeline ή Tipline) κατασκευάσθηκε το 1968
για να µεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν του Σάχη στη ∆ύση, σηµειώνει ο Γιγκάλ Σλάιφερ, ανταποκριτής
της Jerusalem Post στην Τουρκία. Σήµερα, το Ισραήλ φιλοδοξεί να τον χρησιµοποιήσει στην αντίθετη
κατεύθυνση, επισηµαίνει ο δηµοσιογράφος, για να µεταφέρει τα πετρέλαια του Καυκάσου στην Ινδία και
την Ιαπωνία. Αλλά η ενεργειακή συνεργασία του Ισραήλ µε την Τουρκία δεν σταµατά στο σχέδιο
σύνδεσης των πετρελαιαγωγών. Το 2005, ο Μπεν Ελιέζερ είχε διαπραγµατευθεί, κατά τη διάρκεια
επίσκεψής του στην Άγκυρα, την κατασκευή σειράς αγωγών. «Πρόκειται για στρατηγικά σχέδια υψίστης
σηµασίας» είχε δηλώσει ο ισραηλινός πρέσβης στην Άγκυρα, Πινχάς Αβίβι. Ένα εξ αυτών προβλέπει
την κατασκευή αγωγού µεταφοράς ύδατος από την Τουρκία στο Ισραήλ, διά του βυθού της Μεσογείου.
Παρόµοιος αγωγός συνδέει την Τουρκία µε την κατεχόµενη Κύπρο. Η λύση του αγωγού επελέγη αντί
της δαπανηρής µεταφοράς ύδατος µε δεξαµενόπλοια, όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, βάσει της
εικοσαετούς συµφωνίας Τουρκίας-Ισραήλ για την εισαγωγή νερού.
250

389

Ο αναλυτής µιλά και για σχέδιο των εταιρειών πετρελαίου της ∆ύσης να θέσουν τους
δρόµους µεταφοράς των πετρελαίων από την Κεντρική Ασία στην Άπω Ανατολή υπό τον έλεγχό
τους, εµποδίζοντας τη µεταφορά τους από αγωγούς σε ασιατικό έδαφος και αναθέτοντας στο
Ισραήλ τον ρόλο του τοποτηρητή, µε απώτερο στόχο την υποβάθµιση της Ρωσίας και την
αποµόνωση του Ιράν.
Ολες αυτές οι παράµετροι, γνωστές στους αναλυτές, είναι ανιχνεύσιµες και στις δηλώσεις
του πρέσβη Wilson. Οι παλαιές και µεγάλες προσδοκίες, που συνοψίζονται στον αγωγό ΜπακούΤσεϊχάν, αφορούν τη µεταβολή της γεωπολιτικής κατάστασης, µε τη δηµιουργία άξονα ΤουρκίαςΑζερµπαϊτζάν-Γεωργίας-Ισραήλ.
Ο Τζεγκίζ Τσαντάρ επαναλαµβάνει την ήδη γνωστή θεωρία, βάσει της οποίας οι µεγάλες
εταιρείες πετρελαίου και οι ΗΠΑ επιθυµούν να δούν το µονοπώλιο της Ρωσίας στη µεταφορά
ενέργειας προς την Ευρώπη να καταλύεται. Οι εκτιµήσεις αυτές, ωστόσο, δεν λαµβάνουν υπόψη
ορισµένες νέες παραµέτρους, όπως είναι η αναβάθµιση της θέσης και του ρόλου της Ρωσίας στο
ενεργειακό πεδίο, ή ακόµη και η «πικρία», που στιγµάτισε τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας τα τρία
τελευταία χρόνια, µε προφανείς λόγους την άρνηση της Άγκυρας να επιτρέψει τη διέλευση των
αµερικανικών στρατευµάτων προς το βόρειο Ιράκ το 2003 και το Κουρδικό. Στην «πικρία» αυτή
αποδίδουν πολλοί τη στροφή της Τουρκίας προς την ενεργειακά ισχυρή Ρωσία, χωρίς ωστόσο να
παραγνωρίζουν τον πραγµατισµό και τη δεξιοτεχνία στο παζάρεµα της Άγκυρας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του κυρίως θέµατος της εργασίας, δηλαδή της εξέλιξης της
τούρκικης πορείας εξευρωπαϊσµού που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, ακολουθεί η
διασύνδεση του µε το εννοιολογικό κοµµάτι για την Πολιτική Επικοινωνία. Με βάση αυτή τη
διασύνδεση, ο ελληνικός Τύπος – στην προκειµένη περίπτωση – κατασκευάζει πρίσµατα και
συστήµατα συµβόλων, µέσα από τα οποία γίνεται κατανοητή από ένα ευρύ κοινό η τουρκική
πραγµατικότητα και η πολυπλοκότητα των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την υποψήφια προς ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία.
Όµως, τα διάφορα σύµβολα διαθέτουν µία µεγάλη ποικιλία σηµασιών – κυρίως όσον
αφορά µία χώρα σαν την Τουρκία – και κατά συνέπεια, οι δέκτες του Τύπου και γενικά των µέσων
µαζικής

επικοινωνίας

αποδίδουν

διαφορετικές

σηµασίες

στις

πληροφορίες

που

τους

προσφέρονται, για την εξέλιξη της Τουρκίας από τον ελληνικό Τύπο – και δεδοµένου της
ιστορικής ελληνοτουρκικής εχθρικότητας – ανάλογα µε ένα πλήθος παραγόντων: το µορφωτικό
τους επίπεδο – και µάλιστα στα πλαίσια της Ιστορίας – το επίπεδο εθνικισµού τους, την
κοινωνικοοικονοµική τους θέση και τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, την θρησκεία και το επίπεδο
φανατισµού τους, την ηλικία, τον τόπο προέλευσης και τις εµπειρίες τους, τη συναισθηµατική και
ψυχολογική τους κατάσταση, όπως και γενικότερα, το επίπεδο πληροφόρησής τους, την αξία που
αποδίδουν στη χρήση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή τον τρόπο παρουσίασης της
πληροφορίας. Επιπλέον, έχει σχέση και η κοινωνική υποδοµή της δηµόσιας συζήτησης για το εν
λόγω θέµα, δηλαδή η ύπαρξη ή όχι ενός πλαισίου θεσµικού – π.χ. ενώσεις, επαγγελµατικοί
σύλλογοι, κόµµατα – και οργανωτικού – π.χ. τοπικά µέσα µαζικής επικοινωνίας, χώροι
συνάντησης των ενδιαφεροµένων – που να επιτρέπει τη δηµιουργία «κουλτούρας επικοινωνίας».
Εποµένως, µέσω της κατασκευής της κοινωνικής πραγµατικότητας, τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας – και στην προκειµένη περίπτωση ο Τύπος – είναι σε θέση να επηρεάσουν τις
απόψεις της κοινής γνώµης για τον εξευρωπαϊσµό της Τουρκίας – όπως και να δηµιουργήσουν
κοινή γνώµη και ενεργά συµµετέχοντες πολίτες – να ενηµερώσουν για τα διάφορα γεγονότα που
διαδραµατίζονται στην τουρκική χώρα σε καθηµερινή βάση, όπως και µεταξύ των χωρών, να
µορφώσουν µε διάφορα άρθρα επί του θέµατος, να προλαβαίνουν και να αποκαλύπτουν
σφάλµατα, παραλείψεις, υπερβάσεις καθηκόντων της τουρκικής κυβέρνησης, ανωµαλίες του
δηµόσιου βίου, να κρίνουν και να ελέγχουν τις εγχώριες και διεθνείς πράξεις των τούρκων
πολιτικών και να συντελούν στην κατοχύρωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, µε την προβολή
και την υποστήριξη των αιτηµάτων τους. Επίσης, ο Τύπος µπορεί να πολιτικοποιεί και να
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κοινωνικοποιεί, να εκφράζει γνώµες, να προτείνει λύσεις στα προβλήµατα που δηµιουργούνται
στις σχέσεις της Τουρκίας µε τις γείτονες χώρες και να φέρνει σε επαφή τα άτοµα και τους λαούς.
Πέρα από τα πλεονεκτήµατα, ο Τύπος, προσβλέποντας σε ιδιωτικούς ή πολιτικούς σκοπούς
και συµφέροντα, είναι δυνατόν να τελεί υπό ορισµένες κατευθύνσεις φανατίζοντας ή δίνοντας
ελαφρυντικά σχετικά µε την τούρκικη πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δυσχεραίνει την
επικοινωνία προσφέροντας κατευθυνόµενη πληροφόρηση και συκοφαντώντας πολιτικά πρόσωπα,
να καλλιεργεί ένα πολιτικό κλίµα, να αποδιοργανώνει κοινωνικά τόσο εντός Τουρκίας όσο και
εκτός, να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να µεγιστοποιεί κάποια άλλα ασήµαντα προκαλώντας
τοπική ή περιφερειακή σύγχυση, να προβάλλει και να προωθεί λανθασµένα πρότυπα, να
αποκρύπτει σηµαντικά γεγονότα ακολουθώντας κάποια τακτική, να συντηρεί ιστορικές προλήψεις
και να δηµιουργεί κοµµατικές προπαγάνδες.
Απόδειξη της κατευθυνόµενης πληροφόρησης είναι η ιδιαίτερη διαδικασία επιλογής και
ερµηνείας των ειδήσεων που µεταφέρονται από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, µε έµφαση σε
συγκεκριµένα κριτήρια (αιφνιδιασµός και έκπληξη από νέα πληροφορία, επίκαιρα γεγονότα,
συγκρούσεις, πληθώρα παραβιάσεων των κοινωνικών δικαιϊκών και ηθικών κανόνων, τοπικές
αναφορές του γεγονότος, έκφραση γνώµης από άτοµα κύρους), επιδιώκοντας να δηµιουργούν
ανασφάλεια για το µέλλον, ένταση και αναµονή καινούργιας πληροφορίας, όπως και ανησυχία και
αγανάκτηση στην κοινή γνώµη για την εν λόγω κατάσταση.
Ιδιαίτερα σε σχέση µε την Τουρκία, µεγάλη έµφαση συνήθως δίνεται στο ηθικό
περιεχόµενο, που εµπεριέχει µία προβαλλόµενη είδηση. Εξαιτίας αυτού και δεδοµένης της χρόνιας
ελληνοτουρκικής διαµάχης, το ενδιαφέρον για την πληροφορία αυξάνεται περισσότερο, η είδηση
βρίσκει µεγαλύτερη απήχηση και η κοινωνία αυτοσυγχύζεται, µέσω της «ηθικής ευαισθησίας» σε
ατοµικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Με τη διατήρηση και αναπαραγωγή της ηθικής – µέσα από τις
ηθικές αξιολογήσεις των ειδήσεων – και µέσω του λανθασµένου – συνήθως – τρόπου σχολιασµού
και ανάλυσης της είδησης από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αυξάνεται και η άγνοια του
κοινωνικού συνόλου για την έκταση και τη φυσιολογικότητα της παρέκκλισης, µετατρέποντας
έτσι την ηθική σε ηθικολογία, ενώ η παρουσίαση και τόνωσή της πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια
θεαµατικών γεγονότων, στα οποία υπάρχουν σχεδόν πάντα θύµατα, ήρωες και κακοί άνθρωποι.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτά τα δηµιουργούµενα από τα Μέσα γεγονότα προβάλλονται σε
απλούς παρατηρητές, οι οποίοι µπορούν να επηρεαστούν αρνητικά και να αντιδράσουν ανάλογα.
Συχνές είναι επίσης οι έρευνες και οι δηµοσκοπήσεις στην κοινή γνώµη – τουρκική,
ελληνική, κυπριακή ή διεθνή – για το θέµα της γενικότερης τούρκικης πορείας προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποδιαρθρωτική όµως επιρροή των δηµοσκοπήσεων συχνά διαταράσσει
την ανισορροπία, καθώς, παρ’ όλο που οι έρευνες πρέπει να θεωρούνται µετρήσεις της κοινής
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γνώµης, πολλές φορές συνιστούν έµµεσες απαντήσεις σε κατευθυνόµενες ερωτήσεις από τους
δηµοσιογράφους των χωρών, αφού µεταφέρει απλώς µία µερική αναπαράσταση της
πραγµατικότητας γύρω από τις ιδέες που επικρατούν για την εξέλιξη της Τουρκίας, µε µία λογική
που δεν συνεισφέρει στην πραγµατική πληροφόρηση, αλλά δηµιουργεί σύγχυση των απόψεων
µεταξύ τους, νοσηρή ενασχόληση µε το πρόσκαιρο, πολυµέρεια, οχλαγωγία και απόγνωση,
στοιχεία που λειτουργούν αρνητικά και διαταράσσουν την ισορροπία σε κάθε κοινωνία.
Αποτέλεσµα των δηµοσκοπήσεων είναι η ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση κυρίως των πολιτικών
–– καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η επικοινωνία υπερέχει της πολιτικής, και µάλιστα σε
βάρος των πολιτικών, οι οποίοι καθίστανται έτσι περισσότερο ευάλωτοι, αφού συχνά το κοινό
κρατάει κριτική στάση απέναντι στις δηµοσκοπήσεις – και οι κοινωνικές κρίσεις που ακολουθούν,
οι οποίες οδηγούν στον ανταγωνισµό των Μέσων, την ειδησεογραφική λογική και τη συνεχή
επανάληψη των δηµοσκοπήσεων, µε άµεση συνέπεια την σκόπιµη δραµατοποίηση των
πληροφοριών και των σχόλιων, τον πανικό, την υπερβολική διαµεσολάβηση των εντάσεων και την
τελική αµφισβήτηση της τούρκικης εξουσίας.
Μελετώντας τις τούρκικες δηµοσκοπήσεις και γενικά τον τουρκικό Τύπο, ένα στοιχείο που
πρέπει να ληφθεί υπόψιν για τη διαµόρφωση τελικής γνώµης είναι ο περιορισµός ελευθερίας της
έκφρασης, που επικρατεί ακόµα στην Τουρκία. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η µεγάλη
πρόσβαση που έχει η τούρκικη ηγεσία στα µέσα µαζικής επικοινωνίας, µέσω µίας µεγάλης γκάµας
φορέων (Στρατός, γραφειοκρατία, διάφοροι τύποι οµάδων συµφερόντων, συνδικάτα, πολιτικά
κόµµατα, πλήθος µαζικών οργανώσεων που συνδέουν την ανώτερη ηγεσία, τα µεσαία ηγετικά
στελέχη, το ευρύτερο κοινό κτλ), η οργανωτική και ψυχολογική κληρονοµιά των εµπειριών του
τουρκικού κράτους, οι επιδράσεις που ασκούν στην επικοινωνία οι διάφορες δηµοφιλείς µορφές
ηγεσίας τους, η τούρκικη κουλτούρα, οι θεσµοί στη χώρα, οι καθορισµένες και ανανεωτικές
ηγετικές προσωπικότητες, οι κοινωνικές αναστατώσεις και ανατροπές, οι ξένες επιρροές στην
Τουρκία κ.α.
Όσον αφορά τις ελληνικές πολιτικές κατευθύνσεις, µέσα από την µελέτη, διακρίνονται
πολλές φορές οι διαφορές στην πολιτική οργάνωση και την γενικότερη ιδεολογία µεταξύ της
συντηρητικής / φιλελεύθερης, κεντρώας / σοσιαλδηµοκρατικής και κοµµουνιστικής κατεύθυνσης,
απέναντι στο ζήτηµα της τουρκικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηµιουργώντας συχνά
αντιφάσεις στον Τύπο, σχετικά µε την πραγµατική διάσταση των καταστάσεων ή διαφέροντας
στην ερµηνεία σηµαντικών γεγονότων. Άλλες φορές πάλι, σε κάποια συγκεκριµένη εφηµερίδα,
γίνεται εκτενής ανάλυση σε συγκεκριµένα ζητήµατα, για τα οποία άλλη εφηµερίδα κάνει απλώς
αναφορά. Απόρροια αυτών είναι ότι η κάθε εφηµερίδα συχνά θέτει τα δικά της κρίσιµα ζητήµατα,
ανάλογα µε τις δικές της επιδιώξεις και προτεραιότητες.
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Επίσης, κατά τη διάρκεια των ετών 1999, 2002, 2006, είναι άξιο αναφοράς το γεγονός, ότι
σε γενικές γραµµές, εγκαταλείπεται κάθε µορφή προκατάληψης που ίσχυε στο παρελθόν απέναντι
στο τουρκικό έθνος και τις προσπάθειες προόδου που καταβάλλει. Ο ελληνικός Τύπος
καταδεικνύει την ανταπόκριση της Ελλάδας στο εν λόγω θέµα, προσφέροντας στην Τουρκία
καταννόηση, υποστήριξη και κατευθυντήρια βοήθεια σε πολλούς τοµείς, ενώ παράλληλα, επιθυµεί
τον όσο το δυνατόν πιο γρήγορο εξευρωπαϊσµό της χώρας, µέσω της συµµόρφωσής της µε τις
ευρωπαϊκές αρχές, τους δηµοκρατικούς κανόνες, τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ και τις διεθνείς
συνθήκες. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια από όλες τις πλευρές για τη συνεργασία, την
προσπέλαση όλων των εµποδίων και την γρήγορη επίτευξη βιώσιµης και λειτουργικής λύσης σε
όλα τα φλέγοντα ζητήµατα της Τουρκίας µε την Ελλάδα και την Κύπρο, διατηρώντας πάντα την
εθνική υπερηφάνεια όλων των πλευρών.
Κατά συνέπεια, η Τουρκία, έχοντας την – υπό όρους – συµπαράσταση της Ελλάδας,
προσβλέπει στην αισιόδοξη έκβαση των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών της και στην τελική
αποδοχή και συµπερίληψή της στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ,
ΚΕΙΜΕΝΑ,
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

397

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

14 ∆εκεµβρίου 1999, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ
- Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ «ΝΕΑ ΤΑΞΗ»
Η πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενεργός ένταξή της στους µηχανισµούς πολιτικής
και στρατιωτικής δράσης της νέας ιµπεριαλιστικής τάξης πραγµάτων, ταυτόχρονα µε τη λήψη µέτρων
διευκόλυνσης της καπιταλιστικής διεθνοποίησης σε βάρος των δικαιωµάτων των εργαζοµένων της
Ευρώπης, καταγράφονται στα βασικά συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής, που πραγµατοποιήθηκε στο
Ελσίνκι.
Η διεύρυνση
Στο 72 παραγράφων κείµενο των συµπερασµάτων που εκδόθηκε, αναφέρεται ότι συµφωνήθηκε το άνοιγµα
των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων για τις 6 χώρες του «δεύτερου κύµατος» (Σλοβακία, Μάλτα,
Λιθουανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ρουµανία), που θα συνεχιστούν µε διµερείς διακυβερνητικές
διαπραγµατεύσεις το Φλεβάρη του 2000. Στο «πρώτο κύµα» υπάγονται η Κύπρος, η Πολωνία, η Ουγγαρία,
η Τσεχία, η Σλοβενία και η Εσθονία, για τις οποίες κρίνεται ότι έχουν σηµειώσει πρόοδο στην εκπλήρωση
των κριτηρίων προσχώρησης. Επίσης δίνεται στην Τουρκία ο χαρακτηρισµός της υποψήφιας προς ένταξη
χώρας.
«Συνοριακές διαφορές»
Στο κεφάλαιο Προετοιµασία για τη διεύρυνση και ειδικότερα στις παραγράφους που αφορούν τη
∆ιαδικασία διεύρυνσης, περιλαµβάνονται και οι επίµαχες αναφορές σχετικά µε την επίλυση των
ελληνοτουρκικών «συνοριακών διαφορών».
Στην παράγραφο 4 σηµειώνεται:
«Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την περιεκτική φύση της διαδικασίας προσχώρησης, η οποία
τώρα περιλαµβάνει 13 υποψήφια κράτη εντός ενιαίου πλαισίου. Τα υποψήφια κράτη συµµετέχουν στη
διαδικασία προσχώρησης επί ίσοις όροις. Πρέπει να συµµερίζονται τις αξίες και τους στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται στις Συνθήκες. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την
αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύµφωνα µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και παροτρύνει
τα υποψήφια κράτη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση κάθε εκκρεµούς συνοριακής
διαφοράς και άλλων συναφών θεµάτων. Αλλιώς, θα πρέπει να φέρουν τη διαφορά ενώπιον του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Το αργότερο στα τέλη του 2004, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο θα επανεξετάσει την κατάσταση ως προς κάθε εκκρεµή διαφορά, ιδίως όσον αφορά τις
επιπτώσεις στην ενταξιακή διαδικασία, προκειµένου να προαγάγει την επίλυσή τους µέσω του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου».

398

Κυπριακό
Σχετικά µε το Κυπριακό στην παράγραφο 9 σηµειώνεται:
«(α) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έναρξη στις 3 ∆εκεµβρίου στη Νέα Υόρκη των συνοµιλιών
για τη συνολική ρύθµιση του Κυπριακού και εκφράζει την κατηγορηµατική του υποστήριξη για τις
προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών να φέρει τη διαδικασία σε αίσιο τέλος.
(β) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι η πολιτική επίλυση του προβλήµατος θα διευκολύνει την
προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν µέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων
προσχώρησης δεν έχει επιτευχθεί λύση, η απόφαση του Συµβουλίου όσον αφορά την προσχώρηση θα
ληφθεί χωρίς το ανωτέρω να αποτελεί προϋπόθεση. Εν προκειµένω, το συµβούλιο θα λάβει υπόψη όλα τα
σχετικά στοιχεία».
Υποψηφιότητα της Τουρκίας
Στην παράγραφο 12 γίνεται ειδική αναφορά στους όρους για την υποψηφιότητα της Τουρκίας.
Συγκεκριµένα τονίζεται:
«Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στην
Τουρκία, όπως επισηµαίνει η Επιτροπή στην έκθεση προόδου της, καθώς και για την πρόθεση της
Τουρκίας να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις της, προκειµένου να συµµορφωθεί προς τα κριτήρια της
Κοπεγχάγης. Η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος, που προορίζεται να προσχωρήσει στην Ένωση, µε βάση
τα ίδια κριτήρια τα οποία ισχύουν για τα λοιπά υποψήφια κράτη. Με βάση την υφιστάµενη ευρωπαϊκή
στρατηγική, για την Τουρκία, όπως και για άλλα υποψήφια κράτη, θα ισχύσει µια προενταξιακή
στρατηγική για την ενθάρρυνση και στήριξη των µεταρρυθµίσεών της. Η στρατηγική αυτή θα
περιλαµβάνει ενισχυµένο πολιτικό διάλογο, µε έµφαση στην πρόοδο για την εκπλήρωση των πολιτικών
κριτηρίων προσχώρησης, ιδίως όσον αφορά το θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και στα θέµατα
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και στην παράγραφο 9 σηµείο (α). Η Τουρκία θα έχει επίσης την
ευκαιρία να συµµετέχει σε κοινοτικά προγράµµατα και οργανισµούς, και σε συνεδριάσεις µεταξύ
υποψηφίων κρατών και της Ένωσης στα πλαίσια της διαδικασίας προσχώρησης.

Υπό κατάργηση το «βέτο»
Στην απόφαση του Ελσίνκι γίνεται αναφορά και στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για τη θεσµική
µεταρρύθµιση, η οποία ορίζεται να αρχίσει το Φλεβάρη του 2000 και να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος
του ίδιου χρόνου. Στη διακυβερνητική, θα εξεταστεί η κατάργηση του βέτο. Στην παράγραφο 16
αναφέρεται: «Κατόπιν των συµπερασµάτων της Κολωνίας και βάσει της έκθεσης της Προεδρίας, η
∆ιάσκεψη θα εξετάσει το µέγεθος και τη σύνθεση της Επιτροπής, τη στάθµιση των ψήφων στο Συµβούλιο
και την ενδεχόµενη επέκταση της λήψης αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο».
Προάγγελος νέων στρατιωτικών επεµβάσεων
Όσον αφορά την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ασφάλεια και την Άµυνα (ΚΕΠΠΑ), δίνεται ώθηση
στη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την ανάληψη αυτόνοµων πρωτοβουλιών στρατιωτικής
παρέµβασης.
Στις σχετικές µε την ΚΕΠΠΑ παραγράφους αναφέρεται:
25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει τις δύο εκθέσεις προόδου της Προεδρίας, σχετικά µε την ανάπτυξη
του δυναµικού στρατιωτικής και µη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων από την Ένωση, στο πλαίσιο
της ενισχυµένης Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άµυνα.
27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη βούλησή του να αναπτύξει αυτόνοµη ικανότητα να
λαµβάνει αποφάσεις, καθώς και να αρχίζει και να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της
ΕΕ, προς αντιµετώπιση των διεθνών κρίσεων, σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ δε συµµετέχει σε αυτές ως
σύνολο. Με τη διαδικασία αυτή, αποφεύγονται και οι περιττές επικαλύψεις και δεν απαιτείται η δηµιουργία
ευρωπαϊκού στρατού.
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28. Βάσει των γενικών κατευθυντηρίων γραµµών που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας,
καθώς και των εκθέσεων της Προεδρίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε συγκεκριµένα τα εξής:
- Τα κράτη - µέλη, συνεργαζόµενα εθελοντικά σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, πρέπει να είναι σε
θέση έως το 2003 να αναπτύσσουν εντός 60 ηµερών και να υποστηρίζουν επί τουλάχιστον ένα έτος
στρατιωτικές δυνάµεις µέχρι και 50.000-60.000 ατόµων, ικανών για ολόκληρο το φάσµα καθηκόντων του
Petersberg.
- Θα δηµιουργηθούν στο Συµβούλιο νέα πολιτικά και στρατιωτικά όργανα και δοµές, ώστε να µπορεί η
Ένωση να παρέχει την απαιτούµενη πολιτική και στρατηγική καθοδήγηση στις εν λόγω επιχειρήσεις,
τηρουµένου του ενιαίου θεσµικού πλαισίου.
- Θα καθοριστούν οι λεπτοµέρειες για την πλήρη διαβούλευση, συνεργασία και διαφάνεια µεταξύ της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών όλων των κρατών - µελών της ΕΕ.
- Θα γίνουν οι κατάλληλες διευθετήσεις που θα επιτρέπουν σε ευρωπαϊκά κράτη - µέλη του ΝΑΤΟ που
συµµετέχουν στην ΕΕ, καθώς και σε άλλα ενδιαφερόµενα κράτη να συµβάλουν στη στρατιωτική
διαχείριση κρίσεων από την ΕΕ, τηρούµενης της αυτονοµίας της Ένωσης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων.
- Θα δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός µη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, ώστε να συντονίζονται και
να καθίστανται αποτελεσµατικότερα τα διάφορα πολιτικά µέσα και οι πόροι, παράλληλα µε τους
στρατιωτικούς πόρους, που διαθέτουν η Ένωση και τα κράτη - µέλη.
Νέα χτυπήµατα στα εργασιακά δικαιώµατα
Στο κεφάλαιο που αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τοµείς «της οικονοµικής ανάπτυξης
και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης»,αφού διαπιστώνεται « οικονοµική ανάκαµψη»,
προδιαγράφονται νέα χτυπήµατα στα εργασιακά δικαιώµατα.
Οι σχετικές παράγραφοι αναφέρουν:
30. Η οικονοµική ανάκαµψη στην Ένωση έχει λάβει ώθηση και εξαπλώνεται διαρκώς. Βασίζεται επί υγιών
θεµελίων: Οι συνθήκες επενδύσεων είναι ευνοϊκές, ο πληθωρισµός παραµένει χαµηλός και τα δηµόσια
οικονοµικά έχουν βελτιωθεί. ∆ηµιουργούνται νέας θέσεις εργασίας και η ανεργία, παρ' όλο ότι βρίσκεται
σε απαράδεκτα υψηλό επίπεδο, παρουσιάζει µειωτικές τάσεις. Η ευνοϊκή αυτή συγκυρία στηρίζεται από
την επιτυχή καθιέρωση του ΕΥΡΩ και θα εξακολουθήσει να ενισχύεται από τις προσπάθειες των κρατών µελών για φορολογική ενοποίηση και οικονοµική µεταρρύθµιση, ιδίως δε για ελευθέρωση και φορολογική
µεταρρύθµιση, καθώς και από µισθολογικές εξελίξεις σε συνδυασµό µε τη σταθερότητα των τιµών και τη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
31. Οι δηµογραφικές µεταβολές θα απαιτήσουν πολιτικές παράτασης του ενεργού επαγγελµατικού βίου και
αυξηµένη αποδοτικότητα στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα προς αντιµετώπιση του οικονοµικού βάρους
αυτών των µεταβολών. Η συνεχιζόµενη διαδικασία παγκοσµιοποίησης εντείνει τον ανταγωνισµό και την
ανάγκη να ενθαρρύνονται η καινοτοµία και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Επίσης προαναγγέλλεται «δέσµη φορολογικών µέτρων».
Στην παράγραφο 34 σηµειώνεται: «Όλοι οι πολίτες που κατοικούν µονίµως σε ένα κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταβάλουν το φόρο που οφείλεται για έσοδα αποταµιεύσεων». Και η
παράγραφος 35 συνεχίζει: «Εξετάζοντας τον καλύτερο τρόπο, µε τον οποίο είναι δυνατόν να επιδιωχτεί
στην Ευρώπη η εφαρµογή της αρχής αυτής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι µια Οµάδα Εργασίας
Υψηλού Επιπέδου θα εξετάσει ειδικότερα πώς µπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσµατικότερα η αρχή αυτή και
κατά πόσον, ως σηµείο εκκίνησης για τις εν λόγω µελέτες, το έγγραφο της 7ης ∆εκεµβρίου 1999 που
υπέβαλε η Προεδρία και η Επιτροπή παρέχει δυνατότητα περαιτέρω προόδου».
Με τη σφραγίδα του Σολάνα
Στο κεφάλαιο για τις Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ, δίνεται το στίγµα του προσανατολισµού της ΚΕΠΠΑ που
φέρει τη σφραγίδα του Χ. Σολάνα: «Με την ανάληψη καθηκόντων του κ. Χαβιέ Σολάνα ως Γενικού
Γραµµατέα / Υπάτου Εκπροσώπου, τονίζεται στην παράγραφο 54, δόθηκε νέα ώθηση στην Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας της Ένωσης. Οι κοινές Στρατηγικές παρέχουν πλέον νέες
δυνατότητες δράσης, οι οποίες θα επιτρέψουν να επιτευχθεί η µέγιστη συνοχή, προστιθέµενη αξία και
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αποτελεσµατικότητα στις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης χρήσης
των διατάξεων της Συνθήκης του Άµστερνταµ για τη λήψη αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία επί θεµάτων
εφαρµογής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί
το Συµβούλιο, βάση της συµβολής του Γενικού Γραµµατέα / Υπάτου Εκπροσώπου, και της Επιτροπής, να
λάβουν τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των διαφόρων µέσων που
διαθέτει η Ένωση για πλέον αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη εξωτερική δράση της Ένωσης».
Η Γιουγκοσλαβία στο στόχαστρα
Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές στη «Σταθερότητα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», όπου στην
παράγραφο 58 σηµειώνεται: «Η Ένωση είναι αποφασισµένη να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την προαγωγή
της σταθερότητας, της ασφάλειας και της οικονοµικής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε στενή
εταιρική σχέση µε τις χώρες της περιοχής και µε άλλες χώρες υπό την αιγίδα του Συµφώνου
Σταθερότητας». Και γίνεται ανοιχτή αναφορά για νέες επεµβάσεις στη Γιουγκοσλαβία. Στην παράγραφο 60
τονίζεται: «Η Ένωση επιθυµεί να συµβάλει στον εκδηµοκρατισµό της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας ως µέρος των προσπαθειών της για αποκατάσταση της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Θα εντείνει το διάλογο µε τις σερβικές δηµοκρατικές δυνάµεις, καθώς και µε τη δηµοκρατικά
εκλεγµένη κυβέρνηση του Μαυροβουνίου. Η Ένωση θα αναζητήσει και άλλους τρόπους για να
υποστηρίξει το πρόγραµµα πολιτικής και οικονοµικής µεταρρύθµισης του Μαυροβουνίου».

19 ∆εκεµβρίου 1999, ΤΟ ΒΗΜΑ

Η ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Η κυβέρνηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας, αναφερόµενες
εις το εξής ως τα «Μέρη»,
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διασύνδεση µεταξύ τροµοκρατίας και οργανωµένου εγκλήµατος και ότι µεταξύ
των οργανωµένων εγκληµάτων η παράνοµη διακίνηση των ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ουσιών και όπλων,
το πλύσιµο χρήµατος και η παράνοµη µετανάστευση έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις στον κόσµο.
Κινούµενες από κοινή βούληση για συνεργασία προς αποτελεσµατική καταπολέµηση της τροµοκρατίας,
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του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης µετανάστευσης και της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών
Συµφωνούν επί των:
Άρθρο 1
Τα Μέρη αναλαµβάνουν, συµµορφούµενα µε την εθνική τους νοµοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις, να
συνεργαστούν στην καταπολέµηση:
α. Των τροµοκρατικών δραστηριοτήτων και εγκληµάτων που διαπράττονται από άτοµα ή οµάδες.
β. Της παράνοµης καλλιέργειας, παραγωγής, εµπορίας, µεταφοράς και κατάχρησης των ναρκωτικών, των
ψυχοτρόπων ουσιών και των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή τους.
γ. Των άλλων οργανωµένων εγκληµάτων (παράνοµη διακίνηση προσώπων κτλ.).
δ. Της παράνοµης διακίνησης όπλων, περιλαµβανοµένων των βιολογικών, χηµικών και ραδιενεργών
όπλων, πολεµοφοδίων, εκρηκτικών υλών, πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών καθώς και δηλητηριωδών
ουσιών.
ε. Της παραποίησης διαβατηρίων, θεωρήσεων (βίζας) και άλλων επισήµων εγγράφων.
στ. Των διασυνοριακών εγκληµάτων και των δραστών.
ζ. Της παράνοµης µετανάστευσης.
η. Της παράνοµης διακίνησης πολιτιστικών και ιστορικών έργων τέχνης.
θ. Του ξεπλύµατος χρήµατος.
ι. Του ξεπλύµατος χρήµατος σε σχέση µε µία ή περισσότερες από τις άνωθεν αναφερόµενες πράξεις, καθώς
και µε άλλες εγκληµατικές ενέργειες.
Άρθρο 2
Η συνεργασία µεταξύ των δύο Μερών στους τοµείς που αναφέρονται στο Άρθρο 1 της Συµφωνίας
πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, µέσω:
α. Ανταλλαγής πληροφοριών και πείρας σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος.
β. Ανταλλαγής πείρας στη χρησιµοποίηση εγκληµατικής τεχνολογίας, καθώς και στις µεθόδους και στα
µέσα της εγκληµατικής έρευνας.
γ. Ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσης και πείρας στον τοµέα των µεθοριακών ελέγχων προκειµένου να
ανακαλυφθούν παραποιηµένα ταξιδιωτικά έγγραφα και για την πρόληψη παράνοµης εισόδου και
παράνοµης µετανάστευσης.
δ. Ανταλλαγής πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην πρόληψη τροµοκρατικών δραστηριοτήτων και
εγκληµάτων, καθώς και γενικώς του οργανωµένου εγκλήµατος.
ε. Ανταλλαγής πληροφοριών, πείρας και βοηθείας επί νέων µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της διεθνούς διακίνησής τους, απόκρυψης και διανοµής,
σύµφωνα µε τη Μονοµερή Σύµβαση για τα Ναρκωτικά του 1961, ως αυτή τροποποιήθηκε µε το
Πρωτόκολλο Τροπολογίας του 1972, τη Σύµβαση για τις Ψυχοτρόπες Ουσίες του 1971 και τη Σύµβαση του
ΟΗΕ, του 1988, κατά της παράνοµης διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών.
στ. Ανταλλαγής φυλλαδίων, εκδόσεων και αποτελεσµάτων επιστηµονικών ερευνών σε τοµείς που
καλύπτονται από τη Συµφωνία, µε σχεδιοποίηση και λήψη µέτρων κοινού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 3
Τα Μέρη, συµµορφούµενα µε την εθνική τους νοµοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις, συµφωνούν να
συνεργαστούν στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας µε το να:
α. Παίρνουν αποτελεσµατικά µέτρα για να προλαµβάνουν τροµοκρατικές δραστηριότητες και εγκλήµατα
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εναντίον της ασφαλείας του άλλου Μέρους στις ίδιες τους τις χώρες.
β. Ανταλλάσσουν κατόπιν αιτήσεως είτε µε πρωτοβουλία του άλλου Μέρους πληροφορίες και στοιχεία
για άτοµα ή οµάδες που είναι αναµεµειγµένα σε τροµοκρατικές πράξεις, τροµοκρατικές δραστηριότητες
και τεχνικές.
γ. Εκτιµούν από κοινού τις άµεσα εµφανιζόµενες τροµοκρατικές απειλές.
δ. Ανταλλάσσουν κατά περιόδους πείρα και τεχνολογική γνώση που έχει σχέση µε την ασφάλεια των
µεταφορών στην ξηρά, στον αέρα, στη θάλασσα και στους σιδηροδρόµους και προκειµένου να
αναβαθµίσουν τα στάνταρτ ασφαλείας που υπάρχουν σε αεροδρόµια, λιµένες και σιδηροδροµικούς
σταθµούς, για να αντιµετωπίσουν τις τροµοκρατικές απειλές.
Άρθρο 4
Συµµορφούµενα µε την εθνική τους νοµοθεσία τα Μέρη, κατόπιν δικού τους αιτήµατος ή πρωτοβουλίας,
παρέχουν πληροφορίες, λεπτοµέρειες και στοιχεία µε την πρόθεση να αντιµετωπίσουν παράνοµη διακίνηση
ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ουσιών και χηµικών φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τους
και τις οργανώσεις που συνδέονται µε αυτή τη διακίνηση.
Ειδικότερα, αυτή η συνεργασία θέλει περιλάβει:
α. Ανταλλαγή µεθόδων που χρησιµοποιούνται εναντίον της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών,
ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ουσιών που γενικώς χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τους.
β. Ανταλλαγή ειδικών και σχεδιασµό κοινών µαθηµάτων εκπαίδευσης στην εξειδικευµένη ανάκριση και
τεχνικές ενεργειών στους διάφορους σχετικούς τοµείς.
Άρθρο 5
Τα Μέρη θα πρέπει να εξασφαλίσουν, σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις
τους, τις απαραίτητες συνθήκες προκειµένου να εκτελέσουν ελεγχόµενες αποστολές ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και οτιδήποτε χρησιµοποιείται για την παρασκευή τους.
Άρθρο 6
Σχετικώς µε το οργανωµένο έγκληµα, τα Μέρη συµφωνούν ότι η συνεργασία πραγµατοποιείται µε τα
ακόλουθα µέτρα:
α. Συστηµατική, λεπτοµερής και άµεση ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για οργανώσεις που
συνδέονται µε το έγκληµα.
β. Ανταλλαγή ειδικών αστυνοµίας για να εργαστούν µαζί.
Άρθρο 7
Τα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να πάρουν από κοινού µέτρα για την πρόληψη πλυσίµατος
χρήµατος.
Άρθρο 8
Τα Μέρη θα συνεργαστούν για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.
Ώσπου να συναφθεί µια συµφωνία για επανεισδοχή τα µέρη θα δέχονται εκ νέου τα πρόσωπα,
συγκεκριµένα τους υπηκόους τους καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι παρανόµως διέβησαν είτε
θα διέβαιναν τα σύνορα ενός από τα Μέρη προερχόµενα από το έδαφος του άλλου Μέρους.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω τα Μέρη θα συντάξουν τα κατάλληλα έγγραφα από κοινού, το ταχύτερο
δυνατόν, για τις αρχές και τη δέουσα διαδικασία της επανεισόδου των εν λόγω προσώπων.
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Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν µεταξύ τους, µέσω διπλωµατικής οδού, δείγµατα των νέων ταξιδιωτικών
εγγράφων, σφραγίδων και τύπων βίζας, προκειµένου να εµποδίσουν και να καταπολεµήσουν την παράνοµη
διέλευση των συνόρων.
Άρθρο 9
Τα Μέρη συµφωνούν επίσης να συνεργαστούν, όπως αρµόζει και σύµφωνα µε τις διεθνείς τους
υποχρεώσεις, σε περιφερειακά και διεθνή φόρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, του
οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης µετανάστευσης και της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών.
Άρθρο 10
Τα Μέρη πρέπει να συγκροτήσουν µια Συντονιστική Επιτροπή, αρµόδια για την εφαρµογή αυτής της
Συµφωνίας, της οποίας θα προεδρεύει ο υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και ο
υπουργός Εσωτερικών της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας, ή οι εκπρόσωποί τους, και θα µετέχουν ειδικοί.
Άρθρο 11
Προκειµένου να διασφαλισθεί η άµεση επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής αυτής της Συµφωνίας
τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πίνακες των εξουσιοδοτηµένων υπηρεσιών τους.
Άρθρο 12
Η Συµφωνία δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απαιτούν άλλες διεθνείς συµφωνίες, οι
οποίες δεσµεύουν τα Μέρη.
Άρθρο 13
Η Συµφωνία τίθεται εν ισχύ την ηµέρα της δεύτερης ειδοποίησης µε την οποία τα Μέρη αναφέρουν την
ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διεργασιών τους.
Άρθρο 14
Η Συµφωνία παραµένει εν ισχύ, εκτός αν τα Μέρη την καταγγείλουν δια της διπλωµατικής οδού.
Εγένετο (ηµεροµηνία) εις διπλούν εγκύρων κειµένων, ένα στην ελληνική, ένα στην τουρκική και ένα στην
αγγλική γλώσσα, και όλα τα κείµενα θεωρούνται εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερµηνεία
τους, επικρατεί το αγγλικό κείµενο.

1 Ιανουαρίου 2002, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2001
Καθ' όλη τη διάρκεια του 2001 και µέχρι το Νοέµβρη η κατάσταση γύρω από το Κυπριακό ήταν η
συνηθισµένη: Αδιαλλαξία και προκλητικές κινήσεις από τον Ντενκτάς και την Αγκυρα, επίδειξη
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µετριοπάθειας από την κυπριακή κυβέρνηση, διεθνείς «Πόντιοι Πιλάτοι» να ταξιδεύουν στο «τρίγωνο»
Αθήνας - Λευκωσίας - Αγκυρας, δίχως κανένα αποτέλεσµα.
To 2001 ξεκίνησε µε την επίσκεψη στην Κύπρο του Αµερικανού προεδρικού απεσταλµένου, Μόουζες, που
συνοδεύονταν από το συντονιστή για το Κυπριακό στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ, Γουέστον και τον Βρετανό
αντιπρόσωπο, Χάνι (8-9/1 και 11-12/1). Και οι τρεις µαζί όµως δεν κατάφεραν να «πείσουν» τον Ντενκτάς
να προσέλθει στον έκτο γύρο των εκ του σύνεγγυς συνοµιλιών, που είχε προγραµµατιστεί να ξεκινήσει στα
τέλη Γενάρη στη Γενεύη. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εµφανίστηκε αµετακίνητος στη θέση του για
αναγνώριση του ψευδοκράτους πριν την πραγµατοποίηση οποιουδήποτε βήµατος προς το διπλωµατικό
τραπέζι.
Στις 12/1, συνεδρίασε στην Αγκυρα το λεγόµενο συµβούλιο σύνδεσης Τουρκίας-Κατεχοµένων, το οποίο
ενέκρινε «σχέδιο δράσης» για τη δηµιουργία Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου. Παρουσιάζοντας το σχέδιο, ο
Τούρκος ΥΠΕΞ Τζεµ, δήλωσε ότι σκιαγραφεί την τουρκική αντίδραση στην αίτηση ένταξης της Κύπρου
στην ΕΕ. Την Κύπρο επισκέφθηκε και ο ειδικός σύµβουλος του ΓΓ ΟΗΕ, ντε Σότο (26-29/1), ο οποίος
συναντήθηκε διαδοχικά µε τον Πρόεδρο Κληρίδη και τον Ντενκτάς χωρίς και αυτός να καταφέρει την
επανέναρξη των συνοµιλιών.
Η χρησιµοποίηση εκφράσεων όπως «δύο πλευρές» ή «αρχές» στο πλαίσιο µιας γενικότερης «εξίσωσης»
των θεσµών του νόµιµου κυπριακού κράτους µε τη λεγόµενη διοίκηση του κατοχικού καθεστώτος στην
έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κύπρο, που δόθηκε
στις 27/2 στη δηµοσιότητα, προκάλεσε την ενόχληση της κυπριακής κυβέρνησης.
Από τις 11-13/3 επισκέφθηκε την Κύπρο ο Ελληνας ΥΠΕΞ Παπανδρέου, ο οποίος συναντήθηκε µε την
κυπριακή ηγεσία. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν µετά τις συνοµιλίες τους στη Λευκωσία, ο
Ελληνας και ο Κύπριος ΥΠΕΞ εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της Κύπρου
θα ολοκληρωθούν εντός του 2002 µε ή χωρίς προηγούµενη επίλυση του Κυπριακού. Με απόφαση του
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Πάουελ, καταργήθηκε η θέση του προεδρικού απεσταλµένου για την Κύπρο, παραµένει
όµως η θέση του ειδικού συντονιστή στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ..
Στις 20/3, καταθέτοντας ενώπιον της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας, ο νέος υφυπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γκρόσµαν δήλωσε ότι η Κύπρος δεν µπορεί να ενταχτεί στην ΕΕ χωρίς
προηγούµενη επίλυση του Κυπριακού. Στις 2/5, ο Πρόεδρος Κληρίδης συναντήθηκε στην Αθήνα µε τον
Ελληνα πρόεδρο Στεφανόπουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι το Κυπριακό παραµένει πρώτο θέµα της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Κληρίδης συναντήθηκε και µε τον Ελληνα πρωθυπουργό Κ. Σηµίτη ο
οποίος τάχτηκε υπέρ της συνέχισης των συνοµιλιών από το σηµείο που διακόπηκαν τον περασµένο
Νοέµβριο.
Στις 15/5, συνήλθε στις Βρυξέλλες το πρώτο συµβούλιο σύνδεσης ΕΕ-Κύπρου, ύστερα από τέσσερα χρόνια
διακοπής. Στην κοινή θέση τους, οι «15» ανέφεραν ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν αποτελεί προϋπόθεση
για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Το πάγωµα της ενταξιακής πορείας της Κύπρου ζήτησε στις 25/5 η
Τουρκία, µε απόρρητο γραπτό υπόµνηµα του ΥΠΕΞ που διαβιβάστηκε προς τις κυβερνήσεις όλων των
χωρών-µελών της ΕΕ, πλην Ελλάδος. Στο τετρασέλιδο έγγραφο σηµειωνόταν µεταξύ άλλων ότι η ένταξη
της Κύπρου πριν από τη λύση θα οδηγήσει στην προσάρτηση των Κατεχοµένων από την Τουρκία, θα
εξουδετερώσει τις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού και θα προκαλέσει κρίση, η οποία θα επηρεάσει τις
δύο εθνότητες στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Τουρκία, την ΕΕ και τη σταθερότητα και την ειρήνη στην
περιοχή.
Στις 29/5, συνεδρίασε στην Αγκυρα το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας το οποίο διακήρυξε ότι η Τουρκία
δεν πρόκειται να δεχτεί κανένα «τετελεσµένο γεγονός που θα γυρίσει την Κύπρο στην προ του 1974
περίοδο», ότι η Τουρκία θα συνεχίσει ως εγγυήτρια δύναµη να φροντίζει για την ευηµερία και την
ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και θα επιταχύνει τις προσπάθειες για στενότερη σύνδεση µε το
ψευδοκράτος και προειδοποίησε ότι η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ θα επιδεινώσει το διχασµό
ανάµεσα στις δύο κοινότητες και θα προκαλέσει «αβεβαιότητες» στην ειρήνη και την ασφάλεια στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε στο Γκέτεµποργκ της Σουηδίας στις 15 και 16/6,
αποφάσισε ότι η διαδικασία των διαπραγµατεύσεων µε τις υποψήφιες χώρες του λεγόµενου πρώτου
κύµατος, στις οποίες περιλαµβάνεται και η Κύπρος, θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2002, ώστε οι
χώρες αυτές να συµµετάσχουν στις ευρωεκλογές του 2004.
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Στις 26/6, δόθηκε στη δηµοσιότητα ενδιάµεσο ψήφισµα της εξ υπουργών επιτροπής του Συµβουλίου της
Ευρώπης, η οποία καλεί την Τουρκία να εφαρµόσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Λοϊζίδου και τα κράτη-µέλη να ενεργήσουν κατά τρόπον, ώστε
να εφαρµοστεί η απόφαση. Στις 19/7, ο υπουργός Αµυνας, Χάσικος, δήλωσε ότι οι τουρκικές κατοχικές
δυνάµεις έχουν ενισχυθεί µε τέσσερις πολλαπλούς εκτοξευτήρες πυραύλων, το βεληνεκές των οποίων
φθάνει τα 40 χιλιόµετρα, ενώ για πρώτη φορά παρατηρήθηκαν στα Κατεχόµενα πτήσεις επιθετικών
ελικοπτέρων τύπου «Κόµπρα».
Στις 23/7, εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται εν εξελίξει διεργασίες για
επανάληψη των συνοµιλιών.
Στις 4/7, σοβαρά επεισόδια σηµειώθηκαν στον αστυνοµικό σταθµό Επισκοπής στη βρετανική βάση
Ακρωτηρίου, µεταξύ αστυνοµικών και εκατοντάδων διαδηλωτών, που διαµαρτύρονταν για τις εργασίες
εγκατάστασης γιγαντιαίας κεραίας τηλεπικοινωνιών στο βιότοπο της Αλυκής στο Ακρωτήρι.
Στις 11/8, ο Ντενκτάς απείλησε µε κρίση, εάν δε συµµετάσχει στον καθορισµό της υφαλοκρηπίδας της
οικονοµικής ζώνης της Κύπρου και της συνεκµετάλλευσης των κοιτασµάτων πετρελαίου, τα οποία πιθανόν
να βρίσκονται στην περιοχή.
Στις 5/9, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε µε συντριπτική πλειοψηφία (504 ψήφους υπέρ, 31 κατά και
36 αποχές) την έκθεση του Λουξεµβούργιου ευρωβουλευτή, Ζακ Πόος, για την ένταξη της Κύπρου στην
ΕΕ, στην οποία αναφερόταν ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι το µόνο κράτος που εκπροσωπεί το σύνολο
της νήσου. Ο Πρόεδρος Κληρίδης αποδέχτηκε πρόσκληση του ΓΓ ΟΗΕ για διεξαγωγή συνοµιλιών στις
12/9 στη Νέα Υόρκη. Την πρόσκληση απηύθυνε στην ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά ο
ειδικός σύµβουλος του ΓΓ, ντε Σότο, µετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Κύπρο (29/8-5/9). Ο
Ντενκτάς απέρριψε την πρόσκληση µε τον ισχυρισµό ότι δεν έχει δηµιουργηθεί η «αναγκαία βάση» για
συνοµιλίες.
Από τις 23-27/10 ο ειδικός συντονιστής για το Κυπριακό στο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Γουέστον, επισκέφθηκε την
Αγκυρα, την Αθήνα και τη Λευκωσία µε σκοπό την αναθέρµανση του ενδιαφέροντος για το Κυπριακό και
την εντατικοποίηση των προσπαθειών για επανέναρξη του διαλόγου. Η τουρκική κυβέρνηση µετέφερε
στον Αµερικανό αξιωµατούχο ότι δεν υπάρχει καµιά αλλαγή στην πολιτική της στο Κυπριακό (23/10), ενώ
ο Ντενκτάς επανέλαβε ότι για να υπάρξει λύση θα πρέπει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος και οι
λεγόµενες πραγµατικότητες στην Κύπρο (26/10). Στις 25-26/10, επισκέφθηκε την Κύπρο ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόντι, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι η λύση του Κυπριακού δεν αποτελεί
προϋπόθεση για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.
Η Τουρκία απείλησε να λάβει µέτρα για την προάσπιση των συµφερόντων της στα κοιτάσµατα πετρελαίου
που έχουν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου (δηλώσεις εκπροσώπου τουρκικού ΥΠΕΞ, 25/10).
Στις 4/10, η κυβέρνηση αποφάσισε να παραχωρήσει δικαίωµα διέλευσης αµερικανικών στρατιωτικών
αεροσκαφών από τον εναέριο χώρο της και την προσγείωσή τους στα αεροδρόµια της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, ύστερα από σχετικό αίτηµα και παράκληση των ΗΠΑ.
Στις 2/11, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισµό του υπουργείου του στην αρµόδια επιτροπή της
Εθνοσυνέλευσης, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Τζεµ δήλωσε ότι το Κυπριακό δεν πηγαίνει καλά για την Τουρκία και
προειδοποίησε ότι η Αγκυρα µπορεί να αναγκαστεί να λάβει οριστικές αποφάσεις, µε τίµηµα πολύ ακριβό,
σε περίπτωση ένταξης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην ΕΕ. Στις 4/11, σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα
«Μιλιέτ», ο Τούρκος πρωθυπουργός Ετσεβίτ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο ενδεχόµενο «προσάρτησης»
των Κατεχοµένων, σε περίπτωση ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ. Στις 9/11, ο Ντενκτάς αποκάλυψε στο
πρακτορείο «Ρόιτερ» ότι απηύθυνε πρόσκληση προς τον Πρόεδρο Κληρίδη για «από καρδιάς» συνοµιλίες,
πρόσωπο µε πρόσωπο. Σε απαντητική του επιστολή, ο Κληρίδης κάλεσε τον Ντενκτάς να αποδεχτεί την
πρόσκληση του ΓΓ ΟΗΕ για επανέναρξη των συνοµιλιών.
Στις 13/11, ο Ντενκτάς έστειλε στον Πρόεδρο Κληρίδη νέα επιστολή µε την οποία του ζητούσε συνοµιλίες
πρόσωπο µε πρόσωπο, για την προετοιµασία κοινού εδάφους για τη διεξαγωγή συνοµιλιών. Στην
απαντητική του επιστολή ο Κληρίδης κάλεσε τον Ντενκτάς να αποδεχτεί η συνάντηση να γίνει παρουσία
εκπροσώπου του ΟΗΕ και εν πάση περιπτώσει στο πλαίσιο της διαδικασίας του ΟΗΕ. Στις 16/11, ο
Ντενκτάς δήλωσε ότι έστειλε και τρίτη επιστολή προς τον Κληρίδη, µε την οποία του πρότεινε να
συναντηθούν το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκέµβρη, παρουσία εκπροσώπου του ΟΗΕ.
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Στις 19/11, ο Πρόεδρος Κληρίδης απάντησε θετικά στην τρίτη επιστολή Ντενκτάς για συνάντηση πρόσωπο
µε πρόσωπο. Οπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η συνάντηση θα γίνει χωρίς ηµερήσια διάταξη
και µε απώτερο στόχο να συζητηθούν όλες οι πτυχές του Κυπριακού, ώστε να δηµιουργηθεί δυναµική που
να οδηγήσει σε πραγµατικό διάλογο για λύση, στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπος του ΓΓ
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε ότι η συνάντηση Κληρίδη-Ντενκτάς θα γίνει στις 4 ∆εκεµβρίου στην
κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΓΓ στην Κύπρο, παρουσία του ειδικού συµβούλου του ΓΓ για το
Κυπριακό, Αλβάρο ντε Σότο.
Στις 23/11, η τουρκική Εθνοσυνέλευση συζήτησε για τέσσερις ώρες εκτός ηµερήσιας διάταξης το
Κυπριακό, ύστερα από αίτηµα που είχαν καταθέσει (7/11) 126 βουλευτές από όλα τα κόµµατα. Η
συζήτηση έγινε κεκλεισµένων των θυρών και τα πρακτικά θα δηµοσιευτούν ύστερα από δέκα χρόνια.
Στις 27/11, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε µετά τη συνεδρίαση του τουρκικού Συµβουλίου Εθνικής
Ασφαλείας, αναφέρεται ότι η Τουρκία υποστηρίζει την αναζήτηση αµοιβαία αποδεκτής λύσης στο
Κυπριακό και ότι «δε θα επιτρέψει τη διαµόρφωση κατάστασης που θα παραβιάζει τις διεθνείς συµφωνίες,
θα συνιστά απειλή για την Τουρκία και την Τ∆ΒΚ και θα µετατρέπει τους Τουρκοκυπρίους σε µειονότητα
υπό την κυριαρχία των Ελλήνων».

23 Ιανουαρίου 2002, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Η ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη απέστειλε στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, για ενηµέρωση, το
παρακάτω έγγραφο:
«ΚΡ. ΜΑ∆ΡΙΤΗ 13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΑΠΟ: ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ
ΘΕΜΑ: "ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ"
ΧΘΕΣ, ΚΑΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΥΦΥΠΕΞ ΓΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙ ΕΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΥΜΠΕΡΑΝΩ ΟΤΙ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ
ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕΤΑ
∆ΗΛΩΣΕΙΣ Π/θ Κ. ΑΘΝΑΡ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (ΒΛ. ΑΝΩΤΕΡΩ (Β) ΣΧΕΤ.). Κος
RΑΜΟΝ DE MIGUEL ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΜΟΥ
ΤΟΝΙΣΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ-ΗΠΑ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΤΟ-ΕΕ, ΟΠΟΙΑ
∆ΙΝΕΙ ΤΟ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ" ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΠΠΑ.
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆Α ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΠΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΡΘΟΥΝ ΩΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΛΑΑΚΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕ. ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ Κ.Κ. ΣΟΛΑΝΑ ΚΑΙ
ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.
ΙΣΠΑΝΟΙ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ, ΑΠΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΕΜΠΛΟΚΗ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ,
ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΛΠΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ - ΜΕΣΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΛΗΡΙ∆Η ΚΑΙ κ. ΝΤΕΝΚΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΘΑ Ο∆ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.
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Κος DΕ MIGUEL ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ, ΚΑΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΕΕ. (ΕΞΑΛΛΟΥ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΠΕΡΙΕΛΑΒΕ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΟΣ Π/θ, ΒΛ. ΑΝΩΤΕΡΩ (Β) ΣΧΕΤΙΚΟ).
ΙΣΠΑΝΟΣ ΥΦΥΠΕΞ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ `Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ∆Ε ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΩΣ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΑΝ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΓΚΗ; ΕΙΠΕ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ
ΠΛΕΥΡΕΣ (ΕΝΝΟΟΥΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ). ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΕΝΑΡΞΗΣ
SCREENING ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. ΤΟΝ ∆ΙΟΡΘΩΣΑ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΡRΕ-SCREENING ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ
∆ΕΧΘΗΚΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΟΤΙ ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΧΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΕΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ-ΝΑΤΟ,
ΕΞΕΦΡΑΣΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΥΧΗ ΕΥΡΕΘΕΙ Η ΣΩΣΤΗ ΛΥΣΗ - ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑΤΟ - ΣΕ ΘΕΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ.
ΤΕΛΟΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΜΕΡΙΣΘΗΚΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ, ΟΠΟΙΑ
ΟΜΩΣ ΘΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ».

25 Ιανουαρίου 2002, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΗ
Το έγγραφο-αναφορά του Ελληνα διπλωµάτη από την ελληνική πρεσβεία της Πράγας, που παρακολούθησε
την οµιλία του Τούρκου υπουργού Τύπου, Σουρκού Γκιουρέλ, είναι το παρακάτω:
ΠΡΑΓΑ 17.1.2002
ΑΠΟ: ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
ΠΡΟΣ:-Α4∆/ΝΣΗ
ΚΟΙΝ.:- ΑΙ, Α2, Α3, Π ∆/ΝΣΕΙΣ
- ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ: ΑΓΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΣΟΦΙΑΣ, ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
- ΜΑ Ε.Ε.
ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ GUREL ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ, ΟΤΙ "ΕΛΛΗΝΕΣ ∆ΙΑΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ". - ΑΠΕ∆ΩΣΕ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΕΛΛΑ∆Α. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΩΛΗΣΑΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ
"ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΕΕ".
ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΤΣΕΧΙΑ (ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΩΝΙΑ) ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, Κ.SURKU SINA GUREL, ΜΙΛΗΣΕ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ " ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΕΕ", ΟΠΟΙΑΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
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∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΑΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΑΙΓΙ∆Α
ΤΣΕΧΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ, Κ. ∆. ΤΣΟΥΓΚΑΣ,
ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΟΜΙΛΙΑ Κ. GUREL
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 40
ΛΕΠΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΟΠΟΙΑΝ ∆Ε
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ, Κ. GUREL. ΑΝΕΦΕΡΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ:
- ΧΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ, ∆ΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΥΡ.
ΕΝΩΣΗ, ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1963.
ΑΛΛΩΣΤΕ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΑΠΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ.
- ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟΤΕ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ
1981, ΟΠΟΤΕ ΕΛΛΑ∆Α ΕΓΙΝΕ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΘΕΤΕΙ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΕ ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΕ.
- ΕΚΤΟΤΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΗΓΑΓΕ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ
ΑΝΗΚΕΙ.
- ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΙΖΟΝ, ΕΠΙΣΗΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ,
ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΚΑΘ' ΟΣΟΝ ΚΥΠΡΟΣ ΗΤΑΝ Η∆Η "ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ∆ΥΟ ΚΡΑΤΗ" ΑΠΟ
1960 (SIC) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ∆ΕΧΤΕΙ ΥΠΑΡΞΗ ∆ΥΟ ΚΡΑΤΩΝ.
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β. ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ, ΕΝΩ "ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ" (SIC) ∆ΕΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ 200.000 ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Τ∆ΒΚ ΑΠΟ
ΑΛΛΕΣ, ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΧΩΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΦΑΛΜΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ.
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 1974, ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΕ ΣΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (510).
- ΚΑΚΟ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΟΠΟΙΑ ∆ΙΑΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΥΠΕΡ 400ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (SIC), ΚΑΤΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΟΥΣΑΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SIC) ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΣ (SIC).
- ΕΑΝ "ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΊΑ" (SIC) ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡ.
ΕΝΩΣΗ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΕΕ. ΕΑΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ, ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ" (SIC)
ΟΤΙ ΘΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΙΑΣ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΕ.
- ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΘΕΜΑ ESPD. ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΕ∆ΕΙΞΕ
ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ,
ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΕ Ο∆ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΑΚΥΨΑΝΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.
ΚΑΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΣΑ ΕΙΚΟΣΑΛΕΠΤΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ∆ΙΕΦΩΝΗΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΕΒΗ ΣΕ:
Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΕΛΛΑ∆Α, ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΟΠΟΙΑΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ∆ΙΑΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ `Η ΝΑ
ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΣ (ΘΕΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ).
Β) ∆ΙΟΡΘΩΣΗ: ΤΗΕ REPUBLIC OF CYPRUS IS NOT «SO CALLED» IT IS «CALLED SO» (ΘΕΤΙΚΗ
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ).
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Γ) ΕΡΩΤΗΣΗ: ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΕΛΟΣ ΕΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ. ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ, ΠΑΡΑ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ, ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ
ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΕΕ, ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ `Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ∆ΕΧΤΟΥΝ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ;
ΕΠΙ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ. GUREL ΑΓΝΟΗΣΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΑΠΟΚΑΛΕΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΚΥΠΡΟΥ "SO CALLED" ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΗ, ΑΟΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΗ ΦΡΑΣΗ.
ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΤΕΛΕΙΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΣΕΧΟΥΣ, ΚΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κ. GUREL ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:
ΕΡΩΤΗΣΗ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ "ΕΙΣΒΟΛΗ" (SIC) 1974 ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΧΕ, ΩΣ
ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ, ΩΣ ΣΤΟΧΟ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΟΥ, ΠΩΣ
ΕΞΗΓΕΙΤΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΥΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΕΛΛΗN0ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΩΣ ΜΟΝΗ ∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
∆ΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ, ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΎΣΣΕΤΑΙ.
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΞΩ
ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
ΕΡ. ΠΟΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ;
ΑΠ. ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥΡΚΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΕΚΒΟΥΛΓΑΡΙΣΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΤΩΡΑ, ΟΜΩΣ, ΑΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΙΓΑ - ΣΙΓΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΧΩΡΑΣ.
ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, ΟΙΚΟ∆ΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ∆/ΝΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΑΣ, Κ.JIRI SEDIVI, ΑΦΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ Κ. GUREL ∆ΙΕΤΥΠΩΣΕ
ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ "ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΟΡΑΤΗ ΑΚΟΜΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΝΕΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ". ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ∆Ε ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟ ΥΠΟΥΡΓΟ.
ΠΕΡΑΝ, ΦΥΣΙΚΑ, ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ, ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ∆ΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ, ΠΑΡΟ,ΤΙ ∆ΕΝ
ΠΑΡΕΝΕΒΗΣΑΝ, ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ - ΜΕΤΑ ΠΕΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΝΗ ∆ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΨΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κ. GUREL ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΠΟΥ "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΥΠΕΡΟΨΙΑ".
ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ
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24 Αυγούστου 2002, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

TΟ ΣΧΕ∆ΙΟ AΤΣΕΣΟΝ ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ KΥΠΡΟ (1964)
Oι διαδηλωτές παριστάνουν τον Aµερικανό πρόεδρο Λίντον Tζόνσον µε τουρκικό φέσι, θεωρώντας την
πολιτική του φιλοτουρκική, ενώ στην Kωνσταντινούπολη οι Tούρκοι διαδηλωτές εµφανίζουν τον
Σοβιετικό ηγέτη Nικίτα Xρουστσόφ ντυµένο µε φουστανέλα, λόγω της στάσης του υπέρ της Kύπρου.
Aιµατοχυσία, αλλεπάλληλες προετοιµασίες στρατιωτικής εισβολής της Tουρκίας στην Kύπρο, ειρηνευτικές
προσπάθειες και απερίγραπτες πολιτικές συνωµοσίες, µε στόχο κυρίως τον παραµερισµό ή την ανατροπή
του Mακαρίου, χαρακτηρίζουν το 1964 ευθύς εξ αρχής.
Πραγµατικό τελεσίγραφο είναι η επιστολή, µε την οποία ο Aµερικανός πρόεδρος Λίντον Tζόνσον
σταµατάει την υστάτη των στιγµών την προγραµµατισµένη για την ίδια ηµέρα εισβολή της Aγκυρας στη
Mεγαλόνησο, απειλώντας τους Tούρκους µε επίθεση εναντίον τους των... Σοβιετικών!
«Eλπίζω να αντιληφθείτε ότι οι ατλαντικοί σύµµαχοί σας δεν είχαν ακόµη την ευκαιρία να εξετάσουν κατά
πόσο έχουν την υποχρέωση να προστατεύσουν την Tουρκία εναντίον της Σοβιετικής Eνωσης, αν η Tουρκία
προβεί σε ενέργειες που θα κατέληγαν σε σοβιετική επέµβαση, χωρίς να έχει για τις ενέργειες αυτές την
πλήρη συγκατάθεση και κατανόηση των συµµάχων της στο NATO», γράφει ωµά ο Tζόνσον προς τον
Tούρκο πρωθυπουργό Iσµέτ Iνονού.
Eχει ήδη αποτραπεί προηγουµένως άλλο σχέδιο τουρκικής εισβολής, τη νύχτα της 27ης προς 28ης
∆εκεµβρίου 1963, µε ανάλογο τρόπο – µήνυµα του Tζόνσον προς τον Iνονού και δήλωση συµπαράστασης
της Σοβιετικής Eνωσης προς τον Mακάριο.
O Iούνιος του 1964 είναι ένας δραµατικός µήνας, καθώς οι Aµερικανοί µετά την αποτροπή της εισβολής,
καλούν στην Oυάσιγκτον τόσο τον Γεώργιο Παπανδρέου όσο και τον Iσµέτ Iνονού, χωριστά, και
προσπαθούν να επιβάλουν λύση στο Kυπριακό.
Tον Iούλιο, η αµερικανική πρωτοβουλία µορφοποιείται σε δύο σχέδια που µένουν στην ιστορία µε το
όνοµα του µεσολαβητή της Oυάσιγκτον, Nτιν Aτσεσον. H ουσία τους είναι η ένωση της Kύπρου µε την
Eλλάδα, µε ταυτόχρονη παραχώρηση στην Tουρκία της χερσονήσου της Kαρπασίας για να γίνει πάνοπλη
στρατιωτική βάση της Aγκυρας, αλλά και τουρκικών καντονιών, όπου υπάρχει τουρκοκυπριακή
πλειοψηφία. Πρόκειται, δηλαδή, για καθαρά διχοτοµική λύση, η οποία ενέχει φυσικά σοβαρότατους
µελλοντικούς κινδύνους πολέµου Eλλάδας – Tουρκίας στην Kύπρο.
H κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου ταλαντεύεται υπέρ της αποδοχής του σχεδίου Aτσεσον, αλλά συναντά την
ανυποχώρητη άρνηση του Mακαρίου. Ξαφνικά, την πιο κρίσιµη στιγµή, ο Γρίβας και πάλι κάνει επίθεση
εναντίον τουρκοκυπριακών χωριών από τις 5 έως τις 7 Aυγούστου, µε αποτέλεσµα στις 8 Aυγούστου 1964,
από το πρωί να αρχίσει σφοδρός βοµβαρδισµός της Πάφου από τουρκικά πολεµικά αεροσκάφη και τη
νύχτα της ίδιας µέρας έξι τουρκικά πολεµικά πλοία να πλησιάζουν προς τις κυπριακές ακτές,
παραβιάζοντας τα κυπριακά χωρικά ύδατα.
Στις 9 Aυγούστου η τουρκική αεροπορία χτυπάει µε βόµβες ναπάλµ και µε ισχυρές βόµβες των 400 κιλών.
O Mακάριος απευθύνεται προς τη Σοβιετική Eνωση, καλώντας την να επέµβει στρατιωτικά για να
σταµατήσει την τουρκική εισβολή, ενώ παράλληλα ειδοποιεί τους Aµερικανούς, ότι θα εξαπολύσει σφαγή
εναντίον των Tουρκοκυπρίων, αν δεν σταµατήσουν οι τουρκικοί βοµβαρδισµοί.
O Nικίτα Xρουστσόφ στέλνει µήνυµα συµπαράστασης στον Mακάριο και τηλεγράφηµα προειδοποίησης
προς τον Iνονού, ενώ στις 15 Aυγούστου η Mόσχα εκδίδει επίσηµο, µακροσκελές ανακοινωθέν, το οποίο
προκαλεί αναστάτωση στη ∆ύση, καθώς µεταξύ άλλων αναφέρει ρητά:
«H σοβιετική κυβέρνηση διακηρύσσει, ότι αν λάβει χώρα ξένη ένοπλη εισβολή στο έδαφος της Kυπριακής
∆ηµοκρατίας, η Σοβιετική Eνωση θα βοηθήσει τη ∆ηµοκρατία της Kύπρου να υπερασπιστεί την ελευθερία
και την ανεξαρτησία της από µια τέτοια εισβολή και είναι έτοµη να αρχίσει αµέσως τώρα διαβουλεύσεις γι’
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αυτό το θέµα».
Oι Aµερικανοί υπό το κράτος της απειλής σοβιετικής παρέµβασης, σταµατούν πάλι τους Tούρκους, αλλά
ταυτόχρονα προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση πραξικοπηµατικής εφαρµογής του σχεδίου Aτσεσον,
µε παραµερισµό του Mακάριου και συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης. Oµως, στο τέλος, ο Γ.
Παπανδρέου ταλαντεύεται.
«Eίχαµε υποθέσει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έπαιρνε µέτρα να παρακάµψει τον Mακάριο και να
υλοποιήσει την άµεση ένωση µε οποιαδήποτε µέσα έκρινε αυτή κατάλληλα. Aυτός µας φαίνεται ο
µοναδικός δυνατός δρόµος για την επίτευξη λύσης σ’ αυτό το πρόβληµα», γράφει στις 20 Aυγούστου
θυµωµένος ο υπουργός Eξωτερικών των HΠA Nτιν Pασκ προς τον πρεσβευτή της Oυάσιγκτον στην
Aθήνα, X. Λαµπουίς.
Tα έγγραφα
Aντιλαµβανοµένη ότι το κυπριακό πρόβληµα κινδύνευε να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις µε απρόβλεπτες
συνέπειες για τη συνοχή της Bορειοατλαντικής Συµµαχίας στην περιοχή της ανατολικής Mεσογείου, η
κυβέρνηση των HΠA αποφάσισε, το καλοκαίρι του 1964, να αναλάβει δράση για τη διευθέτηση του
ζητήµατος, αναθέτοντας στον Nτιν Aτσεσον τον ρόλο του διαµεσολαβητή. Προκειµένου, ωστόσο, να
ευδοκιµήσουν οι όποιες προσπάθειες του τελευταίου για ανεύρεση σηµείου επαφής µεταξύ Eλλάδας και
Tουρκίας, έπρεπε πρώτα να καµφθούν οι ενδοιασµοί του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος είχε ήδη τονίσει
στον γενικό γραµµατέα του OHE, όπως φαίνεται από τηλεγράφηµα της αντιπροσωπείας των HΠA στον
οργανισµό προς το Στέιτ Nτιπάρτµεντ, ότι «δεν έβλεπε το νόηµα της έναρξης διαπραγµατεύσεων µεταξύ
των αντιπροσώπων Eλλάδας – Tουρκίας και του κ. Aτσεσον. Tο αιτιολογικό ήταν ότι η Kύπρος είναι
ανεξάρτητο κράτος, που δικαιούται να λάβει µόνο του τις αποφάσεις που αφορούν το µέλλον του» (27
Iουνίου 1964).
Tην ίδια στιγµή, ο Mακάριος ξεκαθάριζε στον Aµερικανό πρέσβη στη Λευκωσία, Mπλέτσερ, αναφορικά µε
τις όποιες διαπραγµατεύσεις Eλλάδας – Tουρκίας, ότι «οποιαδήποτε λύση πλην της “Eνωσης” ή της
πλήρους ανεξαρτησίας του νησιού δεν είναι δυνατή δίχως τη συµµετοχή εκπροσώπων της κυπριακής
κυβέρνησης» (τηλεγράφηµα προς Στέιτ Nτιπάρτµεντ, 29 Iουνίου). Προκειµένου να άρει τις επιφυλάξεις
του ο Γ. Παπανδρέου, ο πρόεδρος των HΠA Λ. Tζόνσον απέστειλε στον Eλληνα πρωθυπουργό επιστολή
µε την οποία έκανε λόγο «για πιέσεις στο εσωτερικό της Tουρκίας, που µπορεί να οδηγήσουν σε εισβολή»,
υπογραµµίζοντας ότι «είναι αµφίβολο αν θα καταφέρει εκ νέου να την αποτρέψει» και επισηµαίνοντας πως
«η διαπραγµάτευση αποτελεί µονόδροµο» (επιστολή Tζόνσον, 1 Iουλίου). O Παπανδρέου, αν και έκανε
λόγο για «τελεσίγραφο» των HΠA, αποφάσισε να στείλει στη Γενεύη για «διερευνητικές» συζητήσεις και
«όχι για διαπραγµατεύσεις» µε τον Aτσεσον, τον πρέσβη της Aθήνας στο Bελιγράδι, Nικολαρίση.
Kλειστή συνεδρίαση
Eνδεικτικά της εικόνας της Oυάσιγκτον για την κατάσταση στην περιοχή, το 1964, είναι τα πρακτικά της
κλειστής συνεδρίασης µεταξύ του προέδρου Tζόνσον και κορυφαίων αξιωµατούχων της αµερικανικής
κυβέρνησης. O Mπολ χαρακτηρίζει τους Eλληνες «πεισµατάρηδες που θεωρούν ότι ο χρόνος δουλεύει
υπέρ τους», κρίνει ότι «οι Tούρκοι είναι έτοιµοι για εισβολή» και υποστηρίζει ότι «ο πόλεµος µεταξύ των
δύο συµµάχων είναι πιθανός», ενώ ο στρατηγός Γούιλερ ενηµερώνει τον πρόεδρο «ότι ένας πόλεµος
µεγάλης διάρκειας θα έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια των δύο χωρών για το NATO» (7 Iουλίου).
O Aτσεσον είχε τις πρώτες του «αναγνωριστικές» επαφές µε τους εκπροσώπους της Tουρκίας, Eρίµ και
Aλακάµ, στη Γενεύη στις 11 Iουλίου. Oι άξονες συζήτησης µεταξύ του Aτσεσον και των Tούρκων καθ’
όλη την πορεία των διαπραγµατεύσεων ήταν τρεις: η ασφάλεια της Tουρκίας, η προστασία της µειονότητας
στο νησί και η διεθνής εικόνα της χώρας. O Aµερικανός αξιωµατούχος πρότεινε την παραχώρηση βάσης
στη βόρεια Kύπρο ως αντάλλαγµα για την «Eνωση», ενώ οι Tούρκοι αντιπρότειναν διχοτόµηση του νησιού
ή συνοµοσπονδία. Για το ζήτηµα της τουρκοκυπριακής µειονότητας, ο Aτσεσον πρότεινε ένα τµήµα της να
παραµείνει εντός των «συνόρων» της τουρκικής βάσης και το υπόλοιπο (όπου οι Tουρκοκύπριοι αποτελούν
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πλειοψηφία) να διοικείται από τις τοπικές τουρκοκυπριακές Aρχές, άποψη που ο Eρίµ χαρακτήρισε
«ενδιαφέρουσα». O τελευταίος, πάντως, ενδιαφέρθηκε να µάθει κατά πόσον είναι εφικτή η προσάρτηση
του Kαστελλόριζου από την Tουρκία ως αντάλλαγµα για την «Eνωση» και στη συνέχεια έκανε λόγο για
προσάρτηση της Λέσβου, της Σάµου ή της Kω. «Nοµίζω», έγραψε ο Aτσεσον στο Στέιτ Nτιπάρτµεντ, «ότι
το ενδιαφέρον του για το Kαστελλόριζο έχει σηµασία» (11 Iουλίου). Aξίζει να σηµειωθεί πως σε
συζητήσεις του µε τον Aµερικανό πρέσβη στην Aθήνα, Λεµπουίζ, ο Eλληνας YΠEΞ Kωστόπουλος είχε
αναφέρει ότι «οι όποιες εδαφικές υποχωρήσεις είναι µη αποδεκτές, µε την εξαίρεση του Kαστελλόριζου»
(τηλ. προς Στ. Nτιπ. 12 Iουλίου).
Στην πρώτη του «µυστική» συνάντηση µε τον Nικολαρίση, ο Aµερικανός διαµεσολαβητής ανέφερε το
ζήτηµα της παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωµάτων στη βόρεια Kύπρο. O πρώτος, ωστόσο, αρκέστηκε
στο να τονίσει πως η επίσηµη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι υπέρ της ανεξαρτησίας της Kύπρου
και όχι της «Eνωσης». O Aτσεσον σχολιάζει σε τηλεγράφηµά του προς το Στέιτ Nτιπάρτµεντ ότι «η
συνολική στάση του Nικολαρίση είναι θετική, πλην όµως είναι προφανές ότι δεν έχει εξουσιοδότηση να
διαπραγµατευτεί» (14 Iουλίου). Πέντε ηµέρες αργότερα ο Παπανδρέου, προφασιζόµενος ότι ο Mακάριος
κινείται πλέον στη σφαίρα επιρροής των Σοβιετικών και του Nασέρ, ανακοινώνει στον Λεµπουίζ την
πρόθεση της ελληνικής πλευράς να διαπραγµατευτεί στη Γενεύη και αντιπροτείνει ότι οι Tουρκοκύπριοι θα
έχουν όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες για τις µειονότητες και τη
µετατροπή των βρετανικών βάσεων στο νησί σε νατοϊκές υπό τουρκική διοίκηση. O ίδιος φέρεται, επίσης,
ανοικτός στο ζήτηµα της παραχώρησης του Kαστελλόριζου (τηλ. προς Στ. Nτιπ. 19 Iουλίου).
Tη συγκεκριµένη περίοδο, η εκτίµηση των Aµερικανών για τον Παπανδρέου είναι ότι «καίγεται» για την
επίλυση του Kυπριακού. Oι συνοµιλίες – διαπραγµατεύσεις των δύο πλευρών µε τον Aτσεσον
συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, µε την τουρκική πλευρά να επιµένει είτε στη λύση
της διχοτόµησης είτε στην παραχώρηση βάσης, η έκταση της οποίας ξεπερνούσε το 21% του συνόλου της
κυπριακής επικράτειας και που ουσιαστικά ισοδυναµούσε µε διχοτόµηση. Στον αντίποδα, η ελληνική
πλευρά έκανε λόγο για παραχώρηση του Kαστελλόριζου, αλλά δεν συζητούσε την παραχώρηση
κυριαρχικών δικαιωµάτων στην Kύπρο. «Eίναι γεγονός», έγραφε ο Aτσεσον, «ότι το τίµηµα της
παραχώρησης βάσης στην Kύπρο είναι πολύ υψηλό για τους Eλληνες» (τηλ. προς Στ. Nτιπ., 21 Iουλίου).
Συγκρατηµένη αισιοδοξία
Στα τέλη του Iουλίου, η αµερικανική πλευρά διακατέχεται από µια συγκρατηµένη αισιοδοξία όσον αφορά
την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων. «O Aτσεσον», αναφέρει στον πρόεδρο Tζόνσον ο υπουργός
Eξωτερικών Pασκ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης Eθνικού Συµβουλίου Aσφαλείας των HΠA, «κατάφερε
να αποκτήσει καλές σχέσεις µε τους εκπροσώπους της Eλλάδας και της Tουρκίας». «Aν και δεν µπορούµε
να είµαστε σίγουροι», υπογράµµισε, «για την κατάληξη των συνοµιλιών, είναι βέβαιο ότι το πραγµατικό
πρόβληµά µας είναι ο Mακάριος, τον οποίο και πρέπει να πείσουµε να αποδεχθεί την ελληνοτουρκική
συµφωνία που θα προκύψει». Tονίζεται, επίσης, ότι οι συνοµιλίες πρέπει να παραµείνουν κρυφές από τον
Tύπο (πρακτικά, 28 Iουλίου).
O Mακάριος, πάντως, ενηµερώθηκε για τις εξελίξεις και ξεκαθάρισε στον Kωστόπουλο ότι δεν αποδέχεται
ούτε τη δηµιουργία τουρκικής βάσης ούτε αµερικανικά σχέδια για τους Tουρκοκυπρίους. O Kωστόπουλος
εξέφρασε στον Λεµπουίζ την προσωπική του άποψη ότι αποδέχεται την εγκαθίδρυση τουρκικής βάσης µε
αντάλλαγµα την αποµάκρυνση των Tουρκοκυπρίων από το νησί. O ίδιος υπογράµµισε πως η όποια
συµφωνία µε την Tουρκία πρέπει να επέλθει κατόπιν της «Eνωσης» (τηλ. προς Στ. Nτιπ., 30 Iουλίου).
Tην τελευταία ηµέρα του Iουλίου, η πρεσβεία των HΠA στη Λευκωσία ενηµέρωσε την Oυάσιγκτον
σχετικά µε πληροφορίες που έδωσε στον Mπλέτσερ ο τέως βουλευτής της EPE Nικόλαος Φαρµάκης. O
Φαρµάκης υποστήριξε ότι ο Mακάριος σχεδιάζει επιθέση κατά των Tουρκοκυπρίων και έκανε λόγο για
στενές επαφές του Kύπριου προέδρου µε τον Nασέρ. O ίδιος τόνισε, επίσης, ότι η πολιτική του Mακαρίου
έχει παγιδεύσει την ελληνική κυβέρνηση και ότι η Eλλάδα τείνει προς την «ουδετερότητα», µε τον κίνδυνο
εµφυλίου να είναι ορατός.
O Mπλέτσερ δηλώνει προς το Στέιτ Nτιπάρτµεντ ότι «αδυνατεί να επιβεβαιώσει τα λεγόµενα του
Φαρµάκη», εκφράζει, όµως, την ανησυχία του ότι «ο Mακάριος ίσως έχει παρασύρει την ελληνική
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κυβέρνηση στο πολιτικό του παιχνίδι» (τηλ. προς Στ. Nτιπ., 31 Iουλίου). Tην ίδια ηµέρα, οι «µυστικές»
συνοµιλίες της Γενεύης διαρρέουν προς τον Tύπο, γεγονός που κάνει έξαλλους τόσο τους Aµερικανούς
όσο και τους Tούρκους. O Παπανδρέου υποχρεώνεται να δώσει εξηγήσεις στον Λεµπουίζ, στον οποίο
τονίζει ότι η διαρροή είναι έργο του Mακαρίου, που προσπαθεί να εκθέσει την ελληνική κυβέρνηση. O
Eλληνας πρωθυπουργός σπεύδει να χαρακτηρίσει τον Mακάριο «εχθρό» του. O Λεµπουίζ γράφει στο Στέιτ
Nτιπάρτµεντ: «Oι εξελίξεις δείχνουν ότι ο Παπανδρέου είναι πραγµατικά έξω φρενών µε τον Mακάριο, από
τον οποίο δεν µπορεί να ζητήσει παραχωρήσεις. Παρά ταύτα, δεν αποκλείεται όλα αυτά να αποτελούν
µέρος σχεδίου».
Πενιχρά αποτελέσµατα
Oι διαπραγµατεύσεις στη Γενεύη συνεχίστηκαν και τον Aύγουστο µε πενιχρά αποτελέσµατα. H ελληνική
πλευρά περιµένει συγκεκριµένο αµερικανικό σχέδιο και κάνει λόγο για ενοικίαση µικρής βάσης, ενώ οι
Tούρκοι δηλώνουν αρνητικοί στο ενδεχόµενο παραχώρησης του Kαστελλόριζου. O Aτσεσον γράφει προς
την Oυάσιγκτον: «Oι Tούρκοι έχουν επιδείξει υποµονή και έχουν ήδη κάνει παραχωρήσεις σε αντίθεση µε
τους Eλληνες». Για την ελληνική κυβέρνηση τονίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιήσει προπαγανδιστικές
πολιτικές προκειµένου να προετοιµάσει την κοινή γνώµη, ενώ υποστηρίζει ότι η µη επίλυση του
Kυπριακού µπορεί να επιφέρει τη βίαιη ανατροπή της κυβέρνησης Iνονού στην Tουρκία (τηλ. προς Στ.
Nτιπ., 2 Aυγούστου).
Mε τηλεγράφηµά του προς το Στέιτ Nτιπάρτµεντ, ο Aµερικανός πρέσβης στην Aγκυρα, Xέιρ, ενηµερώνει
ότι τα πνεύµατα στην Tουρκία έχουν οξυνθεί επικίνδυνα εξαιτίας των ταραχών που έχουν ξεσπάσει εκ νέου
µεταξύ Eλληνοκυπρίων και Tουρκοκυπρίων στην περιοχή της Mανσούρας και τονίζει πως είναι ορατό το
ενδεχόµενο αεροπορικών βοµβαρδισµών από πλευράς της Tουρκίας (7 Aυγούστου). Tη στιγµή που οι
Tούρκοι βοµβαρδίζουν ελληνοκυπριακές θέσεις στην Kύπρο, ο Aτσεσον, αντιλαµβανόµενος ότι οι
διαπραγµατεύσεις καταρρέουν, αποφασίζει να «θορυβήσει» την ελληνική πλευρά τονίζοντάς της ότι «δεν
είναι σε θέση να σταµατήσει την τουρκική εισβολή».
Παράλληλα, ενηµερώνει την Oυάσιγκτον ότι «το πραγµατικό πρόβληµα είναι ο Παπανδρέου» (τηλ. προς
Στ. Nτιπ., 7 Aυγούστου). H τηλεφωνική συνοµιλία του υπουργού Aµύνας των HΠA, Mακναµάρα, και του
προέδρου Tζόνσον αναδεικνύει την κρισιµότητα της κατάστασης στη Mεγαλόνησο, µε τον τελευταίο να
δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχος και τον πρώτο να προτείνει την ανακοίνωση συγκεκριµένου αµερικανικού
σχεδίου (8 Aυγούστου). Λίγες ώρες αργότερα, ο Mπολ ενηµερώνει διά τηλεφώνου τον Tζόνσον ότι ο
Mακάριος ενηµέρωσε την πρεσβεία στη Λευκωσία ότι, αν δεν σταµατήσουν οι βοµβαρδισµοί, σκοπεύει να
επιτεθεί κατά του συνόλου των Tουρκοκυπρίων, αλλά δηλώνει σίγουρος πως «οι Pώσοι δεν θα επέµβουν»
(9 Aυγούστου).
H ελληνική κυβέρνηση, υπό το βάρος των αµερικανικών πιέσεων, αποδέχεται λύση που περιλαµβάνει την
ενοικίαση βάσης στους Tούρκους στην Kύπρο για 25 χρόνια, αλλά εµµένει στις θέσεις της όσον αφορά τη
µειονότητα (τηλ. προς Στ. Nτιπ., 13 Aυγούστου). O Aτσεσον ανακοίνωσε την εξέλιξη στην τουρκική
πλευρά, πλην όµως, αυτή χαρακτήρισε την ελληνική πρόταση «κωµική». Aντιµέτωπος µε το αδιέξοδο, ο
Aµερικανός αξιωµατούχος γράφει προς την Oυάσιγκτον: «Yπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις: ο πόλεµος
ή η αποδοχή πάνω κάτω της ελληνικής πρότασης». «Tουλάχιστον», γράφει, «έτσι θα ξεφορτωθούµε τον
Mακάριο» (τηλ. προς Στ. Nτιπ., 15 Aυγούστου). O Λαµπουίζ, και ενώ στην Kύπρο έχει επιτευχθεί
εκεχειρία, αντιλαµβάνεται πρώτος ότι «δεν µπορεί να υπάρξει λύση χωρίς τη συναίνεση του κυπριακού
λαού». O Aµερικανός πρέσβης στην Aθήνα υποστηρίζει, επίσης, ότι «η ελληνική κυβέρνηση είναι αδύναµη
και υπολείπεται ταλέντου» (τηλ. προς Στ. Nτιπ., 18 Aυγούστου).
Yστατη προσπάθεια
O Aτσεσον αποφασίζει να κάνει µια ύστατη προσπάθεια προκειµένου να επέλθει συµφωνία και προτείνει
στις δύο πλευρές την ενοικίαση βάσης στην Tουρκία, η έκταση της οποίας αγγίζει το 5% του συνόλου της
κυπριακής επικράτειας.
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H εκτίµηση του Λεµπουίζ είναι ότι ο Παπανδρέου βλέπει θετικά την πρόταση, αλλά φοβάται την
αντίδραση του Mακαρίου (τηλ. προς Στ. Nτιπ., 21 Aυγούστου). Παρά ταύτα, οι Tούρκοι επιµένουν στην
παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων, και έτσι ο Aτσεσον υποχρεώνεται να παραδεχθεί την αποτυχία
του σχεδίου του (τηλ. προς Στ. Nτιπ., 22 Aυγούστου).
Tον Σεπτέβριο του 1966, οι HΠA ανησυχούν ιδιαίτερα για το ενδεχόµενο σοβιετικής παρέµβασης στην
περιοχή και αναζητούν εκ νέου τρόπους επίλυσης του Kυπριακού. Kατά τη διάρκεια συνεδρίασης για το
Kυπριακό, ο Aτσεσον και ο Mπολ προτείνουν ενώπιον του προέδρου Tζόνσον το εξής σχέδιο: «Aς
αφήσουµε τον Mακάριο να προκαλέσει τους Tούρκους.
Oι τελευταίοι θα καταλάβουν τη χερσόνησο της Kαρπασίας, προκαλώντας την “Eνωση” της υπόλοιπης
Kύπρου µε την Eλλάδα και την αποκαθήλωση του Mακαρίου». O Tζόνσον, ωστόσο, εξέφρασε την
αντίθεσή του, υποστηρίζοντας ότι το πιθανότερο σενάριο µιας τέτοιας εξέλιξης είναι η επίθεση των
Eλλήνων κατά των τουρκικών θέσεων µε συνέπεια έναν ολοκληρωτικό πόλεµο. «Oι επόµενοι δύο µήνες
δεν προσφέρονται για έναν ακόµα πόλεµο», υπογράµµισε (πρακτικά συνεδρίασης, 8 Σεπτεµβρίου).

27 Ιανουαρίου 2002, ΤΟ ΒΗΜΑ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΤΣΕΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (1964)
Πρόκειται για τις αµερικανικές προτάσεις του 1964 οι οποίες, όπως προκύπτει, όχι µόνο δεν περιέκλειαν
απειλή για το µέλλον της Κύπρου και για την Ελλάδα αλλά, πέραν των όσων συγκεκριµένα καθόριζαν
σχετικά µε την «εκµίσθωσιν» στην Τουρκία µιας βάσεως στο ανατολικό άκρο της Νήσου, προέβλεπαν και
«αποκατάστασιν του προηγουµένου ειδικού καθεστώτος των νήσων Ιµβρου και Τενέδου» και, ακόµη
σηµαντικότερο, τον «επαναπατρισµόν των αναχωρησάντων ή εκδιωχθέντων εκ Κωνσταντινουπόλεως από
του 1955 οµογενών» κτλ. Ο ίδιος ο Ντιν Ατσεσον γράφει στις 20 Αυγούστου 1964 στον τότε πρωθυπουργό
Γεώργιο Παπανδρέου ότι είναι «έτοιµος να ασκήσει την µεγίστην δυνατήν πίεσιν και πειθώ διά να επιτύχω
όπως παραιτηθούν οι Τούρκοι πάσης απαιτήσεως δι' εδαφικήν περιοχήν υπό την κυριαρχίαν των εις
Κύπρον (...). Ειδικώτερον θα προτρέψω τους Τούρκους να περιορίσουν το σχέδιόν των εις την εκµίσθωσιν
για 50 έτη του τµήµατος εκείνου της Χερσονήσου της Καρπασίας».
Τις προτάσεις Άτσεσον δίνει στη δηµοσιότητα ο πρέσβης ε.τ. Ι. Σωσσίδης, ο διπλωµατικός σύµβουλος του
τότε πρωθυπουργού ο οποίος µετείχε της ελληνικής αντιπροσωπείας στις συνοµιλίες της Γενεύης για την
Κύπρο µετά την ένταση που είχε σηµειωθεί στη Νήσο και στις σχέσεις Αθήνας - Αγκυρας και τη
µεσολάβηση των ΗΠΑ για επίλυση του Κυπριακού. Κίνητρο της αµερικανικής παρέµβασης ήταν, όπως
τονίζει ο Ατσεσον στον Παπανδρέου, «ο κίνδυνος τον οποίον ενέτειναν αι Ρωσικαί κινήσεις να περιέλθη η
Κύπρος υπό την κοµµουνιστικήν επιρροήν και εκ των εκτεταµένων συνεπειών...».
Οπως προκύπτει από τη συνοδευτική επιστολή του κ. Σωσσίδη, ήταν ο Μακάριος ο οποίος τελικώς
απέτρεψε τον τότε πρωθυπουργό να δεχθεί τις προτάσεις Ατσεσον ο οποίος αρχικώς τις είχε δεχθεί
µολονότι είχε παραδεχθεί ότι «ηγνόει παντελώς αυτές τις προτάσεις, ότι ουδέποτε είχε ενηµερωθεί επ'
αυτών υπό του Ελληνος υπουργού Αµύνης» (σ.σ.: του Πέτρου Γαρουφαλιά). Κατά δήλωση του φινλανδού
µεσολαβητή του ΟΗΕ Τουοµιόγια, «ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εµαταίωσε την Ενωσιν της Κύπρου µε την
Ελλάδα».
Εκπληκτος ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου πληροφορείται από τον Μακάριο, ο οποίος είχε
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απορρίψει τις προτάσεις, ότι «περί του Σχεδίου Ατσεσον εγνώριζε µόνο όσα είχεν αναγνώσει εις τον Τύπον
και ουδέποτε είχε λάβει γνώσιν του ακριβούς περιεχοµένου του» (Φωτογραφία του 1964)
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002
Αξιότιµε Κύριε ∆ιευθυντά,
Εις «Το Βήµα της Κυριακής» (13.01.2002) δηµοσιεύθηκε άρθρον υπό τον τίτλον «Το Σχέδιο Ατσεσον και
η Ρόδος», το οποίον βρίθει ανακριβειών και ισχυρισµών που µόνον ως αποκυήµατα νοσηράς φαντασίας θα
µπορούσαν να χαρακτηρισθούν. Ο αρθρογράφος, µεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι ο τότε Πρωθυπουργός
Γεώργιος Παπανδρέου «έσπευσε να δεχθεί το Σχέδιο Ατσεσον χωρίς καλά καλά να το µελετήσει και να
αντιληφθεί τους κινδύνους, συνοδεύοντας την απόρριψη µε µια νέα επιγραµµατική του κορόνα, ότι σου
χαρίζουν µιαν πολυκατοικία και ζητούν να εκµισθώσουν το ρετιρέ ή κάποιο διαµέρισµα κι εσύ αρνείσαι να
δεχθείς τη δωρεά».
Ανεξαρτήτως του ύφους του αρθρογράφου, ο τότε Πρωθυπουργός ούτε είχε δεχθεί το Σχέδιον Ατσεσον
«χωρίς καλά καλά να το µελετήσει και να αντιληφθεί τους κινδύνους», ούτε και είχε σκεφθεί ποτέ τον
εδαφικό ακρωτηριασµό της Ελλάδος και ειδικότερα «την παραχώρηση δύο ή τριών, µικροτέρων της Ρόδου,
νησιών, µεταξύ των οποίων και του Καστελόριζου», όπως επιπόλαια, αν µη τι άλλο, υποστηρίζει ο
αρθρογράφος. Επειδή πολλοί «ανευθυνοϋπεύθυνοι» διετύπωσαν κατά καιρούς και επιµένουν να
διατυπώνουν διάφορες ανακρίβειες σχετικά µε τις τότε διαπραγµατεύσεις της Γενεύης και διά την
πληρέστερη ενηµέρωσιν των αναγνωστών του «Βήµατος», παραθέτω κατωτέρω το ακριβές κείµενο των
µόνων και οριστικών προτάσεων του Ντην Ατσεσον, όπως αυτές διεβιβάσθησαν εις τον αείµνηστον
Γεώργιον Α. Παπανδρέου, διά µηνύµατος του Προέδρου των ΗΠΑ L. Johnson, επιδοθέντος υπό του τότε
πρέσβεως εις τας Αθήνας Η. Labouisse, στις 20.08.1964, παρουσία δύο υπαλλήλων της Αµερικανικής
Πρεσβείας, των Συµβούλου Ν. Anschutz και Γραµµατέως D. Brewster, και των Σ. Κωστόπουλου, Α.
Παπανδρέου και του υπογράφοντος, από ελληνικής πλευράς. Ετσι θα µπορέσουν και οι αναγνώστες σας να
κρίνουν αν οι ενέργειες του τότε Πρωθυπουργού και της Κυβερνήσεώς του ήταν αµελέτητες και αν οι
απορρίψαντες τις προτάσεις Ατσεσον, χωρίς καν να τις διαβάσουν, και οι σηµερινοί όψιµοι επικριτές του Γ.
Παπανδρέου, µε 38% του Κυπριακού εδάφους υπό Τουρκικήν κατοχήν και µε 200.000 Ελληνο-Κυπρίους
πρόσφυγες, υπήρξαν καλόπιστοι και ανιδιοτελείς:

Εν Γενεύη, τη 20ή Αυγούστου 1964
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αγαπητέ Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ντην Ατσεσον, πρώην υπουργός Εξωτερικών, εντεταλµένος του προέδρου Τζόνσον για την επίλυση του
Κυπριακού. Πίστευε ότι «θα επετύγχανεν συµφωνίαν µετά της Τουρκικής Κυβερνήσεως»
Επιτρέψατέ µοι να αρχίσω την επιστολήν µου αυτήν εκφράζων την βαθυτάτην ικανοποίησιν διά την
βοήθειαν την οποίαν έχετε παράσχει εις το έργον µας, εδώ εις την Γενεύην, µε την αδιάλειπτον προσοχήν
και σκέψιν σας, και µε το να επιτρέψητε εις τον κ. Ι. Σωσσίδην να συµµετάσχη εις τας προσπαθείας µας.
Σήµερον, ο Πρόεδρος µε επληροφόρησε περί του επείγοντος χαρακτήρος τον οποίον πιστεύει ότι
προσέδωσε εις το έργον µας η επικειµένη Σοβιετική ανάµιξις εις το Κυπριακόν πρόβληµα, κατόπιν δε
τούτου µου εζήτησεν όπως σας γνωρίσω την κοινήν µας άποψιν, κατά την οποίαν ολίγος χρόνος αποµένει,
εντός του οποίου θα ηδύνατο να επιτευχθή µία συµφωνία, και να σας καταστήσω κοινωνόν των απόψεών
µου, τας οποίας ούτος έχει υιοθετήσει, περί της γενικής φύσεως της συµφωνίας, η οποία τυγχάνει, κατ' εµέ,
εφικτή και δικαία. Γνωρίζω από τας συνοµιλίας µας µετά του κ. Σωσσίδη ότι έχετε εντυπωσιασθή, ως και
ηµείς, ενταύθα, εκ του κινδύνου, τον οποίον ενέτειναν αι Ρωσικαί κινήσεις, να περιέλθη η Κύπρος υπό την
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κοµµουνιστικήν επιρροήν και εκ των εκτεταµένων συνεπειών, τας οποίας θα συνεπήγετο το γεγονός αυτό
επί της πολιτικής και στρατηγικής καταστάσεως εις την Ανατολικήν Μεσόγειον. Είµαι βέβαιος ότι
συµφωνούµεν εις το ότι ο κίνδυνος δηµιουργεί διά την Τουρκίαν και διά την Ελλάδα έν κοινόν ενδιαφέρον,
υπερακοντίζον κατά πολύ τας ακριβείς γραµµάς επί ενός χάρτου, όστις θα έδει να χαραχθή διά την
επίτευξιν συµφωνίας. Τα προβλήµατα τα οποία εγείρονται, δι' εκάστην πλευράν, είναι πολιτικά, και από
της σκοπιάς ταύτης τα αντιµετωπίζω.
Είµαι έτοιµος να ασκήσω την µεγίστην δυνατήν πίεσιν και πειθώ διά να επιτύχω όπως παραιτηθούν οι
Τούρκοι πάσης απαιτήσεως δι' εδαφικήν περιοχήν υπό την κυριαρχίαν των εις την Κύπρον, διά να
ελαττώσουν την έκτασιν των απαιτήσεών των διά µίαν στρατιωτικήν βάσιν εις την Χερσόνησον της
Καρπασίας, ως και διά τον καθορισµόν των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, επί τη βάσει των γραµµών τας
οποίας συνεζητήσαµεν µετά του κυρίου Σωσσίδη και τας οποίας δύναµαι να διατυπώσω εις Σχέδιον, το
οποίον θα είναι έτοιµον αύριον. Ειδικώτερον θα προτρέψω τους Τούρκους να περιορίσουν το σχέδιόν των
εις την εκµίσθωσιν διά 50 έτη του τµήµατος εκείνου της Χερσονήσου της Καρπασίας το οποίον ορίζεται
από το νοτιοανατολικώτερον άκρον του µέχρι µιας γραµµής χαρασσοµένης προς Βορράν και προς Νότον,
ακριβώς δυτικώς του ΚΟΜΙ KEBIS. Είµαι πεπεισµένος, κατόπιν της µελέτης της καταστάσεως εις την
οποίαν προέβην, συνεπικουρούµενος υπό Στρατιωτικών συµβούλων, ότι η ύπαρξις µιας τοιαύτης βάσεως
δικαιολογείται απολύτως, από στρατιωτικής σκοπιάς, διά την άµυναν των προσβάσεων προς την
Τουρκικήν ενδοχώραν και διά την άµυναν αυτής ταύτης της βάσεως εξ αιφνιδιαστικής επιθέσεως. Είναι
ενδεχόµενον ότι η προτεινόµενη χάραξις της δυτικής γραµµής της περιοχής ταύτης θα εδηµιούργει
πολιτικόν πρόβληµα εις υµάς την στιγµήν ταύτην. Το πρόβληµα τούτο θα ήτο δυνατόν να αποφευχθή εάν η
γραµµή παρέµενεν αχάρακτος, µε την προοπτικήν να καθορισθή, κατόπιν µελέτης, από στρατιωτικής
σκοπιάς, υπό του Ανωτάτου ∆ιοικητού των Συµµαχικών ∆υνάµεων διά την Ευρώπην και υπό τον όρον ότι
η Ελληνική Κυβέρνησις θα παρείχε την διαβεβαίωσίν της ότι εις περίπτωσιν χαράξεως της γραµµής ως
ανωτέρω αύτη θα εγένετο δεκτή. Θα ήρκει να γνωστοποιηθή εις εµέ η πρόθεσις της Ελληνικής
Κυβερνήσεως όπως δεχθή µίαν τοιαύτην ρύθµισιν, ώστε να µην απαιτηθή, επί του παρόντος, η άµεσος
ανάληψις υποχρεώσεως έναντι της Τουρκικής Κυβερνήσεως. Η διαβεβαίωσις αύτη θα µου επέτρεπε να
πράξω παν το δυνατόν, και πιστεύω ότι θα επετύγχανον, να επιτύχω Συµφωνίαν µετά της Τουρκικής
Κυβερνήσεως, όπως µη παρέµβη διά να αποτρέψη ή διά να απαιτήση διακυβερνητικήν συµφωνίαν προ της
πραγµατοποιήσεως της Ενώσεως της Κύπρου µετά της Ελλάδος.
Ελλείψει των ανωτέρω, οι Τούρκοι θα επίστευον, βεβαίως, ότι τα συµβατικά των δικαιώµατα
εκµηδενίζονται, σχεδόν µετά περιφρονήσεως, και ότι οι ίδιοι δεν αντιµετωπίζουν ει µη το ενδεχόµενον είτε
της Ενώσεως άνευ όρων είτε της άνευ όρων ανεξαρτησίας µιας Κύπρου υπό Κοµµουνιστικήν κυριαρχίαν.
Οσα εισηγούµαι θα εµφανίσουν σοβαρωτάτας δυσχερείας διά τους ηγέτας τόσον της Ελλάδος όσον και της
Τουρκίας, ως και διά τους λαούς των οποίων ούτοι ηγούνται. Είµαι όµως πεπεισµένος ότι εν όψει του
επικείµενου κοινού κινδύνου έκαστον Εθνος θα ευρεθή ηνωµένον διά να υποστηρίξη λύσεις αι οποίαι
αποβλέπουν, πέραν στιγµιαίων αντιθέσεων, εις την θεµελιώδη ασφάλειαν και την ευηµερίαν των µεγάλων
Κρατών της Ελλάδος και της Τουρκίας, και εις την υποστήριξίν των, εις το εξωτερικόν, εκ µέρους της
µεγάλης Συµµαχίας των Ελευθέρων κρατών, από πάσης αναµίξεως κατά την πραγµατοποίησίν των.
Επιτρέψατέ µοι, αγαπητέ Κύριε Πρωθυπουργέ, να ζητήσω την ταχείαν επάνοδον του κ. Σωσσίδη εις
Γενεύην, διά να µας βοηθήση εις την επίτευξιν της λύσεως ταύτης.
Ειλικρινώς υµέτερος
DEAN ACHESON

Ι. Ν. Σωσσίδης, διευθυντής του διπλωµατικού γραφείου τού τότε πρωθυπουργού, προσωπικός
απεσταλµένος του στις διαπραγµατεύσεις της Γενεύης. «Ο Γεώργιος Παπανδρέου απεδέχθη ουσιαστικά τις
προτάσεις Ντην Ατσεσον, µε µικρές παραλλαγές»
Εξάλλου, θα πρέπει να σηµειωθεί:
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Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχεν αποδεχθεί ασµένως τις Συµφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου, διά των
οποίων είχεν αποκλεισθεί διά παντός η Ενωσις της Κύπρου µετά της Ελλάδος, είχεν εγκατασταθεί
Τουρκική στρατιωτική δύναµις εις τη νήσον, είχεν εγκαθιδρυθεί καθεστώς συνδιοικήσεως Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων (µε Τουρκοκύπριον Αντιπρόεδρον) και είχαν παραχωρηθεί δύο σηµαντικές κι
εκτεταµένες κυριαρχικές Βρετανικές στρατιωτικές βάσεις και στρατιωτικές διευκολύνσεις σε διάφορα άλλα
σηµεία της Κύπρου.
∆ιά της ατυχούς πρωτοβουλίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου της 03.12.1963, που εγένετο εν αγνοία της
Ελληνικής Κυβερνήσεως και καθ' υπαγόρευσιν του Βρετανού Υπάτου Αρµοστού, είχε δηµιουργηθεί
κατάστασις «de facto» διχοτοµήσεως της Κύπρου, έκτοτε δε επαπειλείτο Τουρκική απόβασις, η οποία
απετράπη, επανειληµµένως, µόνον χάρις εις την αµυντικήν θωράκισιν της Κύπρου υπό της Ελλάδος, και
Σύµφωνα µε το ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 4ης Μαρτίου 1964, η λύσις του
Κυπριακού θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείµενον διαπραγµατεύσεων µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών.
Ως ενδιαφερόµενα δε µέρη νοούνταν οι ∆υνάµεις που είχαν υπογράψει τις Συµφωνίες της Ζυρίχης και του
Λονδίνου. Ο διάλογος της Γενεύης άρχισε το 1964, εµµέσως διά του µεσολαβητού των Ηνωµένων Εθνών
Τουοµιόγια και εν συνεχεία διά του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Ντην Ατσεσον, κατόπιν
θερµής εισηγήσεως του Γενικού Γραµµατέως του ΟΗΕ προς τον Πρωθυπουργόν Γεώργιον Α. Παπανδρέου
εις συνάντησιν των δύο, εις Νέαν Υόρκην, εις την οποίαν παρίστατο µόνος τρίτος ο υπογράφων.
Εξάλλου, διά των προτάσεων Ατσεσον προβλέπονταν και τα εξής:
* Καθεστώς διά τους Τουρκοκυπρίους προσοµοιάζον µε το καθεστώς των Μουσουλµάνων της ∆υτικής
Θράκης, διά του οποίου θα ανελαµβάνετο υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως η υποχρέωσις διορισµού,
προτάσει του Ελληνος Γενικού ∆ιοικητού της Νήσου, Τουρκοκυπρίου Συµβούλου, διά τα ζητήµατα της
µειονότητος, ως και δύο Τουρκοκυπρίων Επάρχων, εις δύο εκ των επτά µέχρι τότε υφίσταντο πέντε
επαρχιών της Κύπρου, εκ περιτροπής και της εκάστοτε επιλογής ανεξαρτήτως πληθυσµιακής συνθέσεως
της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
* Επαναπατρισµός των αναχωρησάντων ή εκδιωχθέντων εκ Κωνσταντινουπόλεως, από του 1955,
οµογενών, ως και ρύθµισις διαφόρων ζητηµάτων αφορώντων εις την απόδοσιν των περιουσιών των, εις
αποζηµιώσεις κτλ., και
* Αποκατάστασις του προηγουµένου ειδικού καθεστώτος των νήσων Ιµβρου και Τενέδου.

Λουκής Ακρίτας, Κύπριος την καταγωγή, στενός φίλος του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Ο κ.
Σωσσίδης πιστεύει ότι αυτός και ο Γαρουφαλιάς «εµαταίωσαν εις Αθήνας την λύσιν του Σχεδίου Ατσεσον»
Την 21ην Αυγούστου 1964 ο γράφων επέστρεψε εις την Γενεύην και σύµφωνα µε τις οδηγίες του
Πρωθυπουργού ανεκοίνωσε, από κοινού µε τον µακαρίτην ∆. Νικολαρεΐζην, εις τον Αµερικανόν
µεσολαβητήν την αποδοχήν από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν των προτάσεών του, εζήτησε δε αυτοβούλως
και τις εξής βελτιώσεις, τις οποίες ο Ντην Ατσεσον απεδέχθη:
* Η οριοθετική γραµµή της βάσεως που θα παρεχωρείτο εις την Τουρκίαν να µετατεθεί 20 χιλ.
ανατολικότερα, και
* Το Μοναστήρι του προστάτου της Κύπρου Αγίου Ανδρέα, εις το άκρον της χερσονήσου Καρπασίας, και
η πέριξ αυτού έκτασις εξ 20-25 τετρ. χιλ., καθώς και η οδός η συνδέουσα το Μοναστήρι µε την υπόλοιπη
νήσο, να παραµείνουν εκτός της βάσεως, υπό Ελληνικήν ∆ιοίκησιν.
Παρά ταύτα, το απόγευµα της ιδίας ηµέρας, έλαβα τηλεφώνηµα του Γ. Παπανδρέου, ο οποίος µου έδωσε
την εντολήν να συναντήσω µεν τον Ντην Ατσεσον και να του ανακοινώσωµεν την αδυναµίαν του να
αποδεχθεί τις προτάσεις του, λόγω αρνήσεως του Μακαρίου να τις αποδεχθεί.
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Εις παράκλησίν µου να διευκρινίσει τι είχε µεσολαβήσει και είχε µεταβάλει γνώµην, ο Πρωθυπουργός µού
απήντησε: «Πάρε τον Πέτρο (Γαροφαλιά) να σου τα πει». Και ο Υπουργός Αµύνης προσέθεσε ότι
«αποδοχή των προτάσεων θα οδηγούσε εις αιµατοκύλισµα της Κύπρου». Την τηλεφωνικήν αυτήν
επικοινωνίαν παρακολούθησαν, εκτός του µακαρίτη ∆. Νικολαρεΐζη, και οι σήµερον Πρέσβεις ε.τ.
Βασιλικός και Πετρόπουλος, υπηρετούντες τότε εις την Μόνιµον Αντιπροσωπείαν της Γενεύης. Κατόπιν
τούτου µετέβηµεν µε τον ∆. Νικολαρεΐζην εις το διαµέρισµα του Ατσεσον, στο ξενοδοχείο «Richmond»,
και του γνωρίσαµε την αδυναµίαν της Ελληνικής Κυβερνήσεως να αποδεχθούµε τας προτάσεις του.
Επιστρέψας, την 24.08.1964, εις Αθήνας, ενηµέρωσα πλήρως τον Πρωθυπουργόν επί των
διαπραγµατεύσεων της Γενεύης και µετά τινάς ηµέρας τού υπέβαλα πολυσέλιδον υπόµνηµα περί όλων
όσων είχαν συµβεί, καθώς και ορισµένες προσωπικές µου σκέψεις περί του τι θα έπρεπε µελλοντικώς να
γίνει. Το υπόµνηµα αυτό, υποβληθέν και εις τον τότε Υπουργόν Εξωτερικών Σ. Κωστόπουλον, ευρίσκεται
εις τα Αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών.
Μετά µίαν περίπου εβδοµάδα ο αείµνηστος Πρωθυπουργός µού έδωσε την εντολήν να µεταβώ εις
συνάντησιν του τότε Αρχηγού της Αντιπολιτεύσεως Π. Κανελλόπουλου και να τον ενηµερώσω πλήρως επί
των τελευταίων εξελίξεων του Κυπριακού, πράγµα που έπραξα, επισκεφθείς αυθηµερόν και επί δίωρον τον
µακαρίτην Π. Κανελλόπουλον, εις τον οικίσκον που του εχρησίµευε ως Γραφείον, εις τον κήπον της
κατοικίας του ανηψιού του ∆. Λιβανού, εις την Κηφισιά. Ευθύς µετά ταύτα και µε την σύµφωνη γνώµη του
Π. Κανελλόπουλου ο Γ. Παπανδρέου απέστειλε µήνυµα εις τον Πρόεδρον Τζόνσον, αποδεχόµενος
ουσιαστικά τις προτάσεις Ντην Ατσεσον, µε µερικές µικρές παραλλαγές. ∆υστυχώς, η απάντησις του
Προέδρου Τζόνσον δεν υπήρξε ενθαρρυντική, καθ' όσον εδέχετο µεν να επαναλάβει την µεσολάβησιν
µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος αλλ' υπεδείκνυε την µεταβίβασιν εις τους Τούρκους της κυριαρχίας της
βάσεως αντί της εκµισθώσεώς της διά 50 έτη. Αντίγραφον της απαντήσεως του Αµερικανού Προέδρου
κρατώ εις το Αρχείον µου. Τότε, στις 04.09.1964, ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου απέστειλε
ευχαριστήριον επιστολήν εις τον Ν. Ατσεσον κι έτσι έληξεν η µεσολάβησις και µαταιώθηκε η ενωτική
λύσις του Κυπριακού.
Ο φινλανδός µεσολαβητής των Ηνωµένων Εθνών Τουοµιόγια εδήλωνε εις τα µέλη της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας εις την Γενεύην «ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εµαταίωσε την Ενωσιν της Κύπρου µε
την Ελλάδα».

Πέτρος Γαρουφαλιάς, υπουργός Εθνικής Αµύνης στην κυβέρνηση Κέντρου. Ο Μακάριος βεβαίωσε τον
Γεώργιο Παπανδρέου ότι ουδέποτε τον ενηµέρωσε, ως ώφειλε, για τις προτάσεις Ατσεσον
Μετ' αρκετόν χρόνον, κατά την διάρκειαν επισκέψεώς του εις Αθήνας, ο Μακάριος επεσκέφθη εις το
Πολιτικόν Γραφείον τον Πρωθυπουργόν Γ. Παπανδρέου. Παρίσταντο ο τότε Αντιπρόεδρος της
Κυβερνήσεως Σ. Στεφανόπουλος, ο Υπουργός Εξωτερικών Σ. Κωστόπουλος, ο Κύπριος Υπουργός
Εξωτερικών Σ. Κυπριανού, ο υιός του Πρωθυπουργού Ανδρέας Γ. Παπανδρέου και ο γράφων.
Κατά την επακολουθήσασαν συζήτησιν, ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος Σ. Στεφανόπουλος έψεξαν
τον Αρχιεπίσκοπον, διότι ενώ διά των Συµφωνιών της Ζυρίχης και του Λονδίνου, διά των οποίων
απεκλείετο εσαεί η Ενωσις, είχεν αποδεχθή την εγκαθίδρυσιν Τουρκικής συγκυριαρχίας εις την Κύπρον και
την παραχώρησιν δύο κυριαρχικών βρετανικών βάσεων, και ενώ τον Νοέµβριον του 1963, διά των
προτάσεών του, που περιελάµβαναν, ως γνωστόν, 13 σηµεία, υπαγορευθέντα υπό του τότε Βρετανού
Υπάτου Αρµοστού εις την Κύπρο, προς «βελτίωσιν» του ανθενωτικού Κυπριακού Συντάγµατος, είχε
προκαλέσει νέαν διεθνή κρίσιν, προκειµένου περί της Ενώσεως της Μεγαλονήσου µε την Ελλάδα,
ουδεµίαν, έστω και σχετικώς ανώδυνον παραχώρησιν εδέχετο, απαιτών θυσίας µόνον εκ µέρους της
Ελλαδικής Ηγεσίας και των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως.
Εις απάντησιν, ο Μακάριος εδήλωσεν ότι περί του σχεδίου Ατσεσον εγνώριζε µόνον όσα είχεν αναγνώσει
εις τον Τύπον τον παρελθόντα Ιούλιον (επρόκειτο περί των τουρκικών προτάσεων που είχαν διαβιβασθεί
διά του Ατσεσον εις Αθήνας) και ουδέποτε είχε λάβει γνώσιν του ακριβούς περιεχοµένου του. Ο γράφων
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τότε, κληθείς υπό του εκπλήκτου Γ. Παπανδρέου, ανέπτυξεν εις τον Αρχιεπίσκοπον λεπτοµερώς τας
τελικάς προτάσεις του Ν. Ατσεσον της 20ής Αυγούστου 1964. Ο Αρχιεπίσκοπος διεβεβαίωσε τους
παρισταµένους ότι ηγνόει παντελώς αυτές τις προτάσεις, ότι ουδέποτε είχε ενηµερωθεί επ' αυτών υπό του
Ελληνος Υπουργού Αµύνης και ότι, ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι ουδέποτε αντέδρασε αλλ' ούτε
και ηδύνατο να είχεν αντιδράσει εις αυτάς.
Συνεπώς, όπως αποδεικνύεται εκ των ανωτέρω, δεν ήτο ο αείµνηστος Γ. Παπανδρέου που είχε δεχθεί
«χωρίς καλά καλά να το µελετήσει» το Σχέδιον Ατσεσον. Το είχε απορρίψει, «χωρίς καν να το... γνωρίζει»,
όπως ισχυρίζετο, ο Μακάριος. Και διά την στάσιν του τελευταίου έναντι της Ενώσεως, καθώς και διά την
στάσιν ωρισµένων ανθενωτικών κύκλων της Λευκωσίας παραπέµπω τον αρθρογράφον εις τον όρκον του
Μακαρίου εις τον Ναόν της Φανερωµένης της 22ας Αυγούστου 1954, διά του οποίου ετόνιζε εις τους
χιλιάδας των παρισταµένων, µεταξύ άλλων, «ότι θα παραµείνοµεν πιστοί έως θανάτου εις το Εθνικόν µας
αίτηµα»... «εις έν και µόνον αποβλέποντες τέρµα, την ΕΝΩΣΙΝ και µόνον την ΕΝΩΣΙΝ» και «ότι δεν
δηµιουργούνται καθεστώτα µόνο µε αργυρωνίτας ή αρνισοπάτριδες»!
Φιλοκυβερνητική εφηµερίς των Αθηνών εις κύριον άρθρον της 24ης.01.1965 υπεστήριξε «ότι η εξωτερική
πολιτική του Κέντρου είχε καταστήσει την Ενωσιν σχεδόν πραγµατικότητα» και «ότι την εµαταίωσαν ένας
υπεύθυνος εις την Λευκωσίαν και δευτερευόντως ένας ανευθυνοϋπεύθυνος εις τας Αθήνας». Εις τας
Αθήνας όµως την λύσιν του Σχεδίου Ατσεσον εµαταίωσαν δύο άνθρωποι: ο Λουκής Ακρίτας (οι ιδιαίτερα
φιλικές σχέσεις του Γ. Παπανδρέου µε την οικογένειαν Ακρίτα ήταν γνωστές) και ο Π. Γαροφαλιάς
(παλαιός και δοκιµασµένος φίλος του Γ. Παπανδρέου). Ο Π. Γαροφαλιάς περιγράφει τα γεγονότα
λεπτοµερώς εις το τελευταίον, προ του θανάτου, βιβλίο του!
Τέλος, καθ' όσον αφορά τας ύβρεις του αρθρογράφου διά τον νεκρόν Γεώργιον Γρίβα, πρέπει να
υπενθυµίσω ότι ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ επολέµησε εις την Αλβανίαν εναντίον των Ιταλών και εις την
Ελλάδα εναντίον των κατακτητών, απεστάλη εις Κύπρον υπό του ανακινήσαντος το Κυπριακόν
Στρατάρχου Α. Παπάγου και εν συνεχεία υπό του Γ. Παπανδρέου, υπήρξεν Αρχιστράτηγος των Ελληνικών
Στρατιωτικών ∆υνάµεων εις την Μεγαλόνησον και ανεκλήθη, εκείθεν, υπό του Στρατιωτικού Καθεστώτος.
Φρονώ ότι ο αρθρογράφος δεν έχει το ανάστηµα κυριολεκτικά όχι να υβρίζει τον ήρωα της ΕΟΚΑ αλλ'
ούτε καν να τον επαινεί! Και επί τέλους, κανείς, βεβαίως, εις την Ελλάδα, δεν απετόλµησε ποτέ να
«βαπτίσει», εις τα Ηνωµένα Εθνη, τους Τούρκους κατακτητάς «απελευθερωτάς»!
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, Ι. Ν. Σωσσίδης πρέσβης της Ελλάδος ε. τ.

10 Μαρτίου 2002, ΤΟ ΒΗΜΑ

ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΪΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ
- «ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Τον Μάϊο του 1976 ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δρ Χένρι Κίσινγκερ είχε αποφασίσει να
αναµειχθεί ο ίδιος σε µια προσπάθεια µεσολάβησης ανάµεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Οι
πρωθυπουργοί των δύο χωρών, Κωνσταντίνος Καραµανλής και Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ, είχαν συµφωνήσει
στη διαπραγµάτευση των διµερών εκκρεµοτήτων χωρίς να καταλήξουν ποτέ σε θετικά αποτελέσµατα. Ο
Κίσινγκερ είχε ζητήσει από το Τµήµα Αναλύσεων και Πληροφοριών του Στέιτ Ντιπάρτµεντ να συντάξει
µια µακροσκελή έκθεση για την ιστορία των προβληµάτων του Αιγαίου αλλά και τα πιθανά σενάρια
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επίλυσής τους. «Το Βήµα» φέρνει για πρώτη φορά στη δηµοσιότητα την άκρως απόρρητη έκθεση που
αποχαρακτηρίστηκε πριν από λίγο καιρό από τα αµερικανικά αρχεία. Η έκθεση αυτή µε τίτλο «Η
αµερικανική πολιτική στο Αιγαίο» δόθηκε στον αµερικανό υπουργό στις 17 Μαΐου 1976 και αποτέλεσε στη
συνέχεια τη βάση ενός «σχεδίου Κίσινγκερ», που δεν καρποφόρησε ως το 1977, οπότε και ο κ. Κίσινγκερ
έφυγε από την ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτµεντ. Το σχέδιο προέβλεπε είτε µια φόρµουλα διευθέτησης των
εκκρεµοτήτων στο Αιγαίο βάσει ενός πάρε-δώσε σε ζητήµατα όπως τα 12 µίλια και ο ελληνικός εναέριος
χώρος είτε πάλι µια λύση-πακέτο για Κύπρο και Αιγαίο ταυτόχρονα. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση
υπογράµµιζε ότι «η Ελλάδα θα χρειασθεί να κάνει τις πιο σοβαρές παραχωρήσεις, σε σύγκριση µε το
προηγούµενο στάτους κβο». Σε λίγες ηµέρες αρχίζει µία ακόµη επίσηµη προσπάθεια επίλυσης των
ελληνοτουρκικών διαφορών. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πόσο λίγο έχουν αλλάξει ορισµένα από τα
προβλήµατα που εµπόδιζαν την επίτευξη συµφωνίας, όπως το αδιέξοδο στο Κυπριακό και η επιµονή της
Αγκυρας να αποφύγει το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης. Την ίδια στιγµή εντύπωση προκαλεί πόσο πιο
ανισοβαρής είναι πλέον η ατζέντα των ελληνοτουρκικών εκκρεµοτήτων, σε βάρος των ελληνικών
συµφερόντων. Το 1976 θεωρείτο «ιστορική πρακτική» η µη παραβίαση από τα τουρκικά αεροσκάφη του
εναέριου χώρου των 10 µιλίων γύρω από τα ελληνικά νησιά και οι περίφηµες «γκρίζες ζώνες» δεν είχαν
καν εµφανισθεί στο προσκήνιο. Ακολουθεί το κείµενο της έκθεσης.
«Η αµερικανική πολιτική στο Αιγαίο»
Ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ µε τον έλληνα οµόλογό του ∆ηµήτριο Μπίτσιο
σε συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη το 1976. Το σχέδιο του «Μάγου» της διπλωµατίας προέβλεπε είτε µια
φόρµουλα διευθέτησης των εκκρεµοτήτων στο Αιγαίο βάσει ενός πάρε-δώσε σε ζητήµατα όπως τα 12 µίλια
και ο ελληνικός εναέριος χώρος είτε πάλι µια λύση-πακέτο για Κύπρο και Αιγαίο ταυτόχρονα
«Από τον Ιούλιο του 1974 και µετά η Κύπρος αποτελεί τη βασική πηγή έντασης µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας. Οι συνεχιζόµενες όµως διενέξεις γύρω από το Αιγαίο µπορεί - πολύ περισσότερο από ό,τι η
Κύπρος - να προκαλέσουν άµεση σύγκρουση µεταξύ των δύο χωρών, είτε από λάθος είτε βάσει σχεδίου. Ο
Μπίτσιος (σ.σ.: πρόκειται για τον ∆ηµήτρη Μπίτσιο, υπουργό Εξωτερικών της τότε κυβέρνησης
Καραµανλή) µάς εξήγησε τον Απρίλιο (1976) πως οι Ελληνες ανησυχούν µήπως οι Τούρκοι κάνουν κάποια
προκλητική στρατιωτική ή άλλη ενέργεια για να ενισχύσουν τις διεκδικήσεις τους σε θαλάσσιες περιοχές
που η Ελλάδα θεωρεί δικές της. Η τουρκική κυβέρνηση δέχεται εξάλλου µεγάλες εσωτερικές πιέσεις για να
δείξει πως δεν δέχεται µια κατάσταση στην οποία το Αιγαίο εµφανίζεται ως ελληνική λίµνη.
Επί της αρχής τα ζητήµατα του Αιγαίου θα µπορούσαν να λυθούν µε µια διαπραγµάτευση, αν όχι πάνω σε
νοµική βάση, µε πρακτικούς συµβιβασµούς σε θέµατα όπως η κοινή εκµετάλλευση των φυσικών πόρων.
Το πρόβληµα είναι πως τα πραγµατικά ζητήµατα εµπλέκονται µε άλλα, πολύ πιο δυσεπίλυτα, όπως θέµατα
κυριαρχίας και εθνικών εγωισµών. Παρά το γεγονός πως έχουν γίνει πολύ σοβαρές διαπραγµατεύσεις, η
επίτευξη συµφωνίας έχει µπλοκαρισθεί από τη γενικότερη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως - το αδιέξοδο στην Κύπρο.
Ως τώρα οι ΗΠΑ έχουν αποφύγει την άµεση ανάµειξή τους στη διένεξη του Αιγαίου. Εχουµε περιορισθεί
στην αποθάρρυνση στρατιωτικών ενεργειών και την προτροπή στις δύο πλευρές να αρχίσουν τον διάλογο.
Η επιστολή του υπουργού Εξωτερικών (Χένρι Κίσινγκερ) στον Μπίτσιο στις 10 Απριλίου ξεπέρασε αυτή
τη θέση στο σηµείο που ανέφερε πως "οι ΗΠΑ θα είναι ενεργά και κατηγορηµατικά αντίθετες στην
επιβολή στρατιωτικής λύσης από µία από τις δύο χώρες". Αν και η θέση αυτή είναι ισορροπηµένη, δεν
αποτελεί την εγγύηση έναντι επιθετικών τουρκικών ενεργειών που ζητούσε η Ελλάδα. Της δίνει όµως τη
βάση για να επιδιώξει τη βοήθειά µας στην αποτροπή ή απόκρουση τουρκικών ενεργειών, όπως πτήσεων
στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από τα ελληνικά νησιά, γυµνασίων σε ορισµένες περιοχές ή ακόµη και
της αποστολής ερευνητικού σκάφους σε αµφισβητούµενες περιοχές.
Εχουµε κάθε λόγο να προσπαθήσουµε να αποφύγουµε να εµπλακούµε στην κρίση του Αιγαίου. Είναι προς
το συµφέρον µας να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να προωθήσουµε µια λύση των εκκρεµοτήτων του Αιγαίου
ή τουλάχιστον να µην αφήσουµε να µετατραπούν σε πηγή σύρραξης».
Στη συνέχεια αναφέρονται στην έκθεση οι βασικές πτυχές του προβλήµατος του Αιγαίου. Για το ζήτηµα
της υφαλοκρηπίδας τονίζεται πως δεν µπορεί να λυθεί εύκολα µε την παραποµπή του και µόνο στο ∆ιεθνές
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∆ικαστήριο. Αυτή η µεθόδευση θα µπορούσε να είναι κοµµάτι µιας τελικής συµφωνίας. Ειδικότερα θα
µπορούσε να βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση να κάνει τις υποχωρήσεις που απαιτεί µια συµφωνία.
«Το πετρέλαιο στο Αιγαίο»
«Το πρόβληµα του Αιγαίου επιδεινώθηκε µετά την ανακάλυψη πετρελαίου από την Ελλάδα έξω από τη
Θάσο το 1973. Η πιθανότητα να βρεθούν νέα κοιτάσµατα καθιστά απολύτως πραγµατικό το πρόβληµα της
υφαλοκρηπίδος. ∆ηµιουργεί ακόµη τον κίνδυνο σύγκρουσης αν οι Τούρκοι προχωρήσουν σε εξερευνήσεις
περιοχών που διεκδικούν ως δικές τους οι Ελληνες. Την ίδια στιγµή η ύπαρξη κοιτασµάτων που θέλουν και
οι δύο χώρες µπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον τους για τη λύση του προβλήµατος ή να οδηγήσει στην
κοινή εκµετάλλευσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση η ένταση στην περιοχή µπορεί να µην επιτρέψει την
εκµεταλλευσή τους.
Πηγές της πετρελαϊκής βιοµηχανίας τονίζουν πάντως πως το Αιγαίο δεν είναι πιθανό να δώσει σηµαντικά
κοιτάσµατα πετρελαίου ή αερίου. Ως σήµερα µόνο ένα εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα έχει βρεθεί στο Αιγαίο.
Ενα κονσόρτσιουµ αµερικανικών εταιρειών υπό την OCEANIC ανακάλυψε το κοίτασµα του Πρίνου κοντά
στη Θάσο.
(....)
Το πετρέλαιο εκεί είναι όµως κακής ποιότητος και αρκετά βαρύ.
(.....)
Θα πρέπει να σηµειωθεί πως δεν έχει ανακαλυφθεί πετρέλαιο στην αµφισβητούµενη περιοχή στο Αιγαίο.
Οι έρευνες στη Θάσο δεν δείχνουν πιθανότητες ανακάλυψης στην περιοχή αυτή.
(.... )
Πρόσφατες αναφορές από την πρεσβεία της Αθήνας δείχνουν ότι η αµφισβητούµενη περιοχή του
Ανατολικού Αιγαίου είναι τρίτη σε προτεραιότητα για ελληνικές έρευνες. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το
Βόρειο Αιγαίο, όπου έχουν βρεθεί 25 πολλά υποσχόµενες περιοχές έξω από τα όρια της OCEANIC. Η
δεύτερη προτεραιότητα είναι η περιοχή του Ιονίου.
«Η καρδιά του ζητήµατος»
Το ιστορικό των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας για τα δύο βασικά ζητήµατα του
Αιγαίου, την υφαλοκρηπίδα και τον έλεγχο του εναέριου χώρου, δείχνει ποια είναι η καρδιά του
προβλήµατος: η αµοιβαία καχυποψία, για να µην πούµε κάτι παραπάνω, µεταξύ των δύο λαών.
Οι δύο κυβερνήσεις διαπραγµατεύονταν και είχαν φτάσει στο σηµείο που θα µπορούσαν να καταλήξουν σε
ένα συµβιβασµό βάζοντας προσεκτικά όλα τα κοµµάτια του παζλ. Παρ' όλα αυτά οι συνοµιλίες µετά από
µερικούς γύρους κατέρρευσαν. Το συµπέρασµα είναι πως οι δύο πλευρές προσπάθησαν να βρουν λύση
αλλά το ρίσκο της αποτυχίας ήταν µικρότερο από το ρίσκο της συµφωνίας.
Οι κίνδυνοι προέρχονται προφανώς από την εσωτερική πολιτική κατάσταση των δύο χωρών. Ο
Καραµανλής ελέγχει τη Βουλή πλήρως αλλά φοβάται οιαδήποτε συµφωνία θα πληγώσει την ελληνική
υπερηφάνεια και το αίσθηµα ασφάλειας. Πάνω απ' όλα φοβάται µήπως προκαλέσει ένα πραξικόπηµα. Ο
Ντεµιρέλ από την πλευρά του έχει να αντιµετωπίσει τον στρατό και βασίζει την παραµονή του στην
εξουσία σε δύο εθνικιστικά, ακροδεξιά κόµµατα. Εχει να αντιµετωπίσει εκλογική αναµέτρηση το 1977.
Και για τις δύο κυβερνήσεις η συνέχιση της έντασης µοιάζει πιο εύκολη από την εξεύρεση ενός
συµβιβασµού.
«Τα στοιχεία του συµβιβασµού»
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(.... )
Οπως φάνηκε από τις ως τώρα διαπραγµατεύσεις, υπάρχουν εφικτοί συµβιβασµοί για όλα τα θέµατα.
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να δηµιουργηθούν πακέτα λύσης 2-3 προβληµάτων. Ακολουθούν τα πιο πιθανά
σενάρια για κάθε θέµα.
* Χωρικά ύδατα
Οι Τούρκοι δεν δέχονται τον ελληνικό ισχυρισµό πως κάθε νησί έχει τα δικά του χωρικά ύδατα αλλά έχουν
συµφιλιωθεί µε την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µε βάση το όριο των 6 µιλίων. Οι Ελληνες
κατανοούν πως η Τουρκία δεν θα ανεχθεί την επέκταση στα 12 µίλια σύµφωνα µε το ∆ίκαιο της
Θάλασσας. Μια συµφωνία σε αυτό το θέµα θα περιέχει:
* ∆ιατήρηση των έξι µιλίων για τα περισσότερα νησιά στο Αιγαίο.
* Την αποδοχή από την Τουρκία των 12 µιλίων για τα ελληνικά νησιά που δεν βρίσκονται σε περιοχές
συγκρουόµενων συµφερόντων (π.χ. Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σκύρος και ενδεχοµένως Κυκλάδες).
* Το όριο των 12 µιλίων για τις ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας και την ακτή της Τουρκίας στη Μεσόγειο.
Το όριο των 12 µιλίων στην τουρκική ακτή στο Αιγαίο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα ελληνικά νησιά
βρίσκονται κοντά, οπότε απαιτείται η εφαρµογή του νόµου της ίσης απόστασης.
* Αν η Ελλάδα δήλωνε ότι δεν διεκδικεί τα 12 µίλια σε όλο το Αιγαίο, θα βελτίωνε την ατµόσφαιρα
ανάµεσα στις δύο χώρες. Αλλιώς αυτή η ελληνική υποχώρηση θα έπρεπε να εξισορροπηθεί από µια
αντίστοιχη, που δεν είναι εµφανής σε αυτό θέµα. Ισως να µπορεί να βρεθεί σε κάποιο άλλο.
* Η υφαλοκρηπίδα και η εκµετάλλευσή της
Είναι σαφές από την ιστορία των διαπραγµατεύσεων και τη νοµική µας ανάλυση ότι:
1) ∆εν υπάρχει διεθνής συνθήκη που να δίνει σαφή λύση για την υφαλοκρηπίδα.
2) Ακόµη και αν υπήρχε, η Τουρκία θα επέµενε στη διαπραγµάτευση παρά τη διαιτησία για την επίλυση
του προβλήµατος.
3) Η Ελλάδα θα επιµένει σε έναν εµφανή ρόλο για το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, προκειµένου να βρεθεί το πέπλο
που θα καλύψει τους συµβιβασµούς που θα χρειασθεί να κάνει από τις αρχικές της θέσεις.
(...)
Με δεδοµένο πως δεν θα υπάρξει σύντοµα αµοιβαία αποδεκτή οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, είτε µέσω
διαπραγµατεύσεων είτε µέσω διαιτησίας, µπορεί να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο για τη διενέργεια κοινών
ερευνών ή και την κοινή εκµετάλλευση σε κάποια ζώνη του Ανατολικού Αιγαίου (...). Αυτό θα µπορούσε
να γίνει ως εξής:
* Η Ελλάδα και η Τουρκία να συµφωνήσουν στην κοινή εκµετάλλευση µιας ζώνης στο Ανατολικό Αιγαίο
αλλά να την καθυστερήσουν ώσπου το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο να αποφασίσει όχι τα όρια της υφαλοκρηπίδας
αλλά τα κριτήρια βάσει των οποίων θα ορισθούν αυτά (π.χ. ο ρόλος ειδικών συνθηκών κ.ά.).
* Οι δύο χώρες να προχωρήσουν σε κοινή εκµετάλλευση, η οποία θα υλοποιείται παράλληλα µε την
παραποµπή του θέµατος στο ∆ικαστήριο.
* Η συµφωνία κοινής εκµετάλλευσης µπορεί να συνοδευθεί από µια συµφωνία περαιτέρω
διαπραγµάτευσης για το τι και πώς θα παραπεµφθεί στο ∆ικαστήριο...
Η πρώτη λύση βρίσκεται στη µέση των ελληνικών και τουρκικών συµφερόντων ενώ η δεύτερη και η τρίτη
κλίνουν περισσότερο προς την τουρκική επιθυµία να επιτευχθεί συµφωνία για τη συνεκµετάλλευση χωρίς
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διαιτησία... Για τους Ελληνες, να µοιρασθούν την εκµετάλλευση του Αιγαίου ως αντάλλαγµα για την
αναγνώριση των δικαιωµάτων τους από την Τουρκία (όπως π.χ. µε τη µορφή της παροχής δικαιωµάτων
από την Ελλάδα) είναι πιθανό, για τους Ελληνες να κάνουν κάτι τέτοιο χωρίς τουρκική αναγνώριση των
δικαιωµάτων τους θα είναι πολύ δύσκολο...
«Στρατιωτικές δραστηριότητες»
Είναι µάλλον απίθανο η Τουρκία να διαλύσει την 4η Στρατιά της µε έδρα τη Σµύρνη, εκτός αν προχωρήσει
πολύ η ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αν φτάσουµε σε αυτό το σηµείο, η ελληνική στρατιωτική παρουσία
στα νησιά καθώς και οι αναγνωριστικές πτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από αυτά δεν θα έχουν
κανένα νόηµα. Ο περιορισµός τέτοιου τύπου στρατιωτικών ενεργειών θα µπορούσε πάντως να µειώσει την
ένταση και να συµπεριλαµβάνει:
* Τη δέσµευση της Τουρκίας να µην ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της 4ης Στρατιάς να
διεξάγει επιθετικές ενέργειες εναντίον των νησιών.
* Τη δέσµευση, ενδεχοµένως ιδιωτική, της Ελλάδας να µειώσει τις δυνάµεις της στα νησιά, έστω και
συµβολικά, και να µην πετά πάνω από την ηπειρωτική Τουρκία.
* Την παράλληλη δέσµευση της Τουρκίας να µην πετά πάνω από τα νησιά.
* Την αποχή από προκλητικές ενέργειες ή τουλάχιστον τη συµφωνία σε ένα σύστηµα προειδοποιήσεων για
τη διεξαγωγή γυµνασίων στο Αιγαίο.
Μια τέτοια σταδιακή συµφωνία θα µπορούσε να µειώσει την ένταση. Οι αρχές του ΝΑΤΟ θα µπορούσαν
να συνεισφέρουν στη διαπραγµάτευσή της...
* Ο εναέριος χώρος και ο έλεγχός του
Οι ελληνοτουρκικές διαπραγµατεύσεις έδειξαν ότι η Τουρκία δεν επιχειρούσε να επεκτείνει το FIR της στο
Αιγαίο και πως ένα σύστηµα αµοιβαίας προειδοποίησης για πτήσεις κοντά στη γραµµή που χωρίζει τα δύο
FIR ήταν εφικτό, εφόσον υπήρχε πολιτική βούληση. Με βάση τις συνοµιλίες του περασµένου χειµώνα, µια
συµφωνία θα µπορούσε να προβλέπει:
* Την επιστροφή στο σύστηµα διαχείρισης των πτήσεων στο Αιγαίο που ίσχυε πριν από την κρίση. Η
περιοχή θα άνοιγε πάλι για πτήσεις αεροσκαφών.
(...)
Η Τουρκία θα συµφωνήσει, όποια και αν είναι τα νοµικά της επιχειρήµατα για τα 10 µίλια του ελληνικού
εναέριου χώρου, να συνεχίσει την ιστορική της πρακτική και να σέβεται τη ζώνη των 10 µιλίων γύρω από
τα ελληνικά νησιά. Θα επικαλεσθεί λόγους ασφαλείας.
* Μια τέτοια τουρκική κίνηση θα άρµοζε απόλυτα µε µια δήλωση της Ελλάδας πως δεν θα ασκήσει παντού
στο Αιγαίο το δικαίωµα της επέκτασης στα 12 µίλια.
* Αλλα θέµατα
Ολα αυτά θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν µια καλύτερη ατµόσφαιρα ή να συνεισφέρουν σε µια συνολική
συµφωνία. Εκτός από την ανταλλαγή πληθυσµών, που θα µπορούσε να αποδειχθεί αντιπαραγωγική, άλλα
βήµατα θα µπορούσε να είναι:
* Η επαναδιατύπωση της προσήλωσης των δύο χωρών στις διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάννης για τα
δικαιώµατα των µειονοτήτων.
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* Η δέσµευση για προσήλωση της Τουρκίας στη Λωζάννη σε σχέση µε το στάτους του Οικουµενικού
Πατριαρχείου.
" Το κορυφαίο ζήτηµα "
Τα µίση και οι φόβοι που έχουν συσσωρευθεί εδώ και αιώνες αναζωπυρώνονται συνεχώς από διάφορες
κρίσεις και δεν µπορούν να εξαφανισθούν εύκολα. Κρίσεις όπως αυτή της Κύπρου ή του Αιγαίου
προκαλούν νέους φόβους: πως η Τουρκία θέλει να επιβάλει την ηγεµονία της στο Αιγαίο, πως η Ελλάδα
θέλει να κάνει το Αιγαίο ελληνική λίµνη, πως ο ένας θέλει να αποµονώσει τον άλλο διεθνώς. Ολα αυτά
εµποδίζουν την επίλυση προβληµάτων που επιδέχονται πρακτικών λύσεων. Το ίδιο δε θα ίσχυε ακόµη και
αν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας ένιωθαν πιο σταθερές από ό,τι σήµερα. Το ερώτηµακλειδί είναι αν κάποιο κοµµάτι των ελληνοτουρκικών εκκρεµοτήτων µπορεί να λυθεί χωρίς να λυθούν όλα
τα προβλήµατα, δηλαδή η Κύπρος και το Αιγαίο µαζί...
Η ιστορία των ελληνοτουρκικών προσεγγίσεων δεν είναι εντελώς απογοητευτική. Οι Ελληνες και οι
Τούρκοι έχουν καταφέρει να λύσουν κάποια προβλήµατά τους στο παρελθόν. Εχουν λόγο να το κάνουν και
τώρα. Το Αιγαίο έχει πολλές πτυχές, επί των οποίων θα µπορούσε να επιτευχθεί ένας συµβιβασµός. Η
Ελλάδα όµως θα χρειασθεί να κάνει τις πιο σοβαρές παραχωρήσεις, σε σύγκριση µε το προηγούµενο
στάτους κβο. Οι φόβοι της για το µέγεθος και την ισχύ της Τουρκίας είναι µεγαλύτεροι από τους
αντίστοιχους τουρκικούς. Τι θα µπορούσε να ηρεµήσει την Ελλάδα και να την κάνει να συµφιλιωθεί µε
υποχωρήσεις στο Αιγαίο, την ίδια στιγµή που θα καλείτο να αφήσει κατά µέρος το µεγαλύτερο παράπονό
της, την Κύπρο;
Ενα πρώτο βήµα θα µπορούσε να είναι το εξής:
* Και οι δύο χώρες θα επαναδιατυπώσουν την απόφασή τους να συνεχίσουν τις σχέσεις τους βάσει της
συµφωνίας του 1923. Θα αποκηρύξουν ρητά κάθε εδαφική διεκδίκηση, ασφαλώς και κάθε ηγεµονική
βλέψη. Ετσι θα διασφαλισθεί το στάτους κβο γύρω από την ελληνική µειονότητα και το Πατριαρχείο στην
Τουρκία.
* Και οι δύο πλευρές θα δηλώσουν ότι σέβονται τη συνθήκη του 1947 για τη µεταβίβαση των
∆ωδεκανήσων στην Ελλάδα, η οποία προέβλεπε τη µη στρατιωτικοποίησή τους. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται
να υλοποιήσει τη δέσµευση αυτή αµέσως αλλά θα δώσει κάτι στην Τουρκία µε σχετική αξία.
* Οι δύο πλευρές θα δηλώσουν ότι είναι πίστες στο ΝΑΤΟ... Ειδικότερα δε στο άρθρο 1, που καλεί τα µέλη
της Συµµαχίας να επιλύουν τις διεθνείς τους διαφορές µε ειρηνικά µέσα.
Αυτά τα αρχικά µέτρα θα µπορούσαν να συνοδευθούν από άλλα, σχετικώς εύκολα:
* ∆ήλωση της Ελλάδας πως δεν διεκδικεί τα 12 µίλια για όλα τα νησιά του Αιγαίου.
* Την υπόσχεση της Τουρκίας να µην πετάει µέσα στα 10 µίλια γύρω από τα νησιά.
* Τη δέσµευση για την αποτροπή µιας τυχαίας στρατιωτικής σύγκρουσης.
Ολα αυτά θα µπορούσαν να είναι ο πρόλογος για µια διαπραγµάτευση για τα πιο δύσκολα θέµατα. Θα ήταν
αρκετά για να επιλυθούν συγκεκριµένα προβλήµατα στο Αιγαίο; Ισως. Αν όχι, υπάρχει µόνο ένα ακόµη
πρακτικό βήµα που θα µπορούσε να φέρει αποτελέσµατα: να εµπλέξει κανείς το Κυπριακό, που είναι το
µεγαλύτερο πρόβληµα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε µια φόρµουλα εξισορρόπησης των προβληµάτων
του Αιγαίου».
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28 Απριλίου 2002, ΤΟ ΒΗΜΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ STEPHEN KINZER,
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΩΝ «NEW YORK TIMES» ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
«Το Βήµα» δηµοσιεύει απόσπασµα από το βιβλίο «Η Τουρκία ανάµεσα σε δύο Κόσµους» του Stephen
Kinzer, ανταποκριτή των «New York Times» επί δέκα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Το βιβλίο πήρε πολύ καλές κριτικές στην Αµερική αλλά
ενόχλησε την πολιτική ελίτ της Τουρκίας. Το απόσπασµα που δηµοσιεύει η εφηµερίδα δίνει µια ιδέα για τις
ιδιόµορφες πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην Τουρκία και για τον θεσµικά κατοχυρωµένο ρόλο των
στρατιωτικών στη χάραξη πολιτικής και στη διακυβέρνηση της χώρας. Το απόσπασµα αυτό περιλαµβάνει
τα εξής:

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπουλέντ Ετζεβίτ και πίσω του οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάµεων. Το
όχηµα το οποίο χρησιµοποιούν ως σήµερα οι στρατηγοί για να υπαγορεύσουν τη θέλησή τους στους
εκλεγµένους πολιτικούς είναι το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας
" Υπάρχει κάτι στην ιδέα της ποικιλίας που τροµάζει την ελίτ που κυβερνά την Τουρκία. Ενεργοποιεί τη
βαθιά ανασφάλεια που κυριαρχεί στους ηγέτες της Τουρκίας από την εγκαθίδρυση της ∆ηµοκρατίας το
1923, την ίδια ανασφάλεια που εµποδίζει και σήµερα την Τουρκία να καταλάβει την αρµόζουσα θέση της
στον σύγχρονο κόσµο.
Αν ο Ατατούρκ µπορούσε να δει την εξέλιξη του έθνους του είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιαζόταν. Τα
λασποχώρια έγιναν πάλλουσες πόλεις και τα µονοπάτια των αγελάδων έχουν γίνει εθνικοί δρόµοι. Ακόµα
και στις πιο ακραίες περιοχές υπάρχουν πανεπιστήµια και νοσοκοµεία. Η οικονοµία µπορεί να είναι
ασταθής αλλά έχει εκρήξεις ζωτικότητας. Τουρκικές επιχειρήσεις και επιχειρηµατικά συγκροτήµατα
λειτουργούν κερδοφόρα σε όλες τις γωνιές της υφηλίου. Εκατοντάδες νέων επιστρέφουν κάθε χρόνο στη
χώρα µετά από ανώτατες σπουδές σε άλλες χώρες. Ο λαός είναι µορφωµένος, µε αυτοπεποίθηση και
πρόθυµος να δηµιουργήσει ένα έθνος το οποίο θα ενσωµατώνει τα ιδανικά της δηµοκρατίας και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Η κυβερνώσα ελίτ, όµως, αρνείται να εναγκαλιστεί αυτό το νέο έθνος ή έστω να αποδεχθεί ότι υπάρχει.
Στρατιωτικοί, εισαγγελείς, ασφαλίτες, στενόµυαλοι γραφειοκράτες, άβουλοι εκδότες εφηµερίδων,
άκαµπτοι συντηρητικοί πολιτικοί και άλλοι που ανήκουν στην ίδια αρτηριοσκληρωτική οµάδα παραµένουν
ψυχολογικά εγκλωβισµένοι στη δεκαετία του 1920. Βλέπουν απειλές από τις οκτώ συνοριακές περιοχές της
Τουρκίας και, ακόµη χειρότερα, από το εσωτερικό της χώρας. Στο µυαλό τους η Τουρκία είναι υπό
πολιορκίαν. Για να την προστατέψουν από τους θανάσιµους κινδύνους αισθάνονται την υποχρέωση να την
κυβερνούν οι ίδιοι. Οχι µόνον αγνοούν, αλλά ενεργά αντιτίθενται στην αυξανόµενη πίεση από τους
µορφωµένους κοσµοπολίτες Τούρκους οι οποίοι επιθυµούν η χώρα τους να απελευθερωθεί από τα δεσµά
της και να ολοκληρώσει την πορεία της προς τη δηµοκρατία σύµφωνα µε το όραµα του Ατατούρκ.
Αυτή η παραφωνία, αυτή η σύγκρουση µεταξύ των επιθυµιών της κατεστηµένης ελίτ και των επιθυµιών
ολοένα και περισσότερων Τούρκων αποτελεί το κεντρικό γεγονός στη σύγχρονη Τουρκία. Καθορίζει το
µεγάλο εθνικό δίληµµα της χώρας. Μέχρι να αντιµετωπιστεί αυτό το δίληµµα η Τουρκία θα λειτουργεί σε
ένα µεταίχµιο, µια ηµιδηµοκρατία η οποία θα κάνει µισά βήµατα προς την ελευθερία και θα ολοκληρώνει
µέρος µόνο του πεπρωµένου της.
Η προσπάθεια της Τουρκίας να απαλλαγεί από την απολυταρχική προκατάληψη ήταν δύσκολη και
τραυµατική. Ως το 1950 οι στρατιωτικοί ηγέτες, η εµπροσθοφυλακή της νέας τάξης του Ατατούρκ, δεν
επέτρεπαν ελεύθερες πολυκοµµατικές εκλογές για το Κοινοβούλιο. Ακόµα και σήµερα επιτηρούν
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προσεκτικά τους πολιτικούς. Τρία πραξικοπήµατα ανέτρεψαν εκλεγµένες κυβερνήσεις. Μετά το τελευταίο
πραξικόπηµα του 1980, κυβέρνησαν τη χώρα επί τρία χρόνια και πριν επιστρέψουν στους στρατώνες
συνέταξαν νέο σύνταγµα και πραγµατοποίησαν δηµοψήφισµα για την έγκρισή του. Κάθε επίκριση του
κειµένου ή εκστρατεία για αρνητική ψήφο ήταν παράνοµες και τελικά το κείµενο εγκρίθηκε από το 91%
των ψηφοφόρων. Το σύνταγµα αυτό, το οποίο είναι σε ισχύ, ενσωµατώνει τις ανάγκες τής υπό στρατιωτική
επιρροή τουρκικής άρχουσας ελίτ. Το άρθρο σχετικά µε την ελευθερία του λόγου και του Τύπου τονίζει ότι
«η άσκηση αυτών των ελευθεριών δύναται να περιορίζεται για την πρόληψη εγκληµάτων».
Στη δεκαετία του 1990 διαπιστώθηκε, όµως, ότι ο πραγµατικός πυρήνας του συντάγµατος ήταν το άρθρο
118, το οποίο αναφερόταν στο Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας το οποίο αποτελείται από πέντε εκλεγµένους
αξιωµατούχους (τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς Αµυνας, Εσωτερικών και
Εξωτερικών) και πέντε στρατηγούς (τους αρχηγούς των επιτελείων εθνικής άµυνας, στρατού, ναυτικού,
αεροπορίας και χωροφυλακής). Το άρθρο 118 καθορίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να «εξετάζει κατά
προτεραιότητα» τις αποφάσεις του Συµβουλίου.
Η αδυναµία των πολιτικών να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις δηµιούργησε ένα κενό και οι στρατιωτικοί
έσπευσαν να το καλύψουν προς µεγάλη ανακούφιση πολλών Τούρκων. Οι στρατιωτικοί έγιναν οι
πραγµατικοί κυβερνήτες µε δικαίωµα αρνησικυρίας για κάθε κυβερνητική απόφαση µε την οποία δεν
συµφωνούσαν. Το όχηµα που χρησιµοποίησαν για την άσκηση αυτής της εξουσίας, το οποίο
χρησιµοποιείται ως σήµερα, είναι το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το Συµβούλιο δεν αποτελεί όργανο
διαλόγου αλλά είναι το όργανο στο οποίο προσέρχονται οι στρατηγοί για να καθορίσουν τις ενέργειες των
εκλεγµένων πολιτικών ηγετών.
Το Συµβούλιο συνήθως συνεδριάζει µία φορά τον µήνα, οι συνεδριάσεις είναι κλειστές και επιτρέπεται
µόνο η τηλεοπτική κάλυψη της άφιξης των µελών. Οι εικόνες µεταφέρουν επαρκώς το ισοζύγιο εξουσίας
στο Συµβούλιο. Οι εκλεγµένοι κυβερνητικοί παράγοντες κάθονται στη µία πλευρά ενός µεγάλου τραπεζιού
σαν άτακτα σχολιαρόπαιδα. Οι στρατιωτικοί ηγέτες σοβαροί, µε τις στολές και τα παράσηµα, επιθεωρούν
τους υποτελείς τους ενώ βγάζουν τους φακέλους από τις τσάντες τους έτοιµοι για να ανακοινώσουν τα
διατάγµατά τους. Πάντα υπάρχει µία µόνο προσέγγιση για κάθε θέµα και είναι αποδεκτό ότι τα θελήµατά
τους πρέπει να γίνουν δεκτά.
Η Τουρκία έχει ένα ποικίλο και συχνά ζωηρό Κοινοβούλιο το οποίο επιλέγει έναν πρωθυπουργό σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα των εκλογών, καθώς και ένα υπουργικό συµβούλιο και όλα τα συστατικά ενός
γραφειοκρατικού κράτους. Η πραγµατική, όµως, εξουσία βρίσκεται στο Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας το
οποίο εξουσιάζεται από τους στρατιωτικούς ηγέτες, οι οποίοι δίνουν αναφορά µόνο ο ένας στον άλλο. Οι
στρατιωτικοί έλκουν την εξουσία τους από τον Ατατούρκ, ο οποίος, αν και χρόνια νεκρός, παραµένει ο
κοσµικός θεός της Τουρκίας. Επειδή προστατεύουν τις αρχές του Ατατούρκ και πιστεύουν ότι ενστικτωδώς
γνωρίζουν τι να πράξουν σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις τους είναι ισχυρότερες από εκείνες των
πολιτικών που υπόκεινται σε σφάλµατα. Πιστεύουν ότι αν άφηναν τους πολίτες να υπερισχύσουν αυτό θα
αποτελούσε ασυγχώρητη παράβαση καθήκοντος και προδοσία του ιερού καθοδηγητικού πνεύµατος του
έθνους.
Η Τουρκία διαθέτει συγγραφείς, διανοούµενους, καθηγητές πανεπιστηµίου και στελέχη επιχειρήσεων που
είναι ταλαντούχοι, µε άριστη εκπαίδευση και ευρύτατη εµπειρία. Το πολιτικό σύστηµα, όµως, έχει
σχεδιαστεί αποτελεσµατικά, ώστε να αποκλείει αυτά τα άτοµα από τις θέσεις εξουσίας, και έτσι
ανακόπτεται η πρόοδος της τουρκικής δηµοκρατίας. Το κενό µεταξύ της ποιότητας της µορφωµένης ελίτ
και της ποιότητας της πολιτικής τάξης σε καµία άλλη χώρα δεν είναι τόσο µεγάλο όσο στην Τουρκία.
Στην Τουρκία, όπως και σε όλες τις δηµοκρατικές χώρες, ο υπουργός Αµυνας υποτίθεται ότι αναφέρεται
στην πολιτική ηγεσία. Μια συνέντευξη, όµως, µε αυτόν αποτελεί ιδιαίτερα αποκαλυπτική εµπειρία. Κατά
τη διάρκεια της παραµονής µου στην Τουρκία το επιχείρησα µόνο µία φορά και το ανόητο του πράγµατος
κατέστη εµφανέστατο. Το γραφείο του υπουργού βρίσκεται στην Άγκυρα, στο περιφραγµένο συγκρότηµα
όπου στεγάζονται τα γενικά επιτελεία, τονίζοντας το γεγονός ότι ο υπουργός είναι ελεγχόµενος από τους
στρατηγούς. Η στρατιωτική πολιτική καθορίζεται από τους στρατηγούς, χωρίς συχνά να ενηµερώνονται οι
τυπικά προϊστάµενοί τους. Ο υπουργός Άµυνας µε τον οποίο είχα τη συνέντευξη είχε άγνοια και απέφευγε
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να πει οτιδήποτε µπορεί να ενοχλούσε τους ένστολους αφέντες του. ∆ίπλα του καθόταν ένας
συνταγµατάρχης ο οποίος δεν ήταν µόνο ο επίσηµος συνοδός και καταγραφέας αλλά και ο φύλακας των
ορθών απαντήσεων. Κάθε φορά που υπέβαλλα µια ουσιαστική ερώτηση ο υπουργός έγερνε το κεφάλι του
προς τον συνταγµατάρχη και άκουγε την ψιθυριστή του συµβουλή. Μετά επαναλάµβανε ό,τι του είχε
λεχθεί.
Η ηγεσία του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και της χωροφυλακής διορίζονται µαζί µε τον αρχηγό
των ενόπλων δυνάµεων, συνήθως για τριετή θητεία, και αναλαµβάνουν από τους προκατόχους τους πάντα
τον Αύγουστο. Επιλέγουν τους διαδόχους τους µε κύριο προσόν την απόλυτη πίστη προς την κατεστηµένη
τάξη.
Για να εξασφαλιστεί ότι το κοινό δεν θα αποµακρυνθεί πολύ από την επικρατούσα ιδεολογία, εκτός από το
πολιτικό σύστηµα πρέπει να ελέγχεται και ο Τύπος. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται στην Τουρκία µε
εκπληκτική αποτελεσµατικότητα. Το ισχυρότερο όπλο στα χέρια του κράτους είναι ένα πλέγµα νόµων που
επιτρέπουν τη φυλάκιση των δηµοσιογράφων και των εκδοτών, τη διακοπή έκδοσης των εφηµερίδων και
το κλείσιµο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών αν αµφισβητήσουν οποιαδήποτε πτυχή του
κρατούντος δόγµατος. Πέρα από τους νόµους είναι η δοµή του Τύπου καθαυτή, ο οποίος λειτουργεί όχι σαν
ανεξάρτητος φύλακας αλλά σαν συνειδητό µέρος του κρατούντος συστήµατος. Οι εκδότες αποδέχονται την
καθοδήγηση από το κράτος για το τι µπορεί και τι δεν µπορεί να δηµοσιευθεί µέχρι του σηµείου της
απόλυσης ή της τιµωρίας δηµοσιογράφων για τους οποίους διαµαρτύρονται οι στρατηγοί.
Κάποια µέρα, ιδιαίτερα αν η Τουρκία βρεθεί πλησιέστερα στην είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η
ηγετική ελίτ θα αναγκαστεί να αποδεχθεί τη δηµοκρατία πλήρως και χωρίς επιφυλάξεις. Αυτό θα
συνεπάγεται την εγκατάλειψη του συστήµατος µε το οποίο κυβερνάται η ∆ηµοκρατία από την ίδρυσή της.
Ακόµα σηµαντικότερο, θα απαιτήσει οι στρατιωτικοί ηγέτες να παραδώσουν όλη την επιρροή τους στην
πολιτική και, κατ' επέκταση, να εγκαταλείψουν την πεποίθησή τους ότι αυτοί γνωρίζουν το καλό της
Τουρκίας. Πριν συµβεί αυτό οι Τούρκοι θα πρέπει να δοµήσουν την πολιτική συναίνεση που τους
διαφεύγει τόσο καιρό. Αν το πραγµατοποιήσουν τότε θα έχουν την πολιτική και ηθική ισχύ να απαιτήσουν
τελικά να αφεθούν ελεύθεροι να καθορίσουν µόνοι τους το πεπρωµένο τους "

30 Ιουνίου 2002, ΤΟ ΒΗΜΑ

ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΑΝΑ
Το πλήρες κείµενο του τροποποιηµένου «Εγγράφου της Άγκυρας», το οποίο, όπως αποφασίστηκε στη
Σεβίλλη, θα λάβει τη µορφή επιστολής του Χαβιέρ Σολάνα προς τον Γενικό Γραµµατέα του ΝΑΤΟ λόρδο
Τζορτζ Ρόµπερτσον µόλις οριστικοποιηθεί η συµφωνία ανάµεσα στους δύο Οργανισµούς (δηλαδή όταν
συναινέσει η Τουρκία) έχει ως εξής:
Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Χαβιέρ Σολάνα θα στείλει επιστολή για τον Ευρωστρατό στον ΓΓ του
ΝΑΤΟ Τζορτζ Ρόµπερτσον
ΕΠΑΑ: Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των αποφάσεων της Νίκαιας σχετικά µε τη συµµετοχή των ευρωπαίων
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Συµµάχων µη µελών της ΕΕ.
Σεβασµός από ορισµένα κράτη-µέλη της ΕΕ των υποχρεώσεών τους στο ΝΑΤΟ
1. Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 17.1) αναφέρει:
«Η πολιτική της Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, δεν πρέπει να βλάπτει τον ειδικό χαρακτήρα της
πολιτικής για την ασφάλεια και την άµυνα ορισµένων κρατών-µελών, τα οποία θεωρούν ότι η κοινή άµυνά
τους υλοποιείται από την Ατλαντική Συµµαχία (ΝΑΤΟ), σύµφωνα µε τη Βορειοατλαντική Συνθήκη, και
πρέπει να είναι συµβατή µε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας, η οποία έχει καθιερωθεί µέσα σε
αυτό το πλαίσιο».
2. Για τα ενδιαφερόµενα κράτη-µέλη αυτό σηµαίνει ότι οι δράσεις και οι αποφάσεις που λαµβάνουν, στο
πλαίσιο της διαχείρισης στρατιωτικών κρίσεων από την ΕΕ, θα είναι πάντοτε σύµφωνες µε τις υποχρεώσεις
που έχουν αναλάβει ως νατοϊκοί εταίροι. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι σε καµία περίπτωση, ούτε καν σε
κάποια κρίση, δεν θα χρησιµοποιείται η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) εναντίον
ενός Συµµάχου [σ.σ.: στο αρχικό κείµενο η παράγραφος 2 ολοκληρωνόταν στο σηµείο αυτό. Τα όσα
ακολουθούν, ως το τέλος της παραγράφου 2, συνιστούν την ελληνική προσθήκη] - µε τον όρο ότι,
αντιστοίχως, η διαχείριση στρατιωτικών κρίσεων από το ΝΑΤΟ θα εγγυάται ότι καµία ενέργεια δεν θα
στρέφεται εναντίον της Ενωσης ή των κρατών-µελών της.
Αυτό σηµαίνει επίσης ότι δεν θα αναλαµβάνεται καµία ενέργεια η οποία θα παραβιάζει τις αρχές του
Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, περιλαµβανοµένων των αρχών του Χάρτη για τη διατήρηση της διεθνούς
ειρήνης και ασφάλειας, της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών και της αποχής από τη χρήση ή την
απειλή χρήσης βίας, καθώς τόσο η Συνθήκη της ΕΕ όσο και η Συνθήκη του ΝΑΤΟ έχουν οικοδοµηθεί
πάνω σε αυτές τις αρχές οι οποίες ισχύουν για όλα τα κράτη-µέλη.
Συµµετοχή των µη κοινοτικών ευρωπαίων Συµµάχων στις διαβουλεύσεις για την ΕΠΑΑ σε περίοδο
ειρήνης.
3. Όπως συµφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, η ΕΕ θα έχει µόνιµες και συνεχείς
διαβουλεύσεις µε τους µη κοινοτικούς ευρωπαίους Συµµάχους, καλύπτοντας όλο το φάσµα των θεµάτων
ασφάλειας, άµυνας και διαχείρισης κρίσεων. Πρόσθετες 15+6 συναντήσεις θα ορίζονται εφόσον κρίνεται
σκόπιµο.
Ειδικότερα, οι διαβουλεύσεις θα περιλαµβάνουν, όταν χρειάζεται, επιπρόσθετες συναντήσεις µε το σχήµα
ΕΕ+6 πριν από τις συναντήσεις της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και της Στρατιωτικής Επιτροπής
της ΕΕ, στις οποίες µπορεί να ληφθούν αποφάσεις που να επηρεάζουν τα συµφέροντα ασφαλείας των µη
κοινοτικών ευρωπαίων Συµµάχων. Στόχος αυτών των διαβουλεύσεων θα είναι η ανταλλαγή απόψεων και η
συζήτηση ανάµεσα στην Ένωση και στους ευρωπαίους Συµµάχους µη µέλη της Ένωσης για κάθε θέµα που
εγείρεται, ως ζήτηµα ανησυχίας ή συµφέροντος, από αυτούς τους Συµµάχους έτσι ώστε να επιτρέπει στην
Ένωση να τα λαµβάνει υπόψη. Σε ό,τι αφορά την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας,
αυτές οι διαβουλεύσεις θα δίνουν τη δυνατότητα στα συµµαχικά κράτη µη µέλη της ΕΕ να συµβάλουν στην
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας και να συνδεθούν µε τις αποφάσεις, τις δράσεις και τις
διακηρύξεις για την ΕΠΑΑ.
4. Οι διαβουλεύσεις ανάµεσα στην ΕΕ και στους µη κοινοτικούς ευρωπαίους Συµµάχους θα
προετοιµάζονται προσεκτικά, περιλαµβανοµένων και διαβουλεύσεων στις οποίες θα µετέχουν η Προεδρία,
η Γραµµατεία του Συµβουλίου και οι εκπρόσωποι των Συµµάχων µη µελών της ΕΕ, όπως και µέσω της
κυκλοφορίας σχετικών εγγράφων. Στις συναντήσεις αυτές θα δίδεται η δέουσα συνέχεια,
περιλαµβανοµένης της κυκλοφορίας από τη Γραµµατεία του Συµβουλίου των πρακτικών των συζητήσεων.
Σκοπός αυτών των ρυθµίσεων είναι να διασφαλισθεί ότι οι διαβουλεύσεις θα είναι ταυτοχρόνως
περιεκτικές και εντατικές.
5. Οι συναντήσεις 15+6, όπως προβλέπεται από τις διευθετήσεις της Νίκαιας, θα διευκολύνονται µε τον
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διορισµό µόνιµων συνοµιλητών µε την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας. Προνοώντας για τον διάλογο
µε τη Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ και διευκολύνοντας την προετοιµασία των συναντήσεων 15+6, στο
επίπεδο αντιπροσώπων της Στρατιωτικής Επιτροπής, οι µη κοινοτικοί ευρωπαίοι Σύµµαχοι µπορούν επίσης
να ορίσουν συνοµιλητές µε τη Στρατιωτική Επιτροπή.
Σχέσεις µε τη Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ και τα εθνικά Γενικά Επιτελεία που µετέχουν σε επιχειρήσεις
υπό ευρωπαϊκή διοίκηση (EU-led operations).
6. Οι ρυθµίσεις στο ΝΑΤΟ για όσα ευρωπαϊκά κράτη δεν ανήκουν στη Συµµαχία θα αποτελέσουν τη βάση
για την ανάπτυξη ρυθµίσεων για τα ευρωπαϊκά κράτη της Συµµαχίας που δεν είναι µέλη της ΕΕ, στις
ευρωπαϊκές στρατιωτικές δοµές, έχοντας υπόψη τις διαφορές στις στρατιωτικές δοµές των δύο
Οργανισµών. Αν ο επιχειρησιακός σχεδιασµός διεξάγεται στο ΝΑΤΟ, οι µη κοινοτικοί ευρωπαίοι
Σύµµαχοι θα εµπλέκονται πλήρως. Αν ο επιχειρησιακός σχεδιασµός διεξάγεται σε κάποιο από τα Γενικά
Επιτελεία µιας ευρωπαϊκής χώρας, οι µη κοινοτικοί ευρωπαίοι Σύµµαχοι θα καλούνται, ως συνεισφέροντες,
να αποστείλουν αξιωµατικούς στο συγκεκριµένο Γενικό Επιτελείο.
Συµµετοχή σε ασκήσεις υπό ευρωπαϊκή διοίκηση
7. Η ΕΕ δεν προτίθεται να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις σε επίπεδο χαµηλότερο του Force HQ. Οι
ασκήσεις σε χαµηλότερο επίπεδο θα παραµείνουν στην ευθύνη των κρατών-µελών.
8. Η ΕΕ είναι προσηλωµένη στον διάλογο, στις διαβουλεύσεις και στη συνεργασία µε τους µη κοινοτικούς
ευρωπαίους Συµµάχους και αυτές οι ρυθµίσεις θα χρειασθεί επίσης να καλυφθούν στις αντίστοιχες
ασκήσεις.
9. Οι ρυθµίσεις για τη συµµετοχή αυτών των Συµµάχων στις ασκήσεις της ΕΕ θα αντικατοπτρίζουν εκείνες
που έχουν συµφωνηθεί για τη συµµετοχή τους στις επιχειρήσεις υπό ευρωπαϊκή διοίκηση. Οι µη κοινοτικοί
ευρωπαίοι Σύµµαχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε ασκήσεις της ΕΕ που προϋποθέτουν
χρήση των µέσων και των υποδοµών του ΝΑΤΟ. ∆εδοµένου ότι υπάρχει επίσης η πιθανότητα συµµετοχής
τους σε επιχειρήσεις υπό ευρωπαϊκή διοίκηση, οι οποίες δεν απαιτούν προσφυγή στα µέσα και στις
υποδοµές του ΝΑΤΟ, υπάρχει ανάγκη οι µη κοινοτικοί ευρωπαίοι Σύµµαχοι να συµµετέχουν στις σχετικές
ασκήσεις και η Ένωση θα πρέπει να προνοήσει γι' αυτό. Οι µη κοινοτικοί ευρωπαίοι Σύµµαχοι θα πρέπει να
προσκαλούνται να παρακολουθούν άλλες σχετικές ασκήσεις στις οποίες δεν έχουν συµµετοχή.
Ρυθµίσεις για τη συµµετοχή σε επιχειρήσεις υπό ευρωπαϊκή διοίκηση
10. Εξετάζοντας τις επιλογές αντίδρασης σε µια κρίση, περιλαµβανοµένης µιας πιθανής επιχείρησης υπό
ευρωπαϊκή διοίκηση, η ΕΕ θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα και τις ανησυχίες των µη
κοινοτικών ευρωπαίων Συµµάχων. Οι διαβουλεύσεις ανάµεσά τους θα πρέπει να είναι επαρκώς εντατικές
έτσι ώστε να διασφαλίζονται αυτές οι περιπτώσεις.
11. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων υπό ευρωπαϊκή διοίκηση στις οποίες θα γίνεται χρήση των µέσων
και των υποδοµών του ΝΑΤΟ, οι µη κοινοτικοί ευρωπαίοι Σύµµαχοι θα συµµετέχουν, εφόσον το
επιθυµούν, στην επιχείρηση και θα λαµβάνουν µέρος στον σχεδιασµό και στην προετοιµασία της, σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στο ΝΑΤΟ.
12. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων υπό ευρωπαϊκή διοίκηση στις οποίες δεν απαιτείται προσφυγή στα
µέσα και στις υποδοµές του ΝΑΤΟ, οι µη κοινοτικοί ευρωπαίοι Σύµµαχοι θα προσκαλούνται, κατόπιν
αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, να µετέχουν. Κατά τη διάρκεια της λήψης απόφασης για τη
συµµετοχή, το Συµβούλιο θα λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες σε θέµατα ασφάλειας των Συµµάχων που δεν
ανήκουν στην ΕΕ. Σε κάποια ειδική περίπτωση, όταν οποιοσδήποτε ευρωπαίος Σύµµαχος που δεν ανήκει
στην ΕΕ εκφράσει ανησυχία ότι µια σχεδιαζόµενη αυτόνοµη επιχείρηση της ΕΕ θα διεξαχθεί σε περιοχή
γεωγραφικής εγγύτητας προς αυτόν ή µπορεί να επηρεάσει τα συµφέροντα εθνικής ασφαλείας του, το
Συµβούλιο θα έχει διαβουλεύσεις µε αυτόν τον Σύµµαχο και, λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα των
διαβουλεύσεων αυτών, θα αποφασίζει για τη συµµετοχή αυτού του Συµµάχου, συνυπολογίζοντας επίσης
τις σχετικές προβλέψεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρονται ανωτέρω και τη
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δήλωση της παραγράφου 2.
Συµµετοχή στην προετοιµασία, στον σχεδιασµό και στη διαχείριση µιας επιχείρησης υπό ευρωπαϊκή
διοίκηση.
13. Οι διαβουλεύσεις 15+6 θα αποτελούν ένα φόρουµ για τους ευρωπαίους Συµµάχους που δεν ανήκουν
στην ΕΕ, ως εν δυνάµει συνεισφέροντες σε κάθε στρατιωτική επιχείρηση υπό ευρωπαϊκή διοίκηση, έτσι
ώστε να συµµετέχουν από τα πρώτα στάδια µιας κρίσης σ' ένα διάλογο µε την ΕΕ και να λαµβάνεται
υπόψη η γνώµη τους στην εξέλιξη της προσέγγισης της Ένωσης.
14. Οι επαφές, σε όλα τα επίπεδα, µε τους µη κοινοτικούς ευρωπαίους Συµµάχους θα εντείνονται στο
στάδιο προ της κρίσης µέσω των διαβουλεύσεων 15+6 και άλλων ρυθµίσεων. Αυτή η διαδικασία θα είναι
σηµαντική για τις συζητήσεις που θα αφορούν την προσωρινή στρατιωτική συνεισφορά των µη κοινοτικών
ευρωπαίων Συµµάχων στην προεπιχειρησιακή φάση και τους σχετικούς στρατιωτικούς παράγοντες στη
διάρκεια της ανάπτυξης των στρατηγικών στρατιωτικών επιλογών, ώστε να ληφθούν υπόψη στον
σχεδιασµό και στην προετοιµασία στις οποίες θα βασίζεται η απόφαση του Συµβουλίου για να διεξαγάγει
µια επιχείρηση υπό ευρωπαϊκή διοίκηση. Αυτό θα επιτρέψει στο Συµβούλιο να λαµβάνει υπόψη τις
απόψεις των µη κοινοτικών ευρωπαίων Συµµάχων, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τις ανησυχίες τους σε
θέµατα ασφαλείας και την προσέγγισή τους σχετικά µε το είδος και τη φύση της αντίδρασης της ΕΕ σε
κάποια κρίση, πριν από τη λήψη απόφασης για µια στρατιωτική επιλογή.
15. Ακολούθως, θα διεξάγονται διαβουλεύσεις στο φόρουµ 15+6, στο οποίο θα περιλαµβάνεται η Επιτροπή
Πολιτικής και Ασφάλειας και η Στρατιωτική Επιτροπή, προκειµένου να συζητείται η ανάπτυξη της
κεντρικής ιδέας της επιχείρησης και άλλων συναφών ζητηµάτων, όπως η διοίκηση και οι δοµές της
δύναµης. Οι ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν γνωστές
τις απόψεις τους για τη σχεδιαζόµενη επιχείρηση και την ενδεχόµενη συµµετοχή τους προτού το Συµβούλιο
λάβει αποφάσεις για τον λεπτοµερή σχεδιασµό µιας επιχείρησης και προτού απευθύνει επισήµως
προσκλήσεις σε Συµµάχους µη µέλη της Ένωσης να λάβουν µέρος. Από τη στιγµή που ληφθούν αποφάσεις
για τη συµµετοχή των µη κοινοτικών Συµµάχων, οι µη κοινοτικοί ευρωπαίοι Σύµµαχοι, ως συνεισφέροντες,
θα πάρουν µέρος στον επιχειρησιακό σχεδιασµό. Οι διαβουλεύσεις στο φόρουµ 15+6 θα αφορούν τον
τρέχοντα λεπτοµερή σχεδιασµό της επιχείρησης, περιλαµβανοµένου του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
16. Σε συνέχεια µιας απόφασης του Συµβουλίου για την ανάληψη µιας στρατιωτικής επιχείρησης και την
ολοκλήρωση της διάσκεψης για τη συγκρότηση της δύναµης, θα συγκαλείται η Επιτροπή των
Συµβαλλόντων για να συζητήσει για την ολοκλήρωση των αρχικών επιχειρησιακών σχεδίων και για τις
στρατιωτικές προετοιµασίες της επιχείρησης.
17. Όπως προβλέφθηκε στη Νίκαια, η Επιτροπή Συµβαλλόντων θα παίζει ρόλο-κλειδί στην καθηµερινή
διαχείριση της επιχείρησης. Θα αποτελεί το βασικό φόρουµ στο οποίο τα συνεισφέροντα κράτη θα
συζητούν συλλογικά τα θέµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των δυνάµεών τους στην επιχείρηση. Η
Επιτροπή θα συζητεί εκθέσεις γύρω από τα θέµατα που θέτει ο ∆ιοικητής της Επιχείρησης και εφόσον
χρειάζεται θα δίνει συµβουλές στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας. Η Επιτροπή Συµβαλλόντων
παίρνει αποφάσεις για την καθηµερινή διαχείριση της επιχείρησης και δίνει οδηγίες για πιθανές
προσαρµογές στον επιχειρησιακό σχεδιασµό, περιλαµβανοµένων πιθανών προσαρµογών σε ό,τι αφορά
τους στόχους, µέσω συναίνεσης. Οι απόψεις που εκφράζονται από την Επιτροπή Συµβαλλόντων
λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, όταν αυτή θα εξετάζει θέµατα που
άπτονται του πολιτικού ελέγχου και της στρατηγικής κατεύθυνσης της επιχείρησης. Η Γραµµατεία του
Συµβουλίου θα ετοιµάζει τα πρακτικά των συζητήσεων σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Συµβαλλόντων
και στη συνέχεια θα τα διαβιβάζει στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας και στη Στρατιωτική Επιτροπή
της ΕΕ, έγκαιρα, εν όψει των επόµενων συναντήσεων των αντίστοιχων Επιτροπών.
18. Ο ∆ιοικητής της Επιχείρησης θα αναφέρεται για την επιχείρηση στην Επιτροπή Συµβαλλόντων, έτσι
ώστε αυτή να µπορεί να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της και στον ρόλο-κλειδί που έχει, σε σχέση µε την
καθηµερινή διαχείριση της επιχείρησης.
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Οι ρυθµίσεις αυτές θα εφαρµόζονται σε συµφωνία µε τη ∆ιακήρυξη που υιοθετήθηκε από τους Αρχηγούς
κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης.
Η εφαρµογή των όσων προβλέπει η Νίκαια για τη συµµετοχή των µη κοινοτικών ευρωπαίων Συµµάχων θα
καταστεί δυνατή από τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση των σχέσεων ΕΕΝΑΤΟ.

30 Ιουνίου 2002, ΤΟ ΒΗΜΑ

Η ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
- ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
ΤΩΝ 15 ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
Προσχέδιο ∆ιακήρυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικώς µε τη συµµετοχή συµµάχου µη µέλους της ΕΕ
στην ΕΠΑΑ*, υιοθετηθέν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Το Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη ότι:
1. Ο πρωταρχικός σκοπός της ΕΠΑΑ είναι να παράσχει στην Ένωση τη δυνατότητα να κινητοποιεί σε όλη
την κλίµακα τόσο τα πολιτικά όσο και τα στρατιωτικά µέσα και τους πόρους ώστε να έχει τη δυνατότητα
µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης κρίσεων και πρόληψης διενέξεων προς υποστήριξη των αντικειµενικών
σκοπών της Κοινής Εξωτερικής και Αµυντικής Πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 11 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη ∆ιάσκεψη της Νίκαιας απεφάσισε ότι η ανάπτυξη της ΕΠΑΑ θα οδηγήσει
σε έναν αυθεντικό στρατηγικό συνεταιρισµό µεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για τη διαχείριση των κρίσεων,
λαµβάνοντας υπόψη την αυτονοµία των δύο οργανισµών στη λήψη αποφάσεων. Ένας τέτοιος αυθεντικός
και αποτελεσµατικός συνεταιρισµός θα βασίζεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:
- Πλήρη σεβασµό της αυτονοµίας των δύο οργανισµών στη λήψη αποφάσεων.
- Η συνεργασία ΕΕ - ΝΑΤΟ θα αναπτυχθεί στη βάση των κοινών αξιών, ισότητας και στο πνεύµα του
συνεταιρισµού.
- Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι οργανισµοί διαφορετικής φύσεως.
- ∆ιευθετήσεις και ρυθµίσεις που αφορούν τις σχέσεις µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ θα αντικατοπτρίζουν το ότι ο
κάθε οργανισµός θα συναλλάσσεται µε τον άλλον σε ίση βάση.
- Στις σχέσεις µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ δεν θα υπάρχει διάκριση εναντίον οποιουδήποτε κράτους-µέλους.
3. Η Ένωση θα διασφαλίσει ώστε ο απαραίτητος διάλογος, οι διαβουλεύσεις και η συνεργασία µε το
ΝΑΤΟ και τα µη µέλη της ΕΕ να γίνεται µε πλήρη σεβασµό της αυτονοµίας στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ
και του µόνου θεσµικού πλαισίου της Ένωσης.
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4. Οι διακανονισµοί της Νίκαιας που αφορούν τις διαβουλεύσεις και τη συµµετοχή των µη κοινοτικών
ευρωπαίων µελών του ΝΑΤΟ και των άλλων υποψηφίων για ένταξη στην ΕΕ χωρών τις συνδέουν κατά τον
µέγιστο δυνατό τρόπο µε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό την ηγεσία της ΕΕ.
5. Θα υπάρξει µία και µόνη συνολική δοµή µέσα στην οποία και οι 15 αναφερόµενες χώρες (τα ευρωπαϊκά
νατοϊκά µη µέλη της ΕΕ και τα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ) θα µπορούν να παίρνουν µέρος στον
απαραίτητο διάλογο, στις διαβουλεύσεις και στη συνεργασία µε την ΕΕ. Μέσα σε αυτή τη δοµή θα γίνεται
ανταλλαγή απόψεων µε τα ευρωπαϊκά νατοϊκά µη µέλη της ΕΕ όταν το υπό συζήτηση θέµα το απαιτεί,
όπως σε ζητήµατα που αφορούν τη φύση και τη λειτουργία των υπό την ηγεσία της ΕΕ επιχειρήσεων που
χρησιµοποιούν τις δυνάµεις και τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ.
6. Το σχέδιο ΕΠΑΑ είναι ανοικτό. Αυτό το στοιχείο πρέπει να σεβαστεί την αρχή της αυτονοµίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λήψη αποφάσεων.
∆ιακηρύσσει τα ακόλουθα:
1. Επαναλαµβάνει και επιβεβαιώνει ότι οι ανωτέρω αρχές θα εφαρµόζονται πλήρως και θα γίνονται
σεβαστές και θα οδηγούν τη συµµετοχή, ήτοι των διαβουλεύσεων και της συµµετοχής των µη κοινοτικών
νατοϊκών συµµάχων και των άλλων χωρών που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, στη διαχείριση
κρίσεων από την ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ. Καµία από τις συγκεκριµένες διευθετήσεις που αφορούν µια
τέτοια συµµετοχή δεν θα µπορεί να αντιβαίνει είτε να αντιπαρέρχεται αυτές τις αρχές.
2. Η εµπλοκή µη κοινοτικών νατοϊκών συµµάχων και άλλων χωρών που είναι υποψήφιες για ένταξη στην
ΕΕ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις χειρισµού κρίσεων από την ΕΕ και σε ασκήσεις πρέπει να γίνεται µε
πλήρη σεβασµό προς τα συµφέροντα της ΕΕ και τους αντικειµενικούς στόχους της ΚΕΠΠΑ**, όπως
καθορίζει το άρθρο 11 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης µε σεβασµό στα κυριαρχικά
δικαιώµατα, τα συµφέροντα εθνικής ασφάλειας και εδαφικής ακεραιότητας, περιλαµβανοµένων των
εξωτερικών συνόρων των κρατών-µελών της Ένωσης.
3. Υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, ιδιαίτερα εκείνα που
περιέχονται στην παράγραφο 4, τα οποία υπογραµµίζουν ότι πρέπει να εφαρµόζεται πλήρως και να γίνεται
σεβαστή η αρχή της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών
και τα οποία [συµπεράσµατα] παροτρύνουν τα υποψήφια κράτη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να
επιλύσουν κάθε σοβαρή συνοριακή διαφορά και κάθε σχετικό θέµα και, αν αποτύχουν, να φέρουν τη
διαφορά µέσα σε λογικό χρόνο στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο.
4. Σε καµία περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η οποιαδήποτε διευθέτηση και ρύθµιση που αφορά
την εµπλοκή στην ΕΠΑΑ των ευρωπαίων µη κοινοτικών συµµάχων, των άλλων υποψηφίων προς ένταξη
στην ΕΕ χωρών είτε µιας άλλης τρίτης χώρας δεν είναι δυνατόν να ερµηνευθεί ότι δίδει δικαιώµατα λήψης
αποφάσεων οργάνων της ΕΕ σε χώρες που δεν είναι κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως,
κανένα διαβουλευτικό είτε συµµετοχικό προνόµιο το οποίο δόθηκε σε αυτές τις χώρες στο πλαίσιο της
εµπλοκής τους στην ΕΠΑΑ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αµφισβητήσει συµφέροντα της ΕΕ ή/και
τα κυριαρχικά δικαιώµατα, τα εθνικά συµφέροντα ασφάλειας και την εδαφική ακεραιότητα,
περιλαµβανοµένων των εξωτερικών συνόρων, των κρατών-µελών.
* ΕΠΑΑ, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άµυνας ** ΚΕΠΠΑ, Κοινή Εξωτερική Πολιτική και
Πολιτική Ασφαλείας
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6 Οκτωβρίου 2002, ΤΟ ΒΗΜΑ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
* Ποια κριτήρια δεν κάλυψε η Άγκυρα
Είκοσι τρία βασικά µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα κριτήρια, πολιτικά και οικονοµικά, έθεσε η
Επιτροπή στην Τουρκία, τα οποία πρέπει να καλύψει προκειµένου να έχει τα «προσόντα» ένταξης στην ΕΕ.
Από αυτά, τα δώδεκα δεν τα κάλυψε καθόλου, διαπιστώνει η Εκθεση, και τα υπόλοιπα έντεκα τα κάλυψε
µόνο εν µέρει. Συγκεκριµένα, η Τουρκία:
(α) ∆εν κάλυψε καθόλου τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας, της αλιείας, των µεταφορών, του πολιτισµού
και της οπτικοακουστικής πολιτικής, της περιφερειακής πολιτικής και του συντονισµού των µέσων
αναδόµησης, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας της πληροφόρησης, της αγροτικής οικονοµίας
γενικώς, των συγκοινωνιών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, της νοµοθεσίας περί εταιρειών,
της τελωνειακής ένωσης και του χρηµατιστικού ελέγχου.
(β) Κάλυψε εν µέρει τα κριτήρια της γενικής οικονοµίας, ελεύθερης κυκλοφορίας µέσων ανταγωνισµού,
ορισµένων πτυχών του νόµου περί ανωνύµων εταιρειών, της βασικής αγροτικής πολιτικής, των
στατιστικών, των µέτρων για θέσεις εργασίας, της ενέργειας, της πληροφορικής, της δικαιοσύνης και
εσωτερικών υποθέσεων και του εθνικού προγράµµατος ανάπτυξης.
Ειδικότερα, η Εκθεση σηµειώνει τα εξής:
Η κάθε υποψήφια χώρα έχει κληθεί να υιοθετήσει ένα Εθνικό Πρόγραµµα Υιοθέτησης του κοινοτικού
κεκτηµένου. Αυτό καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο η εν λόγω χώρα σκέπτεται να αντιµετωπίσει τη
Συµφωνία Σύνδεσης. Το χρονοδιάγραµµα της εφαρµογής των προτεραιοτήτων της Σύνδεσης και των
επιπτώσεων επί του ανθρώπινου παράγοντα και των χρηµατοδοτικών πηγών. Το Σύµφωνο Σύνδεσης και το
Εθνικό Πρόγραµµα Υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτηµένου αναθεωρούνται σε τακτική βάση ώστε να
λαµβάνουν υπόψη τους την πρόοδο που συντελέστηκε και να τίθενται νέες προτεραιότητες.
Οικονοµικά κριτήρια. Το χρηµατοδοτικό και οικονοµικό πρόγραµµα που συνίσταται σε διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις και πολιτικές για βελτίωση των δηµόσιων οικονοµικών και το οποίο σχεδιάστηκε από την
κυβέρνηση τον Μάρτιο 2001 συνεχίζει να εφαρµόζεται κατά τις απαιτήσεις του ∆ΝΤ. Η διαδικασία της
αναδιάρθρωσης του χρηµατοδοτικού τοµέα ενισχύθηκε και η εφαρµογή του νέου νόµου περί τραπεζών
συνέβαλε στην ενδυνάµωση του τραπεζικού χώρου. Η πολιτική επιρροή στις δηµόσιες τράπεζες
περιορίστηκε και οι ασφαλιστικοί νόµοι βελτιώθηκαν. Τροποποιήθηκε ο νόµος για την Κρατική Τράπεζα
ώστε να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της έναντι της κυβέρνησης. Η πρόοδος στον τοµέα της ιδιωτικοποίησης
της οικονοµίας και στον αγροτικό τοµέα είναι περιορισµένη και µικρή πρόοδος σηµειώνεται στις
µεταφορές, στην υλοποίηση και εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ για την κτηνοτροφία και την
φυτοϋγιεινή. Το κρατικό µονοπώλιο σε παραγωγή, εισαγωγές, κοστολόγηση και διανοµή των
οινοπνευµατωδών ποτών και του καπνού παραµένει σηµαντικό πρόβληµα. Οι εν λόγω προτεραιότητες
αντιµετωπίστηκαν µόνο εν µέρει.
Ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων ως µέλους. Σχετικώς µε την ελεύθερη διακίνηση εµπορευµάτων
έχει εγκριθεί το πλαίσιο και η εναρµόνιση πρέπει να συνεχιστεί. Εξακολουθεί να χρειάζεται πολλή εργασία
ακόµη για τη βελτίωση της λειτουργίας διαφόρων γραφείων (επιτήρηση αγοράς, τυποποίηση κτλ.).
Εγκρίθηκε νόµος για την ευθυγράµµιση των δηµοσίων δηµοπρασιών της Τουρκίας µε το κοινοτικό
κεκτηµένο αλλά απαιτούνται και άλλες προσπάθειες για την αντιµετώπιση των σηµαντικών διαφορών
µεταξύ του νόµου και του κοινοτικού κεκτηµένου. Οι προτεραιότητες σε αυτόν τον τοµέα της ένταξης
αντιµετωπίστηκαν µερικώς.
Μερικώς αντιµετωπίστηκαν και οι προτεραιότητες σχετικώς µε την «ευθυγράµµιση στον χώρο των
πνευµατικών δικαιωµάτων» και στον «αγώνα κατά της πειρατείας» ενώ δεν σηµειώθηκε καµία πρόοδος
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στην κάλυψη της προτεραιότητας για την ανταγωνιστικότητα, την αλιεία, τις µεταφορές κ.ά.
Στον χώρο της γεωργίας και της αλιείας «η κυβέρνηση εγκαινίασε την απογραφή των βοοειδών και της γης
αλλά οι προετοιµασίες για το σύστηµα φύτευσης δεν άρχισαν ακόµη. (...) ∆εν αντιµετωπίστηκαν και άλλοι
τοµείς αυτής της προτεραιότητας. (...) ∆εν αναβαθµίστηκε η δυνατότητα εφαρµογής αποφάσεων και οι
προτεραιότητες που αφορούν τη γεωργία καλύφθηκαν µερικώς». Στην αλιεία «λίγες συγκεκριµένες πράξεις
έγιναν, όπως λ.χ. για τον εκσυγχρονισµό της καταγραφής του αλιευτικού στόλου».
Στον χώρο της φορολογίας, της στατιστικής, της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης «οι
προτεραιότητες της Συµφωνίας Σύνδεσης καλύφθηκαν µερικώς». Μερικώς καλύφθηκαν επίσης οι τοµείς
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας της πληροφορίας, περιβάλλοντος, νοµικών υποθέσεων και
τελωνειακής ένωσης. Αντιθέτως, δεν καλύφθηκαν καθόλου τοµείς όπως της πολιτιστικής και
οπτικοακουστικής πολιτικής, της περιφερειακής πολιτικής και του χρηµατιστικού ελέγχου εκτός του τοµέα
των πόρων της ΕΕ όπου «µερικά προκαταρκτικά βήµατα έχουν γίνει».
Σε ό,τι αφορά τον «αναβαθµισµένο πολιτικό διάλογο και τα πολιτικά κριτήρια», εκτός από το θέµα των
σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας (βλ. σχετικό κεφάλαιο), η Εκθεση διαπιστώνει ότι «σε ό,τι αφορά τη
νοµοθεσία µπορεί να αναφερθεί πρόοδος στον αριθµό των µέσων προτεραιοτήτων. Ωστόσο απαιτούνται
περαιτέρω νοµικές αλλαγές. Απαιτείται επίσης µία αέναος προσπάθεια για την εφαρµογή και την
ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης».
* Η Κύπρος και οι σχέσεις µε την Ελλάδα
Οι προοπτικές επιλύσεως του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ αναλύονται στην Τακτική Εκθεση για
την Κύπρο. Στη διάρκεια του υψηλόβαθµου πολιτικού διαλόγου µε την Τουρκία και στο Συµβούλιο ΕΕ Τουρκίας τον Απρίλιο 2002 η τουρκική κυβέρνηση εξέφρασε την υποστήριξή της για την τρέχουσα
διαδικασία των άµεσων συνοµιλιών µεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων.
Η ΕΕ επανειληµµένα υπεγράµµισε την ανάγκη η Τουρκία να ενθαρρύνει την τουρκοκυπριακή ηγεσία να
εργαστεί προς την κατεύθυνση της διευθέτησης του Κυπριακού πριν από το τέλος των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων.
* Ειρηνική διευθέτηση συνοριακών διενέξεων
Οι σχέσεις µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας συνεχίζουν να βελτιώνονται, κυρίως λόγω της στενής
συνεργασίας µεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Η ανασχηµατισµένη τον Ιούλιο
κυβέρνηση διακήρυξε ότι θα συνεχίσει στην ίδια οδό. Στη διάρκεια του περασµένου χρόνου τέθηκαν σε
ισχύ δέκα διµερείς συµφωνίες συνεργασίας, όπως λ.χ. για το περιβάλλον και την οικονοµική ανάπτυξη.
Επίσης υπογράφηκαν πέντε συµφωνίες συνεργασίας στον πολιτισµό και στην παροχή επείγουσας βοήθειας.
Η Ελλάδα συνεχίζει να παρέχει τεχνογνωσία στην Τουρκία επί θεµάτων που αναφέρει το σχετικό κοινοτικό
κεκτηµένο. Τον Μάρτιο υπογράφηκε συµφωνία µεταξύ των δύο κυβερνήσεων για την κατασκευή αγωγού
φυσικού αερίου, ο οποίος θα παρέχει στην Ελλάδα φυσικό αέριο από την Κασπία µέσω Τουρκίας. Το
πρόγραµµα, ύψους 300 εκατ. ευρώ, έχει µεγάλη συµβολική σηµασία διότι γίνεται ο φυσικός σύνδεσµος
µεταξύ των δύο χωρών.
Η οικονοµική συνεργασία προχώρησε και σε άλλους τοµείς. Μια Μεικτή Τουρκο-Ελληνική Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε το πρώτον στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου και υπογράφηκε πρωτόκολλο το οποίο
καλύπτει συνεργασία στους τοµείς ενέργειας, βιοµηχανίας, γεωργίας, µεταφορών και τελωνειακής
συνεργασίας. Πέραν τούτων, επικυρώθηκε πρωτόκολλο µεταξύ των δύο χωρών για την επανένταξη των
λαθροµεταναστών. Τέθηκε σε ισχύ αλλά µέχρι στιγµής δεν εφαρµόζεται πλήρως. Συνεχίζονται οι
προσπάθειες για νέα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης, όπως η µαταίωση στρατιωτικών ασκήσεων στο
Αιγαίο. Αρχισαν συναντήσεις µεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών. Η Ελλάδα και η
Τουρκία οργάνωσαν από κοινού τελετή για τα 50 χρόνια του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και τον Απρίλιο 2002
ο έλληνας και ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκαναν, οι δύο µαζί, επίσκεψη στη Μέση Ανατολή. Τον
Ιανουάριο οι υπουργοί Εξωτερικών προχώρησαν σε διερευνητικές συνοµιλίες για το Αιγαίο. Οι συνοµιλίες
άρχισαν επισήµως στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Φεβρουαρίου 2002 στα πλαίσια του φόρουµ της ΕΕ

435

και Οργάνωσης Ισλαµικής ∆ιάσκεψης για την εναρµόνιση των πολιτισµών.
*Μέτρα κατά της διαφθοράς
Η Εκθεση αναφέρεται στα µέτρα κατά της διαφθοράς και σηµειώνει:
«Ερευνες δείχνουν ότι η διαφθορά παραµένει σοβαρό πρόβληµα στην Τουρκία. Η υψηλόβαθµη ερευνητική
επιτροπή που συγκρότησε η κυβέρνηση το 2001 υπέδειξε µέτρα εναντίον της διαφθοράς». Αναφέρονται
στη συνέχεια σειρά νόµων και µέτρων που υιοθέτησε η κυβέρνηση, η πρόσφατη σχετική νοµοθεσία και οι
τροπολογίες που εγκρίθηκαν από τη Βουλή τον Ιούλιο. Και συνεχίζει: «Η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει
ακόµη τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για ξέπλυµα χρήµατος, έρευνα και κατάσχεση προϊόντων
εγκλήµατος, ούτε τον Αστικό Κώδικα και τη Σύµβαση Ποινικής Νοµοθεσίας για τη ∆ιαφθορά του
Συµβουλίου της Ευρώπης της 27ης Σεπτεµβρίου 2002. Είναι µέλος της Σύµβασης του ΟΟΣΑ για πάταξη
της δωροδοκίας ξένων σε διεθνείς επιχειρησιακές συναλλαγές και µετέχει στην παρακολούθηση των
µέτρων κατά της διαφθοράς του ΟΟΣΑ εναντίον της δωροδοκίας ξένων σε εµπορικές συναλλαγές. Η
Τουρκία δεν είναι µέλος του Συµβουλίου της Οµάδας Ευρωπαϊκών Κρατών κατά της ∆ιαφθοράς. Επίσηµα
στοιχεία δείχνουν τη συνεχή αύξηση του αριθµού των περιπτώσεων παράβασης καθήκοντος εκ µέρους
δηµοσίων υπαλλήλων. Τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν ότι 190 περιπτώσεις εξετάζονται και άλλες 161,
προηγουµένων ετών, έκλεισαν. Από αυτές, 84 καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, 43 αθωώθηκαν και µία
υπόθεση απορρίφθηκε». Αναφέρεται σειρά άλλων περιπτώσεων διαφθοράς και η Εκθεση καταλήγει:
«Συνολικά έχουν γίνει ορισµένα βήµατα για την πρόληψη της διαφθοράς και των διεφθαρµένων
πρακτικών. Η υιοθέτηση στρατηγικής που θα ενισχύει τη διαφάνεια και την καλή διακυβέρνηση πρέπει να
χαιρετιστεί και τώρα πρέπει να δώσουµε προσοχή στην εφαρµογή των µέτρων».
*Το Εθνικό Συµβούλιο Ασφαλείας
Για το Εθνικό Συµβούλιο Ασφαλείας η Εκθεση γράφει:
«Η συνταγµατική τροπολογία που εισάγει αλλαγές στη σύνθεση και τον ρόλο του ΕΣΑ έχει τεθεί σε
εφαρµογή. Νοµοσχέδιο για την εφαρµογή της τροπολογίας βρίσκεται ακόµη στη Βουλή. Ο αριθµός των
πολιτών µελών του αυξήθηκε από 5 σε 9 έναντι 5 στρατιωτικών. Το ΕΣΑ τυπικώς είναι συµβουλευτικό
σώµα. Στην πράξη η γνώµη του έχει περισσότερο βάρος από απλές υποδείξεις και τα στρατιωτικά µέλη του
ασκούν ιδιαίτερη επιρροή. Το ΕΣΑ συνέρχεται άπαξ του µηνός. Κατόπιν τα συµπεράσµατά του
δηµοσιοποιούνται µε σχετική ανακοίνωση. Το ΕΣΑ έχει εκφράσει γνώµη και έχει κάνει υποδείξεις σε
σειρά κυβερνητικών θεµάτων και πολιτικών, περιλαµβανοµένων των εκτάκτων µέτρων στη ΝΑ Τουρκία,
του πολέµου κατά της τροµοκρατίας, των πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που σχετίζονται µε
τη συµµόρφωση της Τουρκίας στα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ και για την Κύπρο».
Σηµειώνοντας τον ρόλο του ΕΣΑ στην Τουρκία η Εκθεση συνεχίζει: «Ο ρόλος του ΕΣΑ στο ΟπτικοΑκουστικό Συµβούλιο ενισχύθηκε ως συνέπεια του νόµου για τις εκποµπές ο οποίος εγκρίθηκε εκ νέου
µετά το βέτο του Προέδρου και σήµερα βρίσκεται ενώπιον του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου. Οι ένοπλες
δυνάµεις έχουν έναν ουσιαστικό βαθµό αυτονοµίας στη διαµόρφωση του στρατιωτικού προϋπολογισµού.
Λεπτοµέρειες για τον στρατιωτικό προϋπολογισµό γίνονται γνωστές µέσω του Τύπου. Υπάρχουν ακόµη
δύο ιδιαίτερα Ταµεία, πέραν του προϋπολογισµού, για τους στρατιωτικούς παρά τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να τα κλείσει και να ακολουθήσουν τα έξοδά τους την κανονική διαδικασία του
προϋπολογισµού. Το ΕΣΑ συνεχίζει να αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα εσωτερικής πολιτικής. Η
πλειοψηφία των µη στρατιωτικών στη σύνθεσή του και ο περιορισµός του σε ρόλο συµβούλου, σύµφωνα
µε τις προτεραιότητες της Συµφωνίας Σύνδεσης, δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο το
ΕΣΑ λειτουργεί στην πράξη. Μολονότι οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν, οι απόψεις των
στρατιωτικών µελών του συνεχίζουν να έχουν µεγάλη βαρύτητα».
*Ανθρώπινα δικαιώµατα
Στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προστασίας των µειονοτήτων η Εκθεση αναφέρει µεταξύ
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άλλων και τα εξής:
«Οι συνταγµατικές τροπολογίες του Οκτωβρίου 2001 οδήγησαν στην έγκριση τριών νοµοθετικών πακέτων
για υλοποίηση το 2002. Τα τρία "πακέτα µεταρρυθµίσεων" που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο
και τον Αύγουστο του 2002 τροποποίησαν διάφορες διατάξεις της βασικής τουρκικής νοµοθεσίας και
ανταποκρίθηκαν σε µια µεγάλη γκάµα θεµάτων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, περιλαµβανοµένης της
θανατικής ποινής, της άσκησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών, της προφυλάκισης και της
νοµικής ικανοποίησης. Η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισµένη να εξασφαλίσει την ταχεία εφαρµογή των
νέων διατάξεων. Καταβάλλει προσπάθειες για την έγκριση όλων των απαιτούµενων διοικητικών µέτρων
εντός του Νοεµβρίου 2002».
Η Εκθεση στη συνέχεια προχωρεί σε αξιολόγηση των θέσεων που πήρε η Τουρκία σε διεθνή συνέδρια κτλ.
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και, µεταξύ άλλων, αναφέρει ότι µολονότι τον Απρίλιο η Βουλή
επικύρωσε τη Σύµβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων «δεν σηµειώθηκε
πρόοδος στην αποδοχή άλλων σηµαντικών διεθνών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα όπως το
∆ιεθνές ∆ικαστήριο Εγκληµάτων, η ∆ιεθνής Σύµβαση του ΟΗΕ για τα πολιτικά δικαιώµατα και η ∆ιεθνής
Σύµβαση του ΟΗΕ για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα. Τον Ιανουάριο 2001 η
κυβέρνηση αποφάσισε να ανακαλέσει το άρθρο 5 περί "δικαιώµατος ελευθερίας και ασφαλείας" στις
περιοχές υπό καθεστώς εκτάκτων µέτρων». Και η «υπόθεση Λοϊζίδου» απασχολεί την Εκθεση: η υπόθεση,
αναφέρει, «είναι υπό συνεχή παρακολούθηση από την επιτροπή υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης
και αφορά τη συνεχιζόµενη παραβίαση του δικαιώµατος της αιτούσης επί της περιουσίας της και την µη
εκπλήρωση της δικαίας αποζηµιώσεως που της επεδίκασε το δικαστήριο. ∆εν υπήρξε συνέχεια µετά την
ενδιάµεση απόφαση για την υπόθεση που ελήφθη τον Ιούνιο 2001 µε την οποία η Τουρκία καταδικάστηκε
για την µη εκπλήρωση της δικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
της 28ης Ιουλίου 1998».
Η Εκθεση διαπιστώνει επίσης ότι «υπάρχει σηµαντική απροθυµία εκ µέρους των µη κυβερνητικών
οργανώσεων να µετάσχουν σε επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τούτο οφείλεται στις επιφυλάξεις τους
για τη σύνθεση των επιτροπών στις οποίες, σε µερικές περιπτώσεις, µετέχουν πρόσωπα των δυνάµεων
ασφαλείας. Επίσης, πολλές επιτροπές µη κυβερνητικών οργανώσεων δεν εκλήθησαν να µετάσχουν στην
(υπουργική) Επιτροπή».
Σχετικά µε τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα η Εκθεση αναφέρει και τα εξής: «Η κατάργηση της
θανατικής ποινής εν καιρώ ειρήνης συζητήθηκε ευρύτατα στην κυβέρνηση συνεργασίας, επικεντρωµένη
στην υπόθεση Οτσαλάν. Η θανατική ποινή µετριάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Οι καταδικασµένοι για
τροµοκρατικά εγκλήµατα πρέπει να εκτίσουν ολόκληρη την ποινή τους». Σχετικά µε τα βασανιστήρια και
την κακή µεταχείριση κρατουµένων τονίζεται ότι «η προφυλάκιση σε αστυνοµικά κρατητήρια
περιορίστηκε σε τέσσερις ηµέρες το πολύ, µε πιθανή παράταση τριών ηµερών σε επαρχίες που είναι ακόµη
σε καθεστώς µέτρων εκτάκτου ανάγκης».
Το «πακέτο µεταρρυθµίσεων», αναφέρει η Εκθεση, τονίζει για τα πολιτικά κόµµατα ότι «µε τον νέο νόµο
το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο µπορεί να παίρνει απόφαση να στερήσει σε ένα πολιτικό κόµµα την
οικονοµική ενίσχυση αντί να το διαλύει. Μολονότι αφήνει αναλλοίωτη τη βάση των κυρώσεων εναντίον
πολιτικών κοµµάτων κάνει πιο δύσκολη τη διάλυση ενός πολιτικού κόµµατος». Η ελευθερία της θρησκείας
είναι εγγυηµένη «αλλά οι µη µουσουλµανικές κοινότητες αντιµετωπίζουν νοµικά εµπόδια, µερικά από τα
οποία αναφέρονται στο "πακέτο µεταρρυθµίσεων" του Αυγούστου 2002. Μη µουσουλµανικές
θρησκευτικές κοινότητες αναγνωριζόµενες από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923 (Ελληνες,
Αρµένιοι και Εβραίοι) είτε όχι έχουν αντιµετωπίσει εµπόδια λόγω του ότι στερούνται νοµικών και
ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων και απαγόρευση εκπαίδευσης του κλήρου». Εξάλλου «περιορισµένη ήταν η
βελτίωση στην πράξη της δυνατότητας των µελών των εθνικών οµάδων, µε πολιτιστική ταυτότητα και
κοινές παραδόσεις, να εκφράζουν τη γλωσσική και πολιτιστική τους ταυτότητα. Η Τουρκία δεν υπέγραψε
τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των µειονοτήτων και δεν αναγνωρίζει
µειονότητες άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη Συνθήκη της Λωζάννης».
*Οι πρόσφατες εξελίξεις
Μία µείζων συνταγµατική µεταρρύθµιση εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2002 µε σκοπό την ενίσχυση των
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εγγυήσεων στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών και την κατάργηση της
θανατικής ποινής. Ενας νέος Αστικός Κώδικας υιοθετήθηκε τον Νοέµβριο του 2001 και τρία πακέτα
µεταρρυθµιστικών νόµων εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Αύγουστο του 2002. Η
υιοθέτηση αυτών των µεταρρυθµίσεων δηλώνει την αποφασιστικότητα της πλειονότητας των τούρκων
πολιτικών ηγετών να προχωρήσουν προς περαιτέρω ευθυγράµµιση µε τις αξίες και τα στάνταρντ της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι µεταρρυθµίσεις εγκρίθηκαν υπό δύσκολες πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες
και εκφράζουν µια µεγάλη στροφή για την Τουρκία.
Η οικοδόµηση πολιτικής συναίνεσης για αυτές τις αλλαγές προετοιµάστηκε µε έντονη δηµόσια συζήτηση
για την ένταξη στην ΕΕ η οποία έγινε στην Τουρκία πέρυσι µε συµµετοχή πολιτικών κοµµάτων,
κοινωνικών, επιχειρησιακών και πανεπιστηµιακών κύκλων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εκπλήρωση
των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής,
τις εκποµπές των ραδιοφώνων και της τηλεόρασης, την εκπαίδευση σε γλώσσα άλλη εκτός της τουρκικής.
Το µέλλον της Τουρκίας στην ΕΕ υπήρξε το θέµα συνάντησης που διοργάνωσε ο πρόεδρος Σεζέρ στις 7
Ιουνίου 2002 µε τους ηγέτες των περισσότερων πολιτικών κοµµάτων που αντιπροσωπεύονται στη Βουλή.
Στο τέλος της συνάντησης εξεδόθη δήλωση η οποία επιβεβαίωνε ότι η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί κοινό
αντικειµενικό σκοπό των πολιτικών κοµµάτων που πήραν µέρος στη συνάντηση.
Το πακέτο των µεταρρυθµίσεων που ενέκρινε η Βουλή τον Αύγουστο του 2002 ήταν ιδιαίτερα µεγαλόπνοο.
Μεταξύ των τροπολογιών που εγκρίθηκαν ήταν η απαγόρευση της θανατικής ποινής εν καιρώ ειρήνης, η
δυνατότητα στα ΜΜΕ να εκπέµπουν στην κουρδική γλώσσα, η διεύρυνση της ελευθερίας έκφρασης και η
µεγαλύτερη ελευθερία στις µη µουσουλµανικές θρησκευτικές µειονότητες.
Το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στις 30 Μαΐου 2002 υπέδειξε να αρθεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
σε δύο νοτιοανατολικές επαρχίες. Η τουρκική Βουλή ενέκρινε την υπόδειξη και το µέτρο τέθηκε σε ισχύ
στις 30 Ιουλίου 2002. Το Εθνικό Συµβούλιο Ασφαλείας υπέδειξε επίσης την άρση της κατάστασης
εκτάκτου ανάγκης στις δύο εναποµείνασες επαρχίες για το τέλος του έτους.
Συνεχίζονται οι σηµαντικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που υποστηρίζει το ∆ΝΤ και η Παγκόσµια
Τράπεζα, γεγονός που συνέβαλε στη σταθεροποίηση της τουρκικής οικονοµίας. Αναδιαρθρώνεται και ο
τραπεζικός τοµέας, συνεχίζονται οι προσπάθειες για µεταρρύθµιση στον τοµέα της ενέργειας, των
τηλεπικοινωνιών και της γεωργίας. Πάντως δεν σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στην ιδιωτικοποίηση.
Τον Αύγουστο του 2002 η Βουλή αποφάσισε να κηρύξει πρόωρες εκλογές, στις 3 Νοεµβρίου 2002.
Η τουρκική κυβέρνηση διακήρυξε ότι συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Γεν. Γραµµατέα του
ΟΗΕ για ουσιαστική διευθέτηση του Κυπριακού. Τον ∆εκέµβριο του 2001 άρχισαν απευθείας συνοµιλίες
µεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων της Κύπρου για την επίτευξη µιας ουσιαστικής διευθέτησης.
Οι σχέσεις µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας συνεχίζουν να βελτιώνονται. Αρχισαν διερευνητικές συνοµιλίες
για το Αιγαίο µεταξύ των επισήµων των δύο χωρών και έχουν επικυρωθεί αρκετές διµερείς συµφωνίες.
Παρά την πρόοδο, το ζήτηµα της συµµετοχής της Τουρκίας στις αποφάσεις για επιχειρήσεις της ΕΕ που θα
κάνουν χρήση υποδοµής του ΝΑΤΟ ως µέρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Αµυνας
παρέµεινε άλυτο.
Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο συνέχισε τις νοµοθετικές διαδικασίες εναντίον του κόµµατος ΗΑΕΠ στη
βάση των εικαζοµένων δεσµών αυτού του κόµµατος µε τροµοκρατική οργάνωση.
Αριθµός σπουδαστών από όλη τη χώρα έκανε αίτηση για κατά βούληση διδασκαλία της κουρδικής
γλώσσας στα πανεπιστήµια. Πολλά πανεπιστήµια αποδέχθηκαν το αίτηµα αλλά σε άλλα αυτό δεν έγινε
δεκτό. Το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας έστειλε εξώδικο στους πρυτάνεις των πανεπιστηµίων ζητώντας
να επιβάλουν πειθαρχικές ποινές στους αιτούντες. Σε πολλές πόλεις σπουδαστές θεωρήθηκαν ποινικώς
υπεύθυνοι και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι υποθέσεις απορρίφθηκαν. Η
Τουρκία οργάνωσε το φόρουµ ΕΕ - Οργάνωση Ισλαµικής ∆ιάσκεψης, µε θέµα «Πολιτισµοί και Αρµονία η Πολιτική ∆ιάσταση», στην Κωνσταντινούπολη τον Φεβρουάριο.
Τον Ιούνιο η Τουρκία ανέλαβε τη διοίκηση της ειρηνευτικής δύναµης στο Αφγανιστάν.
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Η προενταξιακή στρατηγική
*Το ιστορικό
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ, τον Ιούνιο του 1998, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
παρουσίαζε έκθεση για την Τουρκία στη βάση του άρθρου 28 της Συµφωνίας Σύνδεσης και των
συµπερασµάτων του Συµβουλίου του Λουξεµβούργου. Η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη Τακτική
Εκθεση για την Τουρκία τον Οκτώβριο του 1998 µαζί µε τις τακτικές εκθέσεις για τις άλλες υποψήφιες
χώρες εν όψει του Συµβουλίου της Βιέννης και µία δεύτερη έκθεση εγκρίθηκε την 1 Οκτωβρίου 1999 εν
όψει του Συµβουλίου του Ελσίνκι.
Το Συµβούλιο του Ελσίνκι στα συµπεράσµατά του αναφέρει ότι «η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος µε
προορισµό την ένωση µε την Ενωση στη βάση των ίδιων κριτηρίων που ισχύουν για τα άλλα υποψήφια
κράτη. Με βάση την υπάρχουσα ευρωπαϊκή στρατηγική η Τουρκία, όπως και τα άλλα υποψήφια κράτη, θα
επωφεληθεί από την προενταξιακή στρατηγική για να ενισχύσει και υποστηρίξει τις µεταρρυθµίσεις της».
Ως µέρος της προενταξιακής στρατηγικής η Επιτροπή δίνει αναφορά τακτικά στο Συµβούλιο σχετικώς µε
την πρόοδο µιας εκάστης υποψήφιας χώρας που προετοιµάζεται για την ένταξη. Η πρώτη πλήρης Τακτική
Εκθεση για την Τουρκία παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο της Νίκαιας, τον ∆εκέµβριο του 2000. Μια
δεύτερη παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο του Λάακεν, τον ∆εκέµβριο του 2001. Η Επιτροπή έχει ετοιµάσει
την παρούσα Τακτική Εκθεση για το Συµβούλιο των Βρυξελλών, το φθινόπωρο του 2002. Η διάρθρωση
αυτής της Εκθεσης είναι κατά βάση η ίδια µε του 2000 και 2001. Ετσι, η παρούσα Εκθεση:
* Περιγράφει τις σχέσεις µεταξύ Τουρκίας και ΕΕ, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της Συµφωνίας Σύνδεσης.
* Αναλύει την κατάσταση σχετικώς µε τα πολιτικά κριτήρια που έθεσε το Συµβούλιο της Κοπεγχάγης
(δηµοκρατία, ισχύς του νόµου, ανθρώπινα δικαιώµατα, προστασία των µειονοτήτων).
* Εκτιµά την κατάσταση και την προοπτική στην Τουρκία σε σχέση µε τα οικονοµικά κριτήρια που
καθόρισε το Συµβούλιο της Κοπεγχάγης (λειτουργία της ελεύθερης οικονοµίας και ικανότητα
ανταπόκρισης στις εσωενωσιακές ανταγωνιστικές πιέσεις).
* Απαντά στο κατά πόσον η Τουρκία έχει την ικανότητα να αναλάβει τις υποχρεώσεις του µέλους, δηλαδή
ό,τι αναφέρει το acquis σχετικώς µε τις Συνθήκες, τη δευτερογενή νοµοθεσία και τις πολιτικές της Ενωσης.
Σε αυτόν τον τοµέα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα στάνταρντ της πυρηνικής ασφάλειας που
υπογραµµίστηκαν στα Συµβούλια της Κολονίας και του Ελσίνκι. Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει όχι µόνο
την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας αλλά και την ανάπτυξη της νοµοθετικής και διοικητικής ικανότητας που
χρειάζεται για να υλοποιηθεί και εφαρµοσθεί το acquis. Το Συµβούλιο υπογράµµισε τη σηµασία αυτού του
τελευταίου στη συνάντηση της Μαδρίτης το 1995 και σε πολυάριθµες ευκαιρίες που ακολούθησαν,
εσχάτως στη Σεβίλλη τον Ιούνιο 2002. Στη Μαδρίτη το Συµβούλιο τόνισε ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει
να ρυθµίσουν τις διοικητικές διαρθρώσεις τους έτσι ώστε να δηµιουργήσουν τις συνθήκες για µια αρµονική
ένταξη αυτών των κρατών. Το Συµβούλιο της Σεβίλλης τόνισε επίσης πόσο ήταν σηµαντικό οι υποψήφιες
χώρες να συνεχίσουν να σηµειώνουν πρόοδο στην υλοποίηση και στην αποτελεσµατική εφαρµογή του
acquis και πρόσθεσε ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να φέρουν τη
διοικητική και τη νοµοθετική τους ικανότητα στο επίπεδο που απαιτείται. Η παρούσα Εκθεση λαµβάνει
υπόψη της την πρόοδο που σηµειώθηκε από την Τακτική Εκθεση του 2001 ως τις 15 Σεπτεµβρίου 2002. Σε
ορισµένες περιπτώσεις ωστόσο έχουν ληφθεί µέτρα µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία. Εξετάζει ποιες
µεταρρυθµίσεις που αναφέρονταν στην Εκθεση του 2001 πραγµατοποιήθηκαν όπως και τις νέες
πρωτοβουλίες. Επιπροσθέτως, η παρούσα Εκθεση δίνει µια σφαιρική εκτίµηση της γενικής κατάστασης για
όλους τους υπό συζήτηση τοµείς, καθορίζοντας για καθέναν τα κύρια βήµατα που πρέπει να κάνει ακόµη η
Τουρκία στην προετοιµασία της για την ένταξη.
Επιπλέον, δοθέντος ότι η Τακτική Εκθεση του 2002 θα δώσει τη βάση επί της οποίας η Επιτροπή θα
διαµορφώσει τις υποδείξεις της για το κατά πόσον οι χώρες είναι έτοιµες να κλείσουν τις
διαπραγµατεύσεις, η παρούσα Εκθεση περιλαµβάνει και εκτίµηση των πεπραγµένων της Τουρκίας από το
1997 και παρέχει µια δυναµική, ατενίζουσα το µέλλον εκτίµηση της οικονοµικής απόδοσης της Τουρκίας.
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*Οι σχέσεις µεταξύ ΕΕ και Τουρκίας
Το Συµβούλιο του Λάακεν τον ∆εκέµβριο του 2001 στα συµπεράσµατά του σηµειώνει ότι «η Τουρκία
έκανε προόδους σε ό,τι αφορά τη συµµόρφωση στα πολιτικά κριτήρια για τη σύνδεση, ιδιαίτερα µε την
πρόσφατη τροπολογία του συντάγµατός της. Αυτό προώθησε την προοπτική της έναρξης των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία. Η Τουρκία ενθαρρύνεται να συνεχίσει την πρόοδο προς την
ευθυγράµµιση των οικονοµικών και των πολιτικών κριτηρίων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα
δικαιώµατα. Η προενταξιακή στρατηγική µε την Τουρκία πρέπει να σηµειώσει µια νέα βαθµίδα στην
ανάλυση της προετοιµασίας της για να ευθυγραµµιστεί µε το acquis».
Το Συµβούλιο της Σεβίλλης του Ιουνίου 2002 «χαιρέτισε τις µεταρρυθµίσεις που υιοθετήθηκαν εσχάτως
στην Τουρκία. Ενθαρρύνει και υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Τουρκίας να πραγµατοποιήσει τις
προτεραιότητες που καθόρισε η Συµφωνία Σύνδεσης. Η υλοποίηση των απαιτούµενων πολιτικών και
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων θα προωθήσει τις προοπτικές της Τουρκίας για ένταξη σύµφωνα µε τις ίδιες
αρχές και κριτήρια που ισχύουν για τις άλλες υποψήφιες χώρες. Νέες αποφάσεις µπορεί να ληφθούν στην
Κοπεγχάγη για το νέο στάδιο της υποψηφιότητας της Τουρκίας υπό το φως των εξελίξεων στο διάστηµα
µεταξύ των Συµβουλίων της Σεβίλλης και της Κοπεγχάγης, τον Οκτώβριο του 2002 και σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Ελσίνκι και του Λάακεν».
Το 2002 έµφαση δόθηκε στην υλοποίηση της νέας φάσης της προενταξιακής στρατηγικής της Τουρκίας.
Συνοπτικά για το 2002 µπορεί να αναφερθούν τα ακόλουθα αποτελέσµατα σχετικά µε την προενταξιακή
στρατηγική:
* Συνέχιση του αναβαθµισµένου πολιτικού διαλόγου υπό τις προεδρίες του Βελγίου, της Ισπανίας και της
∆ανίας σε συναντήσεις των πολιτικών διευθυντών στις Βρυξέλλες, στη Μαδρίτη και στην Κοπεγχάγη και
του πολιτικού διαλόγου ως µέρους του Συµβουλίου Σύνδεσης του Απριλίου 2002. Στη διάρκεια αυτών των
συναντήσεων συζητήθηκε αριθµός θεµάτων-κλειδιών, όπως οι πολιτικές µεταρρυθµίσεις και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα στην Τουρκία, το Κυπριακό, η ειρηνική διευθέτηση συνοριακών διενέξεων, η Ευρωπαϊκή
Πολιτική Ασφάλειας και Αµυνας (ESDP) καθώς και άλλα θέµατα σχετικά µε την κατάσταση στον
Καύκασο, στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια.
* Εναρξη της διαδικασίας για λεπτοµερή νοµοθετική έρευνα το πρώτο ήµισυ του 2002 στις οκτώ
υποεπιτροπές.

10 Οκτωβρίου 2002, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
H ευρωπαϊκή περιπέτεια της Kύπρου, που έφθασε χθες στο προτελευταίο σκαλοπάτι πριν από την ένταξη,
αρχίζει ουσιαστικά στις 3 Iουλίου του 1990, µε την κατάθεση της επίσηµης αίτησης προσχώρησης της
Kυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Eυρωπαϊκή Eνωση. Oµως οι ρίζες της µπορούν να αναζητηθούν πολύ
νωρίτερα, στην υπογραφή της Συµφωνίας Σύνδεσης Eυρωπαϊκής Ενωσης - Kύπρου το 1972, πριν από την
τουρκική εισβολή.
Ποια ήταν η εξέλιξη στον χρόνο, της κυπριακής υποψηφιότητος;
1972: Yπογραφή Συµφωνίας Σύνδεσης E.E. - Kύπρου, θέσπιση του θεσµικού πλαισίου που ακόµα και
σήµερα ορίζει τις σχέσεις των δύο πλευρών.
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1978: Aνανέωση της Συµφωνίας Σύνδεσης.
1990, Mάιος: Eγκαίνια επίσηµης διπλωµατικής αντιπροσωπείας της E.E. στη Λευκωσία.
1990, 3 Iουλίου: Kατάθεση επίσηµης αίτησης προσχώρησης της Kύπρου. H πτώση του τείχους του
Bερολίνου και η διάλυση του Συµφώνου της Bαρσοβίας, ανοίγουν τους ορίζοντες της Eυρώπης προς
Aνατολάς και η «µεγάλη» διεύρυνση της Eνωσης αρχίζει να αποκτά ορατό περίγραµµα. Παράλληλα
ωριµάζει η κατανόηση του καταλυτικού ρόλου που µπορούν να διαδραµατίσουν για το Kυπριακό, η
προσχώρηση της Kύπρου στην Eνωση αλλά και η ίδια η πίεση της ενταξιακής προοπτικής. Eτσι η Kύπρος
καθίσταται, µαζί µε τη Mάλτα, η πρώτη χώρα που καταθέτει επίσηµη αίτηση ένταξης στην E.E.
1993: Aποδοχή της κυπριακής υποψηφιότητος από την πλευρά της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής και,
παράλληλα, διευκρίνιση από την Eπιτροπή ότι η υποψηφιότητα αυτή αφορά το σύνολο της νήσου.
1995, 6 Mαρτίου: Στο Συµβούλιο Γενικών Yποθέσεων, την τακτική συνάντηση των υπουργών Eξωτερικών
της Eνωσης, επικυρώνονται οι αποφάσεις της Eπιτροπής και ορίζεται ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις
για την προσχώρηση της Kύπρου θα αρχίσουν έξι µήνες µετά τη λήξη της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης που
θα προετοίµαζε τη Συνθήκη του Aµστερνταµ.
Παράλληλα δροµολογείται η επίσηµη διαδικασία εξακρίβωσης της θέσης της κυπριακής νοµοθεσίας έναντι
της κοινοτικής, µε στόχο να εντοπισθούν τα όποια κενά και τα σηµεία στα οποία θα έπρεπε να εστιασθούν
οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.
1997, ∆εκέµβριος: Στο Συµβούλιο Kορυφής του Λουξεµβούργου, στο οποίο απορρίπτεται η τουρκική
υποψηφιότητα, ορίζεται έναρξη διαπραγµατεύσεων την άνοιξη του 1998 και απευθύνεται επίσηµη
πρόσκληση στην τουρκοκυπριακή πλευρά να συµµετάσχει στην κυπριακή διαπραγµατευτική
αντιπροσωπεία.
1998, 30 Mαρτίου: Eπίσηµη έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Kύπρου, χωρίς τη συµµετοχή
των Tουρκοκυπρίων. Eπικεφαλής της αντιπροσωπείας της Kύπρου ορίζεται ο πρώην πρόεδρος της χώρας,
Γιώργος Bασιλείου.
1999, ∆εκέµβριος: Σύνοδος Kορυφής του Eλσίνκι. Eνα από τα αποφασιστικότερα σηµεία στην πορεία της
Kύπρου προς την Eνωση, καθώς για πρώτη φορά η Eυρώπη έρχεται ευθέως αντιµέτωπη µε το µέχρι τότε
αναπάντητο ερώτηµα των συνεπειών για την εισδοχή µε µη επίλυση του Kυπριακού.
Eτσι, στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, εν ολίγοις το τελικό επίσηµο κείµενο στο οποίο καταγράφεται η
θέση των «15» για τα θέµατα που απασχόλησαν τη Σύνοδο Kορυφής, αναφέρεται ότι αν και προτιµητέα, η
επίλυση του προβλήµατος πριν από την ένταξη της νήσου δεν αποτελεί και προϋπόθεση της εισδοχής. Στο
ίδιο κείµενο αναφέρεται ωστόσο και ότι «εν προκειµένω», οι «15» θα λάβουν την απόφασή τους,
συνυπολογίζοντας όλους τους σχετικούς παράγοντες, µία µικρή αλλά σαφής οδός διαφυγής για τους
αντιπάλους της εντάξεως της Kύπρου. Eκτοτε, σε όλα τα κοινοτικά κείµενα που αναφέρονται στην ένταξη
της Kύπρου, εµπεριέχεται και η αναφορά στο Eλσίνκι, µε την εξήγηση ότι «όλες οι αποφάσεις βασίζονται
στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Eλσίνκι».
2002, 11 Iουνίου: Πρώτη απ' όλες τις υποψήφιες χώρες, η Kύπρος ολοκληρώνει ουσιαστικά τις ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις «κλείνοντας» όλα τα κεφάλαια της διαπραγµάτευσης πλην τριών, τα οποία παραµένουν
ακόµα και σήµερα σε εκκρεµότητα για όλες τις υποψήφιες ελλείψει κοινής θέσης από την πλευρά της E.E.
2002, 9 Oκτωβρίου: H επιτροπή καταθέτει τις τελικές της εκθέσεις-εισηγήσεις για τη διεύρυνση, προτείνει
την εισδοχή της Kύπρου µε το πρώτο κύµα της διεύρυνσης το 2004.
2002, 24-25 Oκτωβρίου: Σύνοδος Kορυφής των Bρυξελλών. Eξέταση από τους αρχηγούς κρατών και
κυβερνήσεων των συµπερασµάτων της Eπιτροπής.
2002, 12-13 ∆εκεµβρίου: Σύνοδος Kορυφής Kοπεγχάγης. Tελική απόφαση των «15» της E.E. για τα κράτη
που θα ενταχθούν στην E.E. το 2004. Στη Σύνοδο Kορυφής θα κριθεί ουσιαστικά η ισχύς της υπόσχεσης
των Eυρωπαίων για τον διαχωρισµό της ένταξης από την επίλυση του Kυπριακού, από κοινού µε τον
ενδεχόµενο ορισµού ηµεροµηνίας έναρξης των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Tουρκίας.
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13 Νοεµβρίου 2002, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ «ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΝ»
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Τα βασικά σηµεία του σχεδίου του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ, Κόφι, Ανάν για το Κυπριακό είναι τα
εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Επιβεβαιώνοντας ότι η Κύπρος είναι το κοινό µας σπίτι και ανακαλώντας στη µνήµη ότι υπήρξαµε
συνιδρυτές της ∆ηµοκρατίας που δηµιουργήθηκε το 1960
2. Αποφασισµένοι ότι τα τραγικά γεγονότα του παρελθόντος δε θα επαναληφθούν και αποκηρύσσοντας για
πάντα την απειλή ή τη χρήση βίας, ή κάθε επιβολή από ή εις βάρος οποιασδήποτε από τις δύο πλευρές
3. Αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή ταυτότητα και την ακεραιότητα κάθε πλευράς και ότι η σχέση µας δεν
είναι σχέση πλειοψηφίας και µειοψηφίας, αλλά πολιτικής ισότητας
4. Αποφασίζοντας να ανανεώσουµε την εταιρική µας σχέση σε αυτή τη βάση και αποφασισµένοι αυτή η
καινούρια σχέση να διασφαλίσει ένα κοινό µέλλον φιλίας, ειρήνης, ασφάλειας και ευηµερίας σε µία
ανεξάρτητη και ενωµένη Κύπρο
5. Υπογραµµίζοντας τη δέσµευσή µας στο διεθνές δίκαιο και τις αρχές και τους στόχους των Ηνωµένων
Εθνών
6. ∆εσµευµένοι στο σεβασµό των αρχών της ∆ηµοκρατίας, των ατοµικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και την πολιτιστική, θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική και γλωσσική
ταυτότητα
7. Αποφασισµένοι να διατηρήσουµε ειδικούς δεσµούς φιλίας και να σεβαστούµε την ισορροπία Ελλάδας Τουρκίας µέσα σε ένα ειρηνικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο
8. Προσβλέποντας στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στην ηµέρα που και η Τουρκία θα πράξει το
ίδιο
9. Καλωσορίζοντας τη Συνολική Συµφωνία που επιτεύχθηκε ελεύθερα από τους δηµοκρατικά εκλεγµένους
ηγέτες µας για όλες τις πτυχές του Κυπριακού προβλήµατος και την υιοθέτησή της από την Ελλάδα και την
Τουρκία µαζί µε το Ηνωµένο Βασίλειο...
Εµείς οι Ελληνες Κύπριοι και οι Τούρκοι Κύπριοι, ασκώντας το εγγενές συντακτικό µας δικαίωµα µε την
ελεύθερη και δηµοκρατικά χωριστά εκπεφρασµένη κοινή θέληση, υιοθετούµε αυτή την Ιδρυτική
Συµφωνία.
Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
1. Αυτή η συµφωνία ιδρύει µια νέα κατάσταση πραγµάτων στην Κύπρο.
2. Με την έναρξη της ισχύος αυτής της συµφωνίας, οι πρόνοιες που αναφέρονται σε αυτήν θα είναι
δεσµευτικές για την Κύπρο και η συνακόλουθη νοµοθεσία του «κοινού κράτους» που είναι απαραίτητη για
τη λειτουργία του είναι δεσµευτική.
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3. Οι Συνθήκες Ιδρυσης, Εγγυήσεων και Συµµαχίας (σ.σ.: του 1960) παραµένουν σε ισχύ και θα
εφαρµόζονται µουτάτις µουτάντις στη νέα κατάσταση πραγµάτων. Με την έναρξη της ισχύος αυτής της
συµφωνίας, η Κύπρος θα υπογράψει µια συµφωνία µε την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μ. Βρετανία για
θέµατα που σχετίζονται µε τη νέα κατάσταση πραγµάτων στην Κύπρο, εκ παραλλήλου µε πρόσθετα
πρωτόκολλα στις συνθήκες Εγγύησης και Συµµαχίας.
4. Η Κύπρος θα υπογράψει και θα επικυρώσει τη συνθήκη ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
5. Η Κύπρος θα διατηρήσει ειδικούς δεσµούς φιλίας µε την Ελλάδα και την Τουρκία, σεβόµενη την
ισορροπία που εγκαθιστά η συνθήκη Εγγύησης, η συνθήκη Συµµαχίας και αυτή η συµφωνία, και σαν
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα υποστηρίξει την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µονοµερής αλλαγή στην κατάσταση πραγµάτων που ιδρύει αυτή η
συµφωνία, και ιδιαίτερα η Ενωση της Κύπρου ως σύνολο ή ως τµήµα µε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε µορφή απόσχισης ή διχοτόµησης.
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η κυβέρνηση του «κοινού κράτους» και τα «συστατικά κράτη».
1. Το καθεστώς και οι σχέσεις του κράτους της Κύπρου, της κυβέρνησης του «κοινού κράτους» και των
«συστατικών κρατών» έχει σαν πρότυπο το καθεστώς και τη σχέση της Ελβετίας, της οµοσπονδιακής της
κυβέρνησης και των καντονίων της. Κατά συνέπεια:
Α. Η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος στη µορφή µιας αδιάρρηκτης σχέσης εταίρων, µε µια
κυβέρνηση «κοινού κράτους» και δύο ίσα «συστατικά κράτη», ένα ελληνοκυπριακό και ένα
τουρκοκυπριακό. Η Κύπρος έχει µια ενιαία διεθνή νοµική προσωπικότητα και κυριαρχία και είναι µέλος
του ΟΗΕ. Κάτω από το Σύνταγµά της, η Κύπρος οργανώνεται σε αρµονία µε τις βασικές αρχές της
κυριαρχίας του δικαίου, της δηµοκρατίας, της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατικής διακυβέρνησης, της
ισοπολιτείας, των δύο ζωνών και του ισότιµου καθεστώτος των δύο «συστατικών κρατών».
Β. Η κυβέρνηση του «κοινού κράτους» ασκεί κυρίαρχα τις εξουσίες που ορίζονται από το Σύνταγµα, και οι
οποίες θα εξασφαλίσουν ότι η Κύπρος θα µπορεί να µιλάει και να ενεργεί µε µια φωνή διεθνώς και στην
Ευρωπαϊκή Ενωση, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως µέλος της ΕΕ και να προστατεύει την
ακεραιότητά της, τα σύνορά της και την αρχαία της κληρονοµιά.
Γ. Τα «συστατικά κράτη» έχουν ισότιµο καθεστώς. Μέσα στα όρια του Συντάγµατος, ασκούν κυρίαρχα
όλες τις εξουσίες που δεν αποδίδονται από το Σύνταγµα στην κυβέρνηση του «κοινού κράτους» και
οργανώνονται ελεύθερα κάτω από τα δικά τους συντάγµατα.
2. Τα «συστατικά κράτη» θα συνεργάζονται και θα συντονίζονται µεταξύ τους και «µε το κοινό κράτος»,
συµπεριλαµβανοµένων συµφωνιών συνεργασίας και συνταγµατικών νόµων που θα εγκρίνονται από τα
νοµοθετικά σώµατα του «κοινού κράτους» και των «συστατικών κρατών». Ειδικότερα, τα «συστατικά
κράτη» θα συµµετέχουν στη διαµόρφωση και υλοποίηση στις διεθνείς σχέσεις και τις σχέσεις µε την
Ευρωπαϊκή Ενωση, σε θέµατα της δικής τους σφαίρας αρµοδιότητας, σε συµφωνία µε τις συµφωνίες
συνεργασίας µε πρότυπο το βελγικό µοντέλο. Τα «συστατικά κράτη» θα µπορούν να έχουν εµπορικές και
πολιτιστικές σχέσεις µε άλλες χώρες σε συµβατότητα µε το Σύνταγµα.
3. Το «κοινό κράτος» και τα «συστατικά κράτη» θα πρέπει να σέβονται απόλυτα και να µην υπονοµεύουν
το ένα τις εξουσίες και τις λειτουργίες του άλλου. ∆ε θα υπάρχει ιεραρχία ανάµεσα στους νόµους του
«κοινού κράτους» και εκείνους των «συστατικών κρατών». Κάθε πράξη σε αντιφατικότητα µε το Σύνταγµα
θα είναι µηδενική και άκυρη.
4. Το Σύνταγµα της Κύπρου µπορεί να τροποποιείται µε χωριστή πλειοψηφία των ψηφοφόρων σε κάθε
«συστατικό κράτος».
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ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
1. Υπάρχει µία ενιαία κυπριακή ιθαγένεια. Νόµος ειδικής πλειοψηφίας «κοινού κράτους» θα ρυθµίσει τις
προϋποθέσεις για την κυπριακή ιθαγένεια.
2. Ολοι οι Κύπριοι πολίτες θα απολαµβάνουν επίσης καθεστώς ιθαγένειας «εσωτερικής πολιτείας». Οπως
και το καθεστώς ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αυτό το καθεστώς θα συµπληρώνει και δε θα
υποκαθιστά την κυπριακή ιθαγένεια. Ενα «συστατικό κράτος» µπορεί να συνδέσει την άσκηση πολιτικών
δικαιωµάτων στο δικό του επίπεδο στο καθεστώς εσωτερικής ιθαγένειας του «συστατικού κράτους». Και
µπορεί να περιορίσει την καθιέρωση κατοικίας για πρόσωπα που δεν έχουν αυτό το καθεστώς, σύµφωνα µε
αυτήν τη Συµφωνία. Τέτοιοι περιορισµοί θα είναι επιτρεπτοί, εάν ο αριθµός των κατοίκων που έρχονται
από το άλλο «συστατικό κράτος» έχει φθάσει στο 1% του πληθυσµού για το πρώτο έτος και το 20% στο
20ό έτος, αυξανόµενο κατά 3% κάθε τρία χρόνια στην ενδιάµεση περίοδο. Από εκεί και πέρα, οποιοιδήποτε
περιορισµοί θα επιτρέπονται µονάχα εάν το ένα τρίτο του πληθυσµού προέρχεται από το άλλο συστατικό
κράτος.
ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
1. Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών θα υπογραµµίζεται στο
Σύνταγµα. ∆ε θα υπάρχει καµία διάκριση έναντι οποιουδήποτε προσώπου στη βάση του φύλου αυτού ή
αυτής, της εθνικής ή θρησκευτικής ταυτότητας, ή του καθεστώτος ιθαγένειας «συστατικού κράτους». Η
ελευθερία διακίνησης και η ελευθερία εγκατάστασης µπορεί να περιοριστεί µονάχα εκεί όπου προβλέπεται
από την παρούσα Συµφωνία.
2. Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι που ζουν σε συγκεκριµένα χωριά του άλλου «συστατικού
κράτους» θα απολαµβάνουν πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δικαιώµατα και θα αντιπροσωπεύονται στα
νοµοθετικά όργανα του «συστατικού κράτους».
3. Τα δικαιώµατα θρησκευτικών και άλλων µειονοτήτων, περιλαµβανοµένων των Μαρωνιτών, των
Καθολικών και των Αρµενίων, θα διασφαλίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα, και θα περιλαµβάνουν
πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δικαιώµατα, καθώς και αντιπροσώπευση στα νοµοθετικά όργανα του «κοινού
κράτους» και των «συστατικών κρατών».
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»
1. Το Κοινοβούλιο του «κοινού κράτους», που αποτελείται από δύο Σώµατα, τη Γερουσία και τη Βουλή
των Αντιπροσώπων, θα ασκεί τη νοµοθετική εξουσία.
α. Κάθε Σώµα θα έχει 48 µέλη. Η Γερουσία θα αποτελείται από ίσο αριθµό γερουσιαστών από κάθε
«συστατικό κράτος». Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από αναλογική εκπροσώπηση του
πληθυσµού, υπό τον όρο ότι κάθε «συστατικό κράτος» δε θα εκπροσωπείται µε λιγότερο από το ένα
τέταρτο των βουλευτών.
β. Οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου θα απαιτούν τη σύµφωνη γνώµη και των δύο Σωµάτων µε απλή
πλειοψηφία, που θα συµπεριλαµβάνει το ένα τέταρτο των γερουσιαστών που ψηφίζουν από κάθε
«συστατικό κράτος». Για ειδικά προσδιορισµένα θέµατα θα απαιτείται ειδική πλειοψηφία δύο πέµπτων του
συνολικού αριθµού των γερουσιαστών από κάθε «συστατικό κράτος».
2. Το γραφείο του Αρχηγού του κράτους βρίσκεται στο Προεδρικό Συµβούλιο που θα ασκεί την
εκτελεστική εξουσία:
α. Το Προεδρικό Συµβούλιο θα αποτελείται από έξι µέλη που θα εκλέγονται από µία λίστα µε ειδική
πλειοψηφία στη Γερουσία και θα εγκρίνονται µε απλή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η
σύνθεση του Προεδρικού Συµβουλίου θα είναι αναλογική µε τον πληθυσµό των δύο «συστατικών
κρατών», αν και όχι λιγότερο από το ένα τρίτο των µελών του Συµβουλίου θα πρέπει να προέρχεται από
κάθε «συστατικό κράτος».
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β. Το Προεδρικό Συµβούλιο θα επιδιώκει να καταλήγει σε αποφάσεις µε συναίνεση. Οπου αποτυγχάνει,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα παίρνει αποφάσεις µε απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων µελών µε την
προϋπόθεση ότι στην πλειοψηφία θα µετέχει τουλάχιστον ένα µέλος από κάθε «συστατικό κράτος».
γ. Τα µέλη του Συµβουλίου θα είναι ίσα και κάθε µέλος θα είναι επικεφαλής ενός υπουργείου. Οι
επικεφαλής των υπουργείων Εξωτερικών Θεµάτων και Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης δε θα προέρχονται
από το ίδιο «συστατικό κράτος».
δ. Τα γραφεία του Προέδρου και του αντιπροέδρου του Συµβουλίου θα εναλλάσσονται κάθε 10 µήνες
µεταξύ των µελών του Συµβουλίου. Οχι πάνω από δύο συνεχόµενοι Πρόεδροι µπορούν να προέρχονται
από το ίδιο «συστατικό κράτος». Ο Πρόεδρος και, κατά την απουσία του, ο αντιπρόεδρος θα εκπροσωπούν
το Συµβούλιο ως επικεφαλής του κράτους και επικεφαλής της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος και ο
αντιπρόεδρος δε θα έχουν αποφασιστική ψήφο ή αυξηµένες αρµοδιότητες µέσα στο Συµβούλιο.
ε. Οι εκτελεστικοί επικεφαλής των «συστατικών κρατών» θα καλούνται να συµµετέχουν χωρίς να
ψηφίζουν σε όλες τις συναντήσεις του Συµβουλίου µετά την ισχύ της συµφωνίας και σε περιοδική βάση
µετά τη δεκαετία.
3. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, το Γραφείο του Γενικού
Επιθεωρητή θα είναι ανεξάρτητα.
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
1. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο θα προασπίζει το Σύνταγµα και θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασµό του.
2. Θα αποτελείται από εννέα δικαστές, τρεις από κάθε «συστατικό κράτος» και τρεις µη Κυπρίους.
3. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο, inter alia, θα επιλύει διαφωνίες µεταξύ των «συστατικών κρατών» ή µεταξύ
ενός εξ αυτών ή και των δύο µε το «κοινό κράτος» και θα επιλύει σε µεταβατική βάση τα αδιέξοδα µεταξύ
των θεσµών του «κοινού κράτους», εάν αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη λειτουργία του «κοινού
κράτους».
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»
1. Οι θεσµοί του «κοινού κράτους» θα αναπτυχθούν στη διάρκεια µεταβατικών περιόδων, µετά τις οποίες
οι θεσµοί αυτοί θα λειτουργούν όπως περιγράφεται παραπάνω.
2. Με την έναρξη ισχύος αυτής της Συµφωνίας, οι ηγέτες των δύο πλευρών θα καταστούν Συν-Πρόεδροι
της Κύπρου για τρία χρόνια. Οι Συν-Πρόεδροι θα ασκούν την εκτελεστική εξουσία στη διάρκεια του
πρώτου έτους, βοηθούµενοι από το Συµβούλιο Υπουργών που θα ορίσουν. Για τα ακόλουθα δύο χρόνια, η
εκτελεστική εξουσία θα ασκείται από ένα Συµβούλιο Υπουργών εκλεγµένο από το Κοινοβούλιο, και οι
Συν-Πρόεδροι θα έχουν από κοινού τη θέση του Αρχηγού Κράτους.
3. Τα νοµοθετικά Σώµατα των «συστατικών κρατών» θα εκλεγούν εντός 40 ηµερών από την έναρξη ισχύος
αυτής της συµφωνίας. Το καθένα θα ορίσει 24 αντιπροσώπους (αντικατοπτρίζοντας την πολιτική σύνθεση
των κοινοβουλίων τους) σε ένα µεταβατικό Κοινοβούλιο «κοινού κράτους», που θα λειτουργεί για ένα
χρόνο.
4. Ενα µεταβατικό Ανώτατο ∆ικαστήριο θα οριστεί από τους Συν-Προέδρους για ένα χρόνο.
ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
α. Η Συνθήκη της Εγγύησης, που εφαρµόζεται µουτάτις µουτάντις στη νέα κατάσταση πραγµάτων που
καθιερώνεται µε βάση αυτή τη Συµφωνία και το Σύνταγµα της Κύπρου, θα καλύπτει, εκτός από την
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ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη συνταγµατική τάξη της Κύπρου, την εδαφική
ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη συνταγµατική τάξη των «συστατικών κρατών».
β. Η Συνθήκη Συµµαχίας θα επιτρέπει στην ελληνική και τουρκική στρατιωτική δύναµη - η κάθε µία δε θα
ξεπερνά (τοποθετήστε τετραψήφιο αριθµό) σε όλους τους βαθµούς -να σταθµεύει, µε βάση τη Συνθήκη
Συµµαχίας στο ελληνοκυπριακό «συστατικό κράτος» και το τουρκοκυπριακό «συστατικό κράτος»,
αντίστοιχα.
γ. Οι ελληνικές και οι τουρκικές δυνάµεις και ο οπλισµός τους θα αναδιπλωθούν σε τοποθεσίες που θα
συµφωνηθούν και θα προσαρµοστούν στα επίπεδα που θα συµφωνηθούν και όποιες δυνάµεις και οπλισµοί
καθ' υπέρβαση των επιπέδων που θα συµφωνηθούν, θα αποσυρθούν.
δ. Θα υπάρξει ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωµένων Εθνών, η οποία θα επιτηρεί την εφαρµογή αυτής της
Συµφωνίας και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια µε στόχο την προαγωγή της συµµόρφωσης µε βάση την
ίδια, και θα συµβάλλει στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, και θα παραµείνει όσο η κυβέρνηση
«του κοινού κράτους», µε τη συγκατάθεση και των δύο «συστατικών κρατών», δεν αποφασίσει
διαφορετικά.
ε. Η προµήθεια όπλων στην Κύπρο θα απαγορευτεί µε τρόπο που είναι νοµικά δεσµευτικός τόσο στους
εισαγωγείς όσο και στους εξαγωγείς. Και
στ. Μια Επιτροπή Επιτήρησης αποτελούµενη από τις εγγυήτριες δυνάµεις, το «κοινό κράτος» και τα
«συστατικά κράτη», υπό την προεδρία των Ηνωµένων Εθνών, θα επιτηρεί την εφαρµογή αυτής της
Συµφωνίας.
1. Η Κύπρος θα αποστρατιωτικοποιηθεί και όλες οι Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές δυνάµεις,
συµπεριλαµβανοµένων των µονάδων εφεδρειών θα διαλυθούν και τα όπλα τους θα αποµακρυνθούν από το
νησί σε φάσεις συγχρονισµένες µε την αναδίπλωση και τη ρύθµιση των ελληνικών και των τουρκικών
δυνάµεων.
2. ∆ε θα υπάρξουν παραστρατιωτικές ή εφεδρικές δυνάµεις ή στρατιωτική ή παραστρατιωτική εκπαίδευση
των πολιτών. Ολα τα όπλα, εκτός από τα όπλα για σπορ ειδικής άδειας, θα απαγορευτούν.
3. Κανένα «συστατικό κράτος» δε θα ανεχθεί βία ή υποκίνηση βίας εναντίον του «κοινού κράτους», των
«συστατικών κρατών» ή των εγγυητριών δυνάµεων.
4. Η Κύπρος δε θα θέσει το έδαφός της στη διάθεση των διεθνών στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτός κι αν
υπάρξει συγκατάθεση της Ελλάδας και της Τουρκίας.
ΣΥΝΟΡΑ «ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ» ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1. Τα εδαφικά σύνορα των «συστατικών κρατών» θα είναι όπως περιγράφονται στον χάρτη που αποτελεί
τµήµα αυτής της συµφωνίας.
2. Περιοχές που αποτελούν αντικείµενο εδαφικής προσαρµογής και οι οποίες είναι νόµιµα µέρος του
ελληνοκυπριακού «συστατικού κράτους» µε την έναρξη της ισχύος αυτής της συµφωνίας θα µπορούν να
διοικούνται από το «τουρκοκυπριακό κράτος» για µια ενδιάµεση περίοδο όχι µεγαλύτερη από τρία έτη. Η
διοίκηση θα µεταφερθεί υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ στο ελληνοκυπριακό «συστατικό κράτος» σε
συµφωνηµένες φάσεις. Θα ξεκινούν 90 µέρες, αφού τεθεί αυτή η συµφωνία σε ισχύ µε τη µεταβίβαση της
διοίκησης των µη κατοικηµένων περιοχών συναφών µε τα εναποµείναντα του ελληνοκυπριακού
«συστατικού κράτους».
3. Ειδικές ρυθµίσεις θα διασφαλίζουν τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των σηµερινών κατοίκων των
περιοχών που θα υποστούν προσαρµογή, και θα προνοούν για διατεταγµένη µετακόµιση σε επαρκείς
εναλλακτικές κατοικίες σε κατάλληλες τοποθεσίες, όπου θα µπορεί να κερδηθεί επαρκής επιβίωση.
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1. Οι διεκδικήσεις από τους ιδιοκτήτες περιουσιών που εκδιώχτηκαν από γεγονότα πριν από την ισχύ αυτής
της Συµφωνίας θα επιλύονται µε έναν συνολικό τρόπο, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, τον σεβασµό των
ατοµικών δικαιωµάτων των εκδιωχθέντων ιδιοκτητών και των τρεχόντων χρηστών, και την αρχή της
διζωνικότητας.
2. Σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε εδαφικές προσαρµογές, µε την έννοια της αποκατάστασης ή της
αποζηµίωσης, θα έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
α. Οι εκδιωχθέντες ιδιοκτήτες που επιλέγουν την αποζηµίωση ή των οποίων οι περιουσίες δεν
αποκαθίστανται µε βάση τις ρυθµίσεις ιδιοκτησίας θα λάβουν πλήρη και αποτελεσµατική αποζηµίωση στη
βάση της αξίας κατά τον χρόνο της εκδίωξης, προστεθέντος του πληθωρισµού.
β. Οι τρέχοντες ιδιοκτήτες, όντες πρόσωπα που έχουν κυριότητα ιδιοκτητών εκδιωχθέντων, ως αποτέλεσµα
διοικητικής απόφασης, µπορούν να κάνουν αίτηση και να λάβουν τίτλο εφόσον συµφωνήσουν σε
αντάλλαγµα να αποποιηθούν τον τίτλο τους σε µια ιδιοκτησία, αντίστοιχης αξίας στο άλλο «συστατικό
κράτος», από το οποίο εκδιώχτηκαν.
γ. Οι τρέχοντες - σηµερινοί - χρήστες µπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν τίτλους
ιδιοκτησίας σε ακίνητα που έχουν σηµαντικά βελτιωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν την αξία
στην αρχική κατάσταση.
δ. Θα υπάρξουν κίνητρα για ιδιοκτήτες να πουλήσουν, ενοικιάσουν ή ανταλλάξουν ιδιοκτησίες µε τους
τρέχοντες ιδιοκτήτες ή άλλα πρόσωπα από το «συστατικό κράτος» στο οποίο η ιδιοκτησία ευρίσκεται.
ε. Οι ιδιοκτησίες που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω θα αποκατασταθούν πέντε έτη µετά την ισχύ της
Συµφωνίας αυτής (τρία έτη για τις κενές περιουσίες), υπό την προϋπόθεση ότι δε θα αποκατασταθεί
περισσότερο από: Χ% της περιοχής και των ιδιοκτησιών σε οποιοδήποτε από τα συστατικά κράτη και Ψ%
σε οποιαδήποτε κοινότητα ή χωριό (εκτός από χωριά που αναφέρονται σαφώς σε αυτήν τη Συµφωνία) σε
ιδιοκτήτες από το άλλο «συστατικό κράτος». Και,
στ. Οι τρέχοντες ιδιοκτήτες που είναι Κύπριοι πολίτες και απαιτείται να εκκενώσουν περιουσία που
αποκαθίσταται δε θα υπάρξει απαίτηση να το κάνουν, έως ότου κατάλληλη εναλλακτική κατοικία τους έχει
παρασχεθεί.
3. Οι διεκδικήσεις περιουσιών θα γίνονται δεκτές και θα διεκπεραιώνονται από ένα ανεξάρτητο, ουδέτερο,
Γραφείο Ιδιοκτησίας, που θα αποτελείται από ίσο αριθµό µελών από το κάθε «συστατικό κράτος», καθώς
και µη κυπριακά µέλη. ∆ε θα χρειαστούν απευθείας διαπραγµατεύσεις µεταξύ ατόµων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
1. Μία ανεξάρτητη αντικειµενική επιτροπή συµφιλίωσης θα προωθεί την κατανόηση, την ανεκτικότητα,
και τον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
2. Η Επιτροπή θα αποτελείται από άνδρες και γυναίκες σε ίσο αριθµό Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
καθώς και από τουλάχιστον ένα µη Κύπριο µέλος, το οποίο ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ καλείται να
ορίσει ύστερα από διαβουλεύσεις µε τις δύο πλευρές.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1. Κάθε πράξη, είτε νοµοθετικής είτε εκτελεστικής είτε δικαστικής φύσης από οποιαδήποτε εξουσία πριν
από την ισχύ αυτής της συµφωνίας θα θεωρείται ισχυρή µε την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνει ή είναι
αντίθετη µε οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτής της συµφωνίας και η ισχύς της θα συνεχίζεται µετά την έναρξη
της παρούσης συµφωνίας. Κανείς δε θα µπορεί να αµφισβητεί την ισχύ τέτοιων πράξεων µε αιτιολογία τι
συνέβη πριν από την έναρξη ισχύος αυτής της συµφωνίας.
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2. Κάθε αίτηση για ευθύνες ή αποζηµίωση από πράξεις προηγούµενες αυτής της συµφωνίας θα
αντιµετωπίζεται στο µέτρο που δε ρυθµίζεται από αυτή τη συµφωνία από το «συστατικό κράτος» από το
οποίο ο αιτών προέρχεται.
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αυτή η συµφωνία θα αρχίσει να υφίσταται µετά τη δωδέκατη νυχτερινή της επόµενης µέρας της
επιβεβαιωµένης έγκρισης από κάθε πλευρά σε χωριστά και ταυτόχρονα δηµοψηφίσµατα που διεξάγονται
όπως προβλέπουν ρυθµίσεις αυτής της συµφωνίας.
2. Με την έναρξη της ισχύος της συµφωνίας θα υπάρξουν τελετές στο νησί στη διάρκεια των οποίων όλες
οι σηµαίες εκτός αυτών που προβλέπονται στη συµφωνία θα υποσταλούν και αναρτηθούν οι σηµαίες της
Κύπρου και των «συστατικών κρατών» σύµφωνα µε το Σύνταγµα.

17 Νοεµβρίου 2002, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
Tο σχέδιο Xάρντινγκ
Bρισκόµαστε στα µέσα της δεκαετίας του ’50. H Kύπρος είναι αποικία της Bρετανίας. H βρετανική
αποικιακή αυτοκρατορία καταρρέει παντού, αλλά το Λονδίνο αρνείται να εκχωρήσει το δικαίωµα της
αυτοδιάθεσης στους Kυπρίους, οι οποίοι έχουν πλέον εξεγερθεί και ενόπλως, απαιτώντας την ένωση µε την
Eλλάδα και την αποτίναξη του αποικιακού ζυγού.
H Eλλάδα, από την άλλη πλευρά, επιθυµεί φυσικά την ένωση αλλά έχει µόλις εξέλθει από τον πόλεµο και
τον εµφύλιο. Eξαιρετικά αδύναµη ακόµη και εξαρτώµενη καθοριστικά από τις HΠA, δεν είναι σε θέση να
διεκδικήσει µαχητικά την ένωση, την οποία απαιτούν µαχητικά και ανυποχώρητα οι εξεγερµένοι Kύπριοι.
Tον Oκτώβριο του 1955 η βρετανική κυβέρνηση διορίζει νέο κυβερνήτη της Kύπρου του στρατάρχη σερ
Tζον Xάρντινγκ, µέχρι τότε αρχηγού του αυτοκρατορικού επιτελείου, µε σαφείς οδηγίες να καταπνίξει το
κίνηµα και να επιβάλει αποικιακό σύνταγµα.
Στις 21 Nοεµβρίου 1955 ο Xάρντινγκ επέδωσε στον Mακάριο το σχέδιό του, στο οποίο, για πρώτη φορά το
Λονδίνο αναγνώριζε το δικαίωµα αυτοδιάθεσης της Kύπρου κάποτε στο αόριστο µέλλον και υπό πολλές
προϋποθέσεις διασφάλισης των στρατηγικών συµφερόντων του Hνωµένου Bασιλείου και των συµµάχων
του, ζητώντας ως αντάλλαγµα την παραµονή της Kύπρου ειρηνικά υπό αποικιακό καθεστώς για διάστηµα
που ανεπισήµως προσδιοριζόταν από τους Bρετανούς σε δέκα περίπου χρόνια. Aυτό όµως δεν
αναγραφόταν στο σχέδιο, το οποίο στην πραγµατικότητα ήταν µια σύντοµη ∆ήλωση Aρχών.
«∆εν είναι θέσις της βρετανικής κυβερνήσεως ότι η αρχή της αυτοδιαθέσεως ουδέποτε δύναται να
εφαρµοσθή εις την Kύπρον. H άποψίς της είναι ότι τώρα η αρχή αυτή δεν είναι πρότασις δυναµένη να
εφαρµοσθή ένεκεν της παρούσης καταστάσεως εις την Aνατολικήν Mεσόγειον... Eάν ο κυπριακός λαός
συµµετάσχη εις την συνταγµατικήν εξέλιξιν, η κυβέρνησις της Aυτής Mεγαλειότητος προτίθεται να
εργασθή δια µίαν τελικήν λύσιν, η οποία θα ικανοποίει τους πόθους του κυπριακού λαού, θα συνήδε προς
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τα στρατηγικά συµφέροντα της κυβερνήσεως της Aυτής Mεγαλειότητος και των συµµάχων της και θα
ελάµβανε υπ’ όψιν τας υπάρχουσας συµµαχίας εις τας οποίας µετέχει η κυβέρνησις της Aυτής
Mεγαλειότητος» αναφέρεται στο κρίσιµο σηµείο της τελικής µορφής του σχεδίου Xάρντινγκ.
Tαυτοχρόνως µε το σχέδιο όµως ο Xάρντινγκ κηρύσσει στρατιωτικό νόµο, εντείνει την καταπίεση,
αναγορεύει σε έγκληµα που τιµωρείται µε την ποινή του θανάτου ακόµη και τη... µεταφορά όπλων από
τους Kύπριους πολίτες, θέτει εκτός νόµου όλα τα κόµµατα και τις οργανώσεις της Aριστεράς.
Παρ’ όλα αυτά ο Mακάριος συνεχίζει τις διαπραγµατεύσεις και οι θέσεις του προσεγγίζουν περισσότερο µε
το σχέδιο Xάρντινγκ, το οποίο βελτιώνεται σε κάποια σηµεία.
Mόλις όµως ο Mακάριος τολµά να µη συµφωνήσει µε την προτεινόµενη µορφή του σχεδίου και να ζητήσει
περαιτέρω βελτιώσεις κατά τη συνάντηση που έχει µε τον υπουργό Aποικιών της Bρετανίας Λένοξ Mπόιντ
στη Λευκωσία, στις 29 Φεβρουαρίου 1956, η κατάσταση αλλάζει δραµατικά. Στις 9 Mαρτίου ο Mακάριος
συλλαµβάνεται από τους Aγγλους και εξορίζεται στις Σεϊχέλες, ενώ στις 10 Mαΐου 1956 ο Xάρντινγκ
απαγχονίζει τους Kαραολή και ∆ηµητρίου.
Tο καλοκαίρι του 1956 το αίµα τρέχει ποτάµι στην Kύπρο. Oι απαγχονισµοί Kυπρίων νεαρών αγωνιστών
ηλικίας 19-25 ετών είναι στην ηµερήσια διάταξη. H αποδοχή του σχεδίου Xάρντινγκ είναι ουσιαστικά
αδύνατη κάτω από τέτοιες συνθήκες.
Aλλωστε οι προθέσεις των Bρετανών για τη θέση των Tουρκοκυπρίων αποκαλύπτονται σε συζήτηση που
γίνεται στη Bουλή των Kοινοτήτων στις 19 ∆εκεµβρίου 1956, όπου ο υπουργός Aποικιών Λένοξ Mπόιντ
για πρώτη φορά δηλώνει ότι αν ποτέ εφαρµοστεί στην Kύπρο το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης, αυτό θα
ισχύσει και για τους Tουρκοκυπρίους –δηλαδή θα γίνει διχοτόµηση του νησιού και διπλή ένωση µε Eλλάδα
και Tουρκία!
Oι συνθήκες
Zυρίχης – Λονδίνου
Mε τις συνθήκες της Zυρίχης και του Λονδίνου, οι οποίες υπεγράφησαν στις 11 και 19 Φεβρουαρίου
αντιστοίχως και δηµοσιεύθηκαν µαζί στις 23 Φεβρουαρίου 1956, βάσει των οποίων ιδρύθηκε η Kυπριακή
∆ηµοκρατία στις 15 Aυγούστου 1960, συντελείται µια βαθιά τοµή:
H Aθήνα αναγνωρίζει ότι στις τότε υφιστάµενες διεθνείς συνθήκες είναι πλέον αδύνατη η Eνωση και
πειθαναγκάζει τη Λευκωσία, η οποία ακόµη ζει µε το όραµα αυτό, να αποδεχθεί µια υποθηκευµένη
ανεξαρτησία και µια συγκυριαρχία µε τους Tουρκοκυπρίους, στη βάση ενός άκρως προβληµατικού
µοντέλου µοιράσµατος της εξουσίας, το οποίο στο σηµείο αυτό µοιάζει πολύ µε ορισµένες προβλέψεις του
σχεδίου Aνάν.
Eπιφανειακά, οι συνθήκες Zυρίχης–Λονδίνου, αν και οδηγούν στην άµεση ανεξαρτησία, υλοποιώντας την
ακατανίκητη θέληση των Eλληνοκυπρίων που επιθυµούσαν να αποτινάξουν τον βρετανικό αποικιακό ζυγό,
περιέχουν ρυθµίσεις πολύ ευνοϊκότερες για τους Tουρκοκυπρίους από εκείνες που ίσως να προέβλεπε στο
αόριστο µέλλον το σχέδιο Xάρντινγκ.
Στην πραγµατικότητα η σύγκριση αυτή είναι άνευ αντικειµένου. Tο σχέδιο Xάρντινγκ αποσκοπούσε
πρωτίστως στη διαφύλαξη του βρετανικού αποικιακού καθεστώτος, ενώ οι συνθήκες Zυρίχης–Λονδίνου
εντάσσονται στο πλαίσιο της σταδιακής όξυνσης του ψυχρού πολέµου και τις ανάγκες της ∆ύσης – κάτι
που αποτυπώνεται στα άρθρα της µυστικής «Συµφωνίας Kυρίων» που υπογράφουν οι πρωθυπουργοί της
Tουρκίας και της Eλλάδος Mεντερές και Kαραµανλής, στη Zυρίχη.
«H Eλλάς και η Tουρκία θα υποστηρίξουν την είσοδο της ∆ηµοκρατίας της Kύπρου εις το NATO. H
εγκατάστασις βάσεων του NATO εις την νήσον, ως και η σύνθεσις αυτών, εξαρτάται εκ της συµφωνίας
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των δύο κυβερνήσεων» τονίζεται στο άρθρο 1 της µυστικής συµφωνίας και στο άρθρο 2 προστίθεται:
«Συνεφωνήθη µεταξύ των δύο πρωθυπουργών ότι θα παρέµβουν παρά τω προέδρω και αντιπροέδρω της
∆ηµοκρατίας της Kύπρου, αντιστοίχως, επί τω σκοπώ όπως τεθούν εκτός νόµου το κοµµουνιστικόν κόµµα
και η κοµµουνιστική φάσις».
Eλλάδα και Tουρκία δηλαδή αντιµετωπίζουν το Kυπριακό όχι µόνο ως ζήτηµα ρύθµισης των εσωτερικών
διαδικασιών συµβίωσης των δύο κοινοτήτων, αλλά και υπό το πρίσµα της µετατροπής της Kύπρου σε βάση
του NATO, προκειµένου να υπηρετηθεί ο γενικότερος στόχος της ενίσχυσης της ∆ύσης στη στρατηγική
αντιπαράθεση µε το τότε «σοσιαλιστικό στρατόπεδο», πράγµα που τότε αποτελούσε το κορυφαίο ζήτηµα
της εποχής και καθόριζε τη διεθνή κατάσταση.
Oι συνθήκες Zυρίχης–Λονδίνου µπορεί να συνυπολόγιζαν σωστά τις ανάγκες του διεθνούς πλαισίου,
αποδείχθηκαν όµως τραγικά εσφαλµένες στον υπολογισµό των εσωτερικών παραµέτρων του Kυπριακού.
Yποτίµησαν τη δυναµική που θα µπορούσε να αναπτύξει η σύγκρουση Eλληνοκυπρίων–Tουρκοκυπρίων
ως αποτέλεσµα του άδικου και µη λειτουργικού µοντέλου διακυβέρνησης που τους επιβλήθηκε.
Eπιπλέον δηµιούργησαν αποκλίνοντες πλέον στόχους Aθήνας και Λευκωσίας. Eνώ Aθήνα και Aγκυρα
επιδίωκαν να βρουν τρόπους εκσυγχρονισµού ενός µοντέλου συγκυριαρχίας επί της Kύπρου στη βάση της
ένταξής της στο πολιτικοστρατιωτικό στρατόπεδο της ∆ύσης, η αναγκαστική και, αρχικά ανεπιθύµητη
ανεξαρτησία της Kύπρου υποχρέωνε την ελληνοκυπριακή ηγεσία να αναζητήσει µεθόδους κατοχύρωσης
της ύπαρξης της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας στο διεθνές στερέωµα, κάτι που αντικειµενικά την έφερνε σε
διάσταση µε τα στενά συµφέροντα της ∆ύσης.
Tο σχέδιο Aτσεσον
H διάσταση αυτή έγινε ιδιαιτέρως αισθητή από τα τέλη του 1963, όταν στην Eλλάδα νίκησε στις εκλογές ο
Γ. Παπανδρέου και ο K. Kαραµανλής έφυγε στο Παρίσι.
O Mακάριος, ο οποίος στην προσπάθεια κατοχύρωσης του κράτους συναντούσε όλο και µεγαλύτερα
εµπόδια από τα υπερβολικά δικαιώµατα που είχαν εκχωρήσει στους Tουρκοκύπριους οι συνθήκες Zυρίχης
–Λονδίνου, υποβάλει στις 30 Nοεµβρίου 1963 ένα µακροσκελές υπόµνηµα µε τα περιβόητα «13 Σηµεία»
στον αντιπρόεδρο Φαζίλ Kιουτσούκ. Tο υπόµνηµα αυτό ισοδυναµούσε µε µονοµερή ανατροπή του
καθεστώτος των συνθηκών ίδρυσης της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Mέσα σε λιγότερο από ένα µήνα η αιµατοχυσία είχε εξαπλωθεί σε όλη την Kύπρο, µε τραγικές συνέπειες.
Oι Tουρκοκύπριοι αποχώρησαν από την κυβέρνηση και τη βουλή, ο πληθυσµός τους συγκεντρώθηκε σε έξι
θυλάκους που αντιστοιχούσαν στο 5% του κυπριακού εδάφους, οι Bρετανοί βρήκαν την ευκαιρία (µε τη
σύµφωνη γνώµη της Aθήνας και της Aγκυρας) να χαράξουν την «πράσινη γραµµή» διαχωρισµού
Eλληνοκυπρίων–Tουρκοκυπρίων, ενώ τα Xριστούγεννα του 1963 περνούν στην Kύπρο υπό το κράτος
φόβου για τουρκική εισβολή. Aπό εδώ και πέρα πια Eλληνοκύπριοι και Tουρκοκύπριοι ζουν χωριστά…
O σχηµατισµός νέας κυβέρνησης στην Eλλάδα από τον θριαµβευτή των εκλογών του Φεβρουαρίου 1964,
Γεώργιο Παπανδρέου, οδηγεί σε επικράτηση στην Eλλάδα βλέψεων για ένωση, πάνω σε ένα εκρηκτικό
φόντο, που συνθέτουν τα αλλεπάλληλα κύµατα διακοινοτικών συγκρούσεων και η προετοιµασία της
Tουρκίας να εισβάλει στην Kύπρο.
O πόλεµος Eλλάδας - Tουρκίας είναι προ των πυλών. H Aθήνα προωθεί µυστικά στην Kύπρο ολόκληρη
µεραρχία. H Σοβιετική Eνωση παρεµβαίνει υπέρ της Λευκωσίας, οπότε µόνο µια ιστορική επιστολή του
προέδρου των HΠA Λίντον Tζόνσον, στις 5 Iουνίου 1964, προς την Aγκυρα αποτρέπει την τουρκική
απόβαση στην Kύπρο που ετοιµαζόταν για την ίδια νύχτα. O Tζόνσον απειλεί τους Tούρκους ότι θα τους
αφήσουν έκθετους οι HΠA και το NATO σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση από την EΣΣ∆ ως
αποτέλεσµα εισβολής της Aγκυρας στην Kύπρο.
O Tζόνσον καλεί αµέσως µετά τον Γ. Παπανδρέου στην Oυάσιγκτον και του ασκεί αφόρητες πιέσεις να
αποδεχθεί διχοτοµική λύση του Kυπριακού. Aυτός αρνείται, αλλά δέχεται την πρόταση να αναλάβει ρόλο
προσωπικού απεσταλµένου του Tζόνσον για το Kυπριακό ο Nτιν Aντσεσον, παλιός υπουργός Eξωτερικών
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και εκ των πρωτεργατών του δόγµατος Tρούµαν
O Aτσεσον πραγµατικά εγκαταστάθηκε στη Γενεύη, στις 5 Iουλίου 1964, και ταχύτατα κατάρτισε δύο
σχέδια για τη διχοτόµηση της Kύπρου.
Στο πρώτο σχέδιο, το οποίο αποδέχεται η Tουρκία, η Kύπρος ενώνεται µεν µε την Eλλάδα, αλλά η Aθήνα
καλείται «να παραχωρήσει στην Tουρκία ένα τµήµα του νησιού στο διηνεκές, δηλαδή κατά πλήρη
κυριαρχία». Ως τέτοια περιοχή ορίζεται η Kαρπασία, όπου η Tουρκία θα έχει δικαίωµα να την
χρησιµοποιήσει «σαν στρατιωτική βάση µε πλήρη δικαιώµατα και να εγκαταστήσει εκεί πεζικές, ναυτικές
και αεροπορικές δυνάµεις». Eπιπλέον, το πρώτο σχέδιο Aτσεσον προβλέπει τη δηµιουργία «καντονιών»
στον τουρκικό τοµέα της Λευκωσίας και στην περιοχή που εκτείνεται βόρεια προς την οροσειρά της
Kηρύνειας, ίσως και αλλού.
Πρόκειται δηλαδή για διχοτόµηση της Kύπρου και για διπλή ένωση, µε τον τουρκικό στρατό να
εγκαθίσταται νόµιµα στην Kύπρο και τον τουρκικό τοµέα να εκτείνεται σε µια περιοχή γύρω στο 15-20%
του νησιού.
Mια δεύτερη εκδοχή του ίδιου σχεδίου, όπου µειώνεται κάπως η τουρκική περιοχή και εκχωρείται στην
Tουρκία µόνο για 50 χρόνια, απορρίπτεται από την Aγκυρα.
Στις 27 Iουλίου 1964 Aθήνα και Λευκωσία απορρίπτουν και τα δύο σχέδια Aτσεσον, θεωρώντας τα και τα
δύο «διχοτοµικά και συγκαλυµµένη µορφή διπλής ένωσης».
Στη συνέχεια όµως ο Eλληνας πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ταλαντεύεται επί ένα µήνα γύρω από την
αποδοχή του σχεδίου Aτσεσον στη δεύτερη εκδοχή, πράγµα που κατά βάση δεν έχει νόηµα, αφού το έχουν
απορρίψει οι Tούρκοι.
Kατά τη φάση αυτή όµως αναδεικνύεται πολύ έντονα πλέον το γεγονός ότι η γραµµή κάποιας ανεκτής
«διπλής ένωσης» που αρχίζει να αποδέχεται η Aθήνα βρίσκεται πλέον σε ριζική διάσταση µε τη γραµµή
υπεράσπισης της κυπριακής ανεξαρτησίας που ακολουθεί όλο και εντονότερα ο Mακάριος, όσο και αν
τυπικά συνεχίζει να ορκίζεται στο όνοµα της «καθαρής» ένωσης µε την Eλλάδα.
∆ιπλή ένωση εναντίον ανεξαρτησίας
H σύγκρουση αυτή φτάνει στον παροξυσµό της στα χρόνια της χούντας, µε τη διαρκή υπονόµευση του
Mακάριου από τους δικτάτορες, που καταλήγει στο πραξικόπηµα εναντίον του και την τουρκική εισβολή.
Πέρα από τον ρόλο των HΠA στις εξελίξεις αυτές, από τη σκοπιά που εξετάζουµε το θέµα η εισβολή και η
κατοχή κλείνουν οριστικά το θέµα των βλέψεων της Aθήνας.
Στην ίδια την Kύπρο, όπως είναι αυτονόητο, η εισβολή και η κατοχή συνιστούν κορυφαία τοµή. H
ελληνοκυπριακή ελίτ στρέφεται πλέον οριστικά και αµετάκλητα προς την ανεξαρτησία, οργανώνει την
οικονοµική της επιβίωση στο ελεύθερο τµήµα του νησιού και προσπαθεί σε πολιτικό επίπεδο να
προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα.
Eτσι, αποδέχεται ο ίδιος ο Mακάριος την αρχή της «διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας, κατά τη
συνάντησή του µε τον Nτενκτάς στις αρχές του 1977. H αρχή αυτή επαναβεβαιώνεται µε τη συµφωνία του
Nτενκτάς µε τον Kυπριανού (ο οποίος έχει διαδεχθεί τον αποθανόντα Mακάριο), τον Mάιο του 1979.
Eχοντας στερηθεί περίπου το 80% των πλουτοπαραγωγικών πηγών της που βρίσκονταν στα κατεχόµενα, η
ελεύθερη Kύπρος υφίσταται ριζική αλλαγή στον προσανατολισµό της οικονοµίας της. Στρέφεται προς τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, επωφελούµενη του γεγονότος ότι µεταφέρονται στην Kύπρο όλες σχεδόν
οι αντίστοιχες δραστηριότητες από τον Λίβανο, ο οποίος σπαράσσεται από εµφύλιο πόλεµο και ο οποίος
αποτελούσε το χρηµατοοικονοµικό κέντρο υπηρεσιών της Mέσης Aνατολής.
Aυτή η στροφή στην οικονοµία, η οποία είναι ευνόητο πως απαιτεί σαφή προσανατολισµό προς τη ∆ύση
και µεγαλύτερη σταθερότητα, βρίσκει την αντανάκλασή της και στις θέσις για το Kυπριακό.
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H Λευκωσία εγκαταλείπει τους αδέσµευτους σιγά σιγά, ενώ επιχειρεί επανασύσφιξη των σχέσεων µε την
Aθήνα κατά τη δεκαετία του ’80. Eπιπλέον προσεγγίζει τις HΠA πεοσφέροντάς τους κάθε είδους
στρατιωτική διευκόλυνση, από εκείνες που ο Mακάριος αρνιόταν κατηγορηµατικά.
Tον Aύγουστο του 1983 ο γενικός γραµµατέας του OHE Xαβιέ Πέρες ντε Kουέγιαρ υποβάλει στις δύο
πλευρές τους «∆είκτες» του, όπως πέρασαν στην ιστορία του Kυπριακού. ∆εν πρόκειται για ολοκληρωµένο
σχέδιο αλλά για προτάσεις, συνήθως ασαφείς, πάνω σε µερικές πτυχές του Kυπριακού που εισάγουν την
έννοια της οµοσπονδίας µε αρκετή χαλαρότητα µεταξύ των δύο συστατικών µερών. Eπιπλέον, εισάγουν τη
διαδικασία της «κλιµακωτής» διαπραγµάτευσης, η οποία ενέχει κινδύνους παγίωσης ως «κεκτηµένων» των
ενδιάµεσων συµφωνιών, έστω και αν δεν υπάρχει τελική κατάληξη.
Tους «∆είκτες Kουέγιαρ» απορρίπτουν τόσο η Aθήνα και η Λευκωσία, όσο και ο Nτενκτάς και η Aγκυρα.
Oι µεν Eλληνες γιατί τους θεωρούν επικίνδυνους, οι δε Tούρκοι γιατί έχουν άλλα στο µυαλό τους.
Πραγµατικά στις 15 Nοεµβρίου 1983 ανακηρύσσουν µονοµερώς την «ανεξαρτησία» του ψευδοκράτους της
«Tουρκικής ∆ηµοκρατίας Bόρειας Kύπρου», αιφνιδιάζοντας την Aθήνα και τη Λευκωσία και προωθώντας
παραπέρα τη διχοτόµηση.
H «∆έσµη Iδεών» του Γκάλι
Στις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 1988 νικητής αναδεικνύεται ο δραστήριος επιχειρηµατίας
Γιώργος Bασιλείου, ο οποίος εκφράζει τον δυναµισµό των νέων ηγετικών στρωµάτων της κυπριακής
οικονοµίας, στα οποία ανήκει και ο ίδιος.
Mε την αυτοπεποίθηση αυτών των στρωµάτων, ο Bασιλείου παρακάµπτει θεαµατικά την Aθήνα και αρχίζει
έναν εντυπωσιακό κύκλο επαφών µε τη Θάτσερ, τον Pίγκαν και τον Mπους, επιδιώκοντας να προωθήσει
λύση του Kυπριακού µε τις απευθείας συναντήσεις κορυφής µε τους ηγέτες της ∆ύσης. «Στη σηµερινή
εποχή είναι εύκολο να βρεθεί λύση στο Kυπριακό γιατί αυτό συµπίπτει µε τα αµερικανικά σχέδια για
ειρήνη στον κόσµο», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Γ. Bασιλείου στις 29 Iουλίου 1988 στην Oυάσιγκτον, όπου
έχει πάει για να συναντήσει τον πρόεδρο Pίγκαν και τον αντιπρόεδρο Mπους.
Kαθώς καταρρέει ο «υπαρκτός σοσιαλισµός» και η EΣΣ∆, στην Kύπρο αρχίζουν να συρρέουν τεράστια
κεφάλαια από πρώην ανατολικές χώρες, εντείνοντας την οικονοµική ευηµερία και ενισχύοντας
αντικειµενικά την κοινωνική βάση της γραµµής Bασιλείου.
Στις νέες συνθήκες ο γεν. γραµµατέας του OHE Mπούτρος Mπούτρος Γκάλι υποβάλλει στις 15 Iουλίου
1992 ένα νέο σχέδιο επίλυσης του Kυπριακού, τη «∆έσµη Iδεών» Γκάλι, όπως πολιτογραφείται,
υποβάλλοντας και χάρτη που εκχωρεί το 30% του κυπριακού εδάφους στους Tουρκοκύπριους.
H «∆έσµη Iδεών» µοιάζει αισθητά µε το σχέδιο Aνάν. «H οµοσπονδιακή δηµοκρατία θα έχει µια εδαφική
επικράτεια που θα αποτελείται από δύο πολιτικά ίσα οµοσπονδιακά κράτη» αναφέρεται για παράδειγµα,
ενώ ίδιες σχεδόν είναι οι ρυθµίσεις για την Aνω και Kάτω Bουλή, όπου απαιτείται χωριστή πλειοψηφία
Eλληνοκυπρίων και Tουρκοκυπρίων για να ψηφιστεί µια απόφαση.
Συνολικά, πάντως, είναι αισθητά καλύτερο για την ελληνοκυπριακή πλευρά σε πολλά επιµέρους σηµεία
από το σχέδιο Aνάν.
Tελικά απορρίπτεται από τον Nτενκτάς και την Aγκυρα. Eίχαν δίκιο να το κάνουν, όπως αποδεικνύεται,
αφού το σχέδιο Aνάν που παρουσιάζεται µετά από δέκα χρόνια είναι πολύ ευνοϊκότερο για τις τουρκικές
απόψεις και σαφέστατα πιο διχοτοµικό στις προβλέψεις, στις διατυπώσεις και στο όλο πνεύµα του.
H αποδοχή της «∆έσµης Iδεών» Γκάλι από την Aθήνα και τη Λευκωσία ως βάσης διαπραγµάτευσης
επαναλαµβάνεται µε το σχέδιο Aνάν, παρ’ όλο που είναι σαφώς δυσµενέστερο.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΒΕΡΩΦ (1963)
Tο 1963, η Kυπριακή ∆ηµοκρατία είχε πίσω της ζωή µόλις τριών ετών. H ιδρυτική της πράξη, οι
Συµφωνίες Zυρίχης – Λονδίνου του 1960, παρά τις όποιες δυσκολίες, είχαν δηµιουργήσει ένα γενικά
ικανοποιητικό πλαίσιο λειτουργίας. Oµως, στα 1963, όπως αναφέρει και ο πρώην πρωθυπουργός Γεώργιος
Pάλλης στο άρθρο του, υπό την επιρροή θερµοκέφαλων απόψεων της εποχής, οι οποίες δεν απέχουν πολύ
από τις αντίστοιχες σηµερινές, ο Mακάριος προχώρησε στην αµφισβήτηση των Συµφωνιών που
συνέστησαν την Kυπριακή ∆ηµοκρατία. Tο καταλυτικό για την πορεία του Kυπριακού αυτό γεγονός βρήκε
κάθετα αντίθετη την ελληνική κυβέρνηση, όπως προκύπτει και από την τότε απόρρητη επιστολή του
υπουργού Eξωτερικών της εποχής Eυάγγελου Aβέρωφ που ακολουθεί, και στην οποία αναφέρεται και ο κ.
Pάλλης στο άρθρο του.

YΠOYPΓEIO EΞΩTEPIKΩN
Aριθ. Πρωτ.: YOI-29
Eν Aθήναις τη 19η Aπριλίου 1963
AKPΩΣ AΠOPPHTOΣ
Mακαριώτατε,
Σας ευχαριστώ θερµώς διά την φιλόφρονα επιστολήν σας, την οποίαν έλαβον µέσω του φίλου Πρεσβευτού
κ. Kρανιδιώτη. Eίχοµεν πράγµατι δυσκολίας, και ουσίας και τύπων, διά να ανταποκριθώµεν εις την
παράκλησίν σας, αλλά τας υπερενικήσαµεν διότι τρέφοµεν προς υµάς ειλικρινή αγάπην και διότι
ανελογίσθηµεν ότι τα βάρη προέκυψαν εκ του αιµατηρού απελευθερωτικού αγώνος της Kύπρου.
Tην επιστολήν σας, ∆έσποτα, ανέγνωσα προσεκτικά, µε πολλήν δε προσοχήν ήκουσα και όσα µου
µετέδωσεν εκ µέρους σας ο κ. Kρανιδιώτης.
Tα θέµατα είναι τόσον σοβαρά ώστε να πρέπει να σας είπω όλην µου την σκέψιν.
Θα ήθελα πάρα πολύ να συµµερισθώ την αισιοδοξίαν σας επί όσων µου διεµηνύσατε περί µη διαταράξεως
–ως εκ της πολιτικής σας– των σχέσεων Eλλάδος-Tουρκίας.
Aτυχώς, καίτοι φύσει αισιόδοξος, δεν δύναµαι να συµφωνήσω µαζί σας. Aι σχέσεις Eλλάδος-Tουρκίας
διεταράχθησαν ήδη σοβαρώτατα. Tα κυπριακά θέµατα, οµαλώς εξελισσόµενα προ καιρού, ήρχισαν ήδη να
δηλητηριάζουν όλα τα άλλα ελληνοτουρκικά θέµατα, και κινδυνεύουν, οξύτερον εξελισσόµενα, να
διαταράξουν εκ θεµελίων τας ελληνοτουρκικάς σχέσεις.
Tούτο έχει διά το Eθνος πολύ µεγάλην σηµασίαν.
Πρώτον, εις τον φοβερά εκτεθειµένον –και δι’ αυτό επικίνδυνον– γεωγραφικόν χώρον τον οποίον κατέχει η
Eλλάς, δεν περιβάλλεται υπό πολλών φίλων και, βεβαίως, κάθε άλλο παρά εξυπηρετεί την ασφάλειάν της η
ρήξις των πολιτικών σχέσεων µε την Tουρκίαν, την µόνην γείτονα ήτις είναι σύµµαχός της εν τω NATO.
∆εύτερον, ο πάνσεπτος Oικουµενικός Θρόνος, προς ον και ηµείς και όλαι αι ξέναι Eκκλησίαι τρέφουν
βαθύν σεβασµόν και αγάπην, ως και ο προσφιλής και από πάσης απόψεως ιδιαιτέρως αξιόλογος
Eλληνισµός της Kωνσταντινουπόλεως, θα διατρέξουν µεγάλους κινδύνους, τους οποίους, ως η πράξις
απέδειξε, δεν καλύπτει πλήρως η ύπαρξις ικανοποιητικών κειµένων διεθνών συµφωνιών, ή αι οιαιδήποτε
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δυναταί πολιτικαί ενέργειαι.
Tρίτον, άλλα θέµατα ανακύπτοντα ως εκ της γειτνιάσεως των δύο χωρών, θέµατα άτινα εν τω συνόλω των
αποκτούν σηµαντικήν αξίαν διά την Eλλάδα, µοιραίως δυσχεραίνονται.
Bεβαίως, όταν πρόκειται να θιγούν η εθνική αξιοπρέπεια, ή βασικώτατα του Eλληνισµού συµφέροντα, η
Eλλάς –παρά το απαραίτητον αλλά και δυσχερέστατον έργον της ανασυγκροτήσεώς της– γνωρίζει να
αδιαφορή προ των οιωνδήποτε επικινδύνων συνεπειών και να ακολουθή την ην θεωρεί ως επιβεβληµένην
γραµµήν.
Tούτο, ως καλώς γνωρίζετε, έπραξε κατά την διάρκειαν του Kυπριακού αγώνος. Tούτο αναµφιβόλως θα
έπραττε και σήµερον, αν το Kυπριακόν ευρίσκετο ακόµη εν εξελίξει, ή αν τα ανακύψαντα εκ της
εφαρµογής των Συµφωνιών θέµατα ήσαν πρωταρχικής σηµασίας.
Eάν αποµονώσω προς στιγµήν το γεγονός ότι τας καταστατικάς πράξεις της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας
έχοµεν και ηµείς υπογράψει και ότι η Eλλάς τιµά πάντοτε την υπογραφήν της, θα έπρεπε να προσθέσω ότι
την ιδίαν αδιαφορίαν ενώπιον των γενικών κινδύνων θα έπρεπεν ίσως να επιδείξωµεν και εις την
περίπτωσιν καθ’ ην δι’ αδιαλλάκτου και οξείας τακτικής θα ηδύνατο η απελευθερωθείσα Kύπρος να
επιτύχη ουσιωδώς καλύτερον καθεστώς.
Σήµερον, όµως, είναι διά πολλούς λόγους προφανές ότι η οξεία τακτική, εκτός του ότι θέτει εις πάντας
ερωτηµατικά ως προς τας πιθανάς εξελίξεις και δι’ αυτό αναστέλλει την ραγδαίαν οικονοµικήν πρόοδον,
δεν δύναται να οδηγήση εις θετικά αποτελέσµατα, αλλά δύναται να δηµιουργήση σοβαρούς κινδύνους διά
την προσφιλή Kυπριακήν ∆ηµοκρατίαν, της οποίας, ως υµείς οι ίδιοι διεπιστώσατε, ο ελεύθερος βίος
ήρχισε κατά τρόπον λίαν ενθαρρυντικόν, ενώ το µέλλον αυτής διεγράφετο ελπιδοφόρον.
Aν αι Συµφωνίαι περιέχουν διατάξεις δυσχερώς εις την πράξιν εφαρµοζοµένας, αύται θα πρέπει βεβαίως να
τροποποιηθούν κοινή συµφωνία, αλλά τούτο θα ήτο δυνατόν και –ως έχοµεν λόγους να πιστεύωµεν– ίσως
εύκολον εις ατµόσφαιραν φιλίας, εµπιστοσύνης και καλών ελληνοτουρκικών σχέσεων.
H Kυβέρνησις, ως γνωρίζετε, πολλά έπραξε διά να σας βοηθήση προς την κατεύθυνσιν αυτήν.
Aτυχώς –διά λόγους τους οποίους αντιλαµβάνοµαι– ηκολουθήθη άλλη γραµµή και πιστεύω ότι
διαγράφονται διά το µέλλον πολλοί κίνδυνοι διά την αγαπητήν Kύπρον, δι’ άλλα προσφιλή τµήµατα του
Eλληνισµού, και διά γενικώτερα συµφέροντα της Xώρας.
Eν όψει αυτών των κινδύνων, θα ήθελα Σεις, ο αγαπητός και σώφρων Iεράρχης, ο υπεύθυνος δι’ εν τµήµα
του Eλληνισµού αλλά ο εµµέσως έχων ευθύνην και δι’ ολόκληρον τον Eλληνισµόν, να γνωρίζετε την θέσιν
της Eλληνικής Kυβερνήσεως.
Eκεί όπου έφθασαν τα πράγµατα η Kυβέρνησις έπρεπε να οξύνη και εκείνη τας σχέσεις της µε την
Tουρκίαν. Tο έπραξεν ήδη, κατά τρόπον έντονον αλλά συγχρόνως κατά τρόπον σοβαρόν, αποφεύγουσα
την δηµοσιότητα και την επιδίωξιν προσκαίρων όσον και επιζηµίων χειροκροτηµάτων. Πού θα καταλήξη η
προκύψασα εξαιρετική οξύτης ουδείς το γνωρίζει, και δι’ αυτό λαµβάνοµεν τα µέτρα µας. Πάντως, και
παρά ταύτα, υπό την προϋπόθεσιν της πλήρους διαφυλάξεως της εθνικής αξιοπρεπείας και των
ουσιωδεστέρων συµφερόντων µας, πρόθεσίς µας βασική παραµένει η βελτίωσις και –ει δυνατόν– η στενή
σύσφιγξις των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Eιδικώτερον ως προς ό,τι αφορά τα κυπριακά θέµατα, είµεθα αποφασισµένοι να εξακολουθήσωµεν να σας
βοηθώµεν καθ’ ον τρόπον επράξαµεν µέχρι τούδε, αλλά να διαχωρίσωµεν και δηµοσία την γραµµήν µας αν
επιδιωχθή µονοµερής κατάργησις των Συµφωνιών ή µέρους αυτών. Tούτο ειδικώς επιβάλλεται εις την
Eλλάδα και ανεξαρτήτως ακόµη της µεταξύ πολιτισµένων κρατών καθιερωµένης τιµής προς την τεθείσαν
υπογραφήν. Πράγµατι, η Eλλάς εν ουδεµιά περιπτώσει επιτρέπεται να δεχθή την δηµιουργίαν
προηγουµένου καθ’ ο εις των συµβαλλοµένων δύναται µονοµερώς να καταγέλλη ή ν’ αγνοή ενοχλητικάς
δι’ αυτόν διατάξεις διεθνών πράξεων τας οποίας ο συµβαλλόµενος ούτος ανέλαβε να σεβασθή1.
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∆εν αποκλείω, βεβαίως, η ενδεχοµένη κατάληξις εις µίαν τόσον διάφορον τοποθέτησιν µεταξύ ηµών και
υµών να τύχη εντόνου εσωτερικής εκµεταλλεύσεως και –λόγω αυτής– να δηµιουργηθούν εν Kύπρω
πεπλανηµέναι εντυπώσεις ως προς τη δυνατότητα της εν τη πράξει εφαρµογής του προµνησθέντος
διαχωρισµού. Eπί ενός τόσον σοβαρού θέµατος, το οποίον άλλωστε επανερχόµενον κάθε τόσον εις το
προσκήνιον δύναται να κλυδωνίζη συνεχώς και επικινδύνως το ευπαθές ελληνικόν σκάφος, πιστεύω
ακραδάντως ότι δεν θα επιτρέπεται ανεύθυνος µικροπολιτικός θόρυβος ή λάθη εκτιµήσεως περί του τι
πράγµατι το Eθνος βούλεται. Ως εκ τούτου, εις την περίπτωσιν αυτήν είµαι αποφασισµένος επιµόνως να
εισηγηθώ προς την Kυβέρνησιν όπως κληθεί ο Eλληνικός Λαός να αποφανθή ειδικώς επί του θέµατος.
Πιστεύω ότι η εισήγησίς µου θα γίνη αποδεκτή. Oύτω θα γνωρίζωµεν όλοι πού ακριβώς ευρισκόµεθα και
αν ο Eλληνικός Λαός προτιµά να εισέλθη, µε άφθονον αίσθηµα και πενιχρά τα µέσα, εις την άκρως
επικίνδυνον περιπέτειαν ή να παραµείνη εις την οδόν της αξιοπρεπούς και σώφρονος πορείας προς την
σταθεράν πρόοδον και την ωραίαν ανέλιξιν του Eθνους µας.
Συνειργάσθηµεν, ∆έσποτά µου, µε ειλικρίνειαν και αγάπην εις ώρας τραγικάς διά την Kύπρον και
δυσχερείς δι’ όλον το Eθνος, και εθεώρησα ότι, και αυτήν την ώραν των απειλουµένων κινδύνων, ώφειλα
να σας ενηµερώσω µε την ιδίαν ειλικρίνειαν και την ιδίαν αγάπην την οποίαν έτρεφα και εξακολουθώ
πάντοτε να τρέφω προς υµάς. Aλλωστε, εις ώρας κατά τας οποίας βλέπω διαγραφοµένους µεγάλους
κινδύνους διά προσφιλέστατα τµήµατα του Eλληνισµού (την Kύπρον και ιδία την Kωνσταντινούπολιν),
εξασθένησιν δε της γενικωτέρας θέσεως της Eλλάδος, δεν µου επιτρέπεται να αγνοήσω ότι, λόγω
προελεύσεως, αναστήµατος και θέσεως, δεν σας ενδιαφέρει απλώς η τύχη της Kύπρου αλλά η τύχη
ολοκλήρου του Eθνους.
Oυδέν το συγκεκριµένον ζητώ να πράξετε.
Eιργάσθηµεν διά την ανεξαρτησίαν σας και επιθυµούµεν να την σεβώµεθα κατά τρόπον απόλυτον. Θα
κάµετε ό,τι σεις νοµίζετε καλόν. Eγώ ηθέλησα µόνον να γνωρίζετε τας σκέψεις µας. Bάσει αυτών, και
εντελώς απερίσπαστοι από πολιτικάς διαµάχας, ηµείς θα πράξωµεν το καθήκον µας έναντι του Eθνους.
Mετά βαθυτάτου σεβασµού
και αγάπης
Eυάγγελος Aβέρωφ-Tοσίτσας
Yπουργός Eξωτερικών
1 Tο προηγούµενο για την Eλλάδα θ’ αφορούσε, πριν από όλα, τη µονοµερή από την Tουρκία καταγγελία
διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάννης.
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1 ∆εκεµβρίου 2002, ΤΟ ΒΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΝ
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ∆ΕΧΤΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
«Αγαπητέ Γενικέ Γραµµατέα,
Επιθυµώ να σας πληροφορήσω ότι είµαι έτοιµος να διαπραγµατευθώ την πρότασή σας της 11ης Νοεµβρίου
για την επίτευξη µιας συνολικής διευθέτησης στο Κυπριακό. Υπάρχουν σηµεία στο έγγραφό σας, το οποίο
επισυνάπτεται στην επιστολή σας της 11.11.2002, τα οποία αποτελούν µια χρήσιµη συµβολή για
διαπραγµατεύσεις. Ταυτοχρόνως, το έγγραφό σας περιέχει στοιχεία που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σ'
εµάς, τα οποία πρέπει να µελετηθούν και να αποσαφηνισθούν προκειµένου να δούµε µέχρι ποιου σηµείου
µπορούµε να τα φέρουµε σε αποδεκτά όρια. Λαµβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα που δώσατε
στο ζήτηµα, τις τελευταίες ηµέρες κατάφερα, σε περιορισµένο βαθµό, µέσω τηλεφώνου, να διαβουλευθώ
µε την κυβέρνηση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της Βορείου Κύπρου και τους πολιτικούς αρχηγούς. ∆εν
υπάρχει αµφιβολία ότι θα πρέπει να παρουσιάσω το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων και των
διευκρινίσεων στην κυβέρνησή µου και στη βουλή, προκειµένου να αποφασίσουµε αν το τελικό
αποτέλεσµα µπορεί να γίνει αποδεκτό ως πακέτο για τη συνολική επίλυση του κυπριακού ζητήµατος, µε
τρόπο που να ανταποκρίνεται στις νόµιµες ανησυχίες, τα συµφέροντα και τις προσδοκίες του
τουρκοκυπριακού λαού. Σας παρακαλώ να σηµειώσετε επίσης ότι έχω λάβει την επιστολή σας της 25ης
Νοεµβρίου
και
ελπίζω
ότι
θα
σας
απαντήσω
το
συντοµότερο
δυνατόν».

8 ∆εκεµβρίου 2002, ΤΟ ΒΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΛΗΡΙ∆Η ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΑΝΙΑΣ, ΜΕΛΕΡ
Αγαπητέ κύριε Περ Στιγκ Μέλερ,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας της 30ής Νοεµβρίου 2002.
Στην από 11ης Νοεµβρίου 2002 επιστολή του, µε την οποία ο εξοχώτατος Γενικός Γραµµατέας των
Ηνωµένων Εθνών κ. Κόφι Αναν έστειλε το Εγγραφο για µια Συνολική ∆ιευθέτηση του Κυπριακού
προβλήµατος, ο Γενικός Γραµµατέας ζήτησε τα εξής:
«Θα εκτιµούσα αν δεν λαµβάνατε επισήµως δηµόσια θέση επί αυτών των ιδεών αλλ' αντιθέτως αφιερώνατε
κάποιο χρόνο για να τις σκεφθείτε και κατόπιν διαβιβάζατε τις πρώτες σας αντιδράσεις στον ειδικό
σύµβουλό µου Αλβαρο ντε Σότο».
Στις 18 Νοεµβρίου 2002, δηλαδή εντός του χρονικού διαστήµατος των 7 ηµερών το οποίο έθεσε ο Γενικός
Γραµµατέας, του απάντησα γραπτώς και έδωσα την επιστολή µου στον ειδικό σύµβουλό του κ. Αλβάρο ντε
Σότο. Τα κύρια σηµεία της εν λόγω επιστολής µου είναι τα ακόλουθα:
(α) Επιβεβαίωση της δέσµευσης της ελληνοκυπριακής πλευράς να οδηγηθούµε, άνευ καθυστερήσεων, µε
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ειρηνικά µέσα, µε διαπραγµατεύσεις, σε λύση του κυπριακού προβλήµατος υπό τις καλές υπηρεσίες του
Γενικού Γραµµατέα.
(β) Αποδοχή να διαπραγµατευθούµε την πρόταση του Γενικού Γραµµατέα µε σκοπό την επίτευξη λύσης
του κυπριακού προβλήµατος.
(γ) Το χρονικό όριο της υπογραφής συµφωνίας ως τις 12 ∆εκεµβρίου, το οποίο σε κάθε περίπτωση ήταν
µικρό για γνωστούς λόγους που δεν οφείλονται στην ελληνοκυπριακή πλευρά, περιοριζόταν ηµέρα µε την
ηµέρα και γι' αυτό µια τέτοια ηµεροµηνία δεν πρέπει να θεωρείται ως αµετάβλητη και ότι θα πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις µετά την Κοπεγχάγη.
(δ) Το κατά πόσον το έγγραφο µπορεί να γίνει αποδεκτό ως Συνολική ∆ιευθέτηση του κυπριακού
προβλήµατος θα συζητηθεί ύστερα από ορισµένες διευκρινίσεις που θα δοθούν και υπό το φως τού ποιες
τροποποιήσεις µπορεί να επιτευχθούν.
Ο Γενικός Γραµµατέας στις 25 Νοεµβρίου 2002 απηύθυνε σε αµφότερες τις πλευρές ταυτόσηµες
επιστολές, µε τις οποίες ζητούσε από κάθε πλευρά «οποιαδήποτε σχόλια, υποδείξεις ή αιτήµατα» είχε να
κάνει επί του εγγράφου να δοθούν ως το Σάββατο 30 Νοεµβρίου 2002, επιµένοντας ιδιαίτερα επί των
σηµείων που πρέπει να απαντηθούν πριν από την Κοπεγχάγη (τις λευκές σελίδες).
Ο Γενικός Γραµµατέας πρόσθετε ότι ήταν κατανοητό ότι «η κάθε πλευρά θα ενηµερώνετο ταυτοχρόνως για
τις θέσεις της άλλης πλευράς».
Στις 29 Νοεµβρίου 2002 είχα µια συνάντηση µε τον ειδικό αντιπρόσωπο κ. Ντε Σότο και τον πληροφόρησα
ότι:
(α) Θα είµαι έτοιµος να του δώσω τη ∆ευτέρα 2 ή την Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου 2002 ένα έγγραφο το οποίο θα
περιέχει τις διευκρινίσεις τις οποίες πιστεύουµε ότι χρειαζόµαστε. (Το έγγραφο ετοιµάστηκε ενωρίτερα από
ό,τι αναµέναµε και του επιδόθηκε την 1η ∆εκεµβρίου 2002).
(β) Αφού λάβω τις διευκρινίσεις θα αποφασίσω ποια «σχόλια, υποδείξεις ή αιτήµατα» θα κάνω, κατά το
ανωτέρω αίτηµα του Γενικού Γραµµατέα.
(γ) Θα είµαι έτοιµος να δώσω τα δικά µου «σχόλια, υποδείξεις ή αιτήµατα» ευθύς µόλις πληροφορηθώ από
τον κ. Ντε Σότο ότι και ο κ. Ντενκτάς κάνει το ίδιο. Οι λόγοι αυτής της επιφύλαξής µου είναι:
1. Ο κ. Ντενκτάς δεν απάντησε στην επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της 11ης Νοεµβρίου εντός του
ορίου των 7 ηµερών αλλά µόλις στις 27 Νοεµβρίου 2002, δηλαδή 9 ηµέρες πέραν του ορίου, εξάλλου
δηµόσιες δηλώσεις τόσον του ιδίου όσον και του συµβούλου του κ. Ολγκούν κάνουν σαφές ότι ο κ.
Ντενκτάς δεν πρόκειται να δώσει την απάντησή του εγκαίρως στην επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της
25ης Νοεµβρίου, αλλά µόνο προς το τέλος αυτής της εβδοµάδας.
2. Η επιφύλαξη είναι πλήρως συµβατή µε τη δήλωση του Γενικού Γραµµατέα στην επιστολή του της 25ης
Νοεµβρίου ότι οι θέσεις της κάθε πλευράς θα µεταδοθούν ταυτοχρόνως και στην άλλη. Κατ' αυτόν τον
τρόπο καµία πλευρά δεν θα επωφελείται της άλλης.
3. Επέστησα επίσης την προσοχή του κ. Ντε Σότο ότι ο χρόνος που έµεινε για διαπραγµατεύσεις είναι στην
πραγµατικότητα ανύπαρκτος και ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, εν ανάγκη, οι διαπραγµατεύσεις να
συνεχιστούν επί της ίδιας βάσεως, συγκεκριµένα επί του προαναφερθέντος Εγγράφου του Γενικού
Γραµµατέα, και µετά την 12η ∆εκεµβρίου 2002.
Καταλήγοντας, θα ήθελα ακόµη µία φορά να επιβεβαιώσω τη δέσµευσή µου να προσέλθω το γρηγορότερο
σε εντατικές διαπραγµατεύσεις στο πνεύµα τού δούναι και λαβείν, όπως υποδεικνύετε στην επιστολή σας
και
όπως
έχω
δηλώσει
επανειληµµένα
στη
διάρκεια
των
τελευταίωνµηνών.
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11 ∆εκεµβρίου 2002, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΦΙ ΑΝΑΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
«Eπιστολή του γενικού γραµµατέα του OHE κ. Kόφι Aνάν προς τον πρόεδρο της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας
κ. Γλαύκο Kληρίδη.
10 ∆εκεµβρίου 2002
Eξοχότατε,
Tις τελευταίες λίγες ηµέρες τα Hνωµένα Eθνη ενέκυψαν µε προσοχή στις απαντήσεις που έλαβαν από τις
δύο πλευρές στο σχέδιο για µία συνολική ρύθµιση του Kυπριακού προβλήµατος, το οποίο τους επέδωσα
στις 11 Nοεµβρίου 2002. O ειδικός σύµβουλός µου Aλβάρο Nτε Σότο διαβουλεύτηκε εκτενέστατα µε τα
δύο µέρη µε στόχο να προωθήσουν τη διαπραγµάτευση µε τη µορφή των εκ του σύνεγγυς συνοµιλιών,
διερευνώντας τους τρόπους βελτιώσεως του κειµένου για τα δύο µέρη.
Tεχνικής κυρίως φύσεως
Yπό το φως αυτών των προσπαθειών προετοιµάσαµε µια αναθεωρηµένη µορφή του κειµένου της 11ης
Nοεµβρίου, που επισυνάπτεται στην επιστολή αυτή. Oλες οι αλλαγές είναι υπογραµµισµένες (εφανίζονται
µε γκρι στοιχεία στο κείµενο και κυανά στον ηλεκτρονικό δίσκο). Mερικές εξ αυτών είναι διορθώσεις
τεχνικής κυρίως φύσεως, µε στόχο να άρουν τις ασυνέπειες και να διευκρινίσουν κάποια σηµεία, καθώς
επίσης και να συµβάλλουν στην εφαρµογή των συµφωνιών.
Ωστόσο, ο πρωταρχικός στόχος του αναθεωρηθέντος εγγράφου είναι να γεφυρώσει τις εναποµένουσες
διαφορές, όπως αυτές καταγράφονται στις απαντήσεις των δύο µερών και στις εντατικές διαβουλεύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν µε στόχο να προωθήσει τις προοπτικές για µια ισόρροπη και έντιµη συµφωνία. Oι
ουσιαστικές αυτές βελτιώσεις είναι υπογραµµισµένες και τυπωµένες µε έντονα στοιχεία, ώστε να
διευκολυνθείτε στην επισήµανσή τους. Θα διαπιστώσετε επίσης ότι διατυπώνονται προτάσεις σε
περιπτώσεις, όπου στο αρχικό έγγραφο της 11ης Nοεµβρίου υπήρχαν σε κρίσιµα ζητήµατα εναλλακτικές
διατυπώσεις ή κενά.
Πιστεύω ότι το αναθεωρηµένο έγγραφο, που αντικαθιστά το έγγραφο της 11ης Nοεµβρίου αντιπροσωπεύει
την κορύφωση και σύνθεση µιας µακρόχρονης προσπάθειας για τη διαπραγµάτευση µιας συµφωνίας. Mε
δεδοµένες τις αποκλίσεις µεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών είναι δύσκολο να δει κανείς πώς αυτό
µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά µε την παροχή περαιτέρω χρόνου, αν και είναι δυνατόν βεβαίως να
υπάρξουν επιµέρους επεξεργασίες, µε διαπραγµάτευση και αµοιβαία συµφωνία στην περίοδο
οριστικοποιήσεις των κειµένου, που προβλέπεται στο σχέδιο της συνολικής συµφωνίας.
Σας καλώ να δώσετε στο επισυναπτόµενο αναθεωρηµένο σχέδιο την πλέον επείγουσα προσοχή σας µε
ορίζοντα την επίτευξη αποφασιστικής συµφωνίας κατά προτίµηση πριν από την αναχώρησή σας για την
Kοπεγχάγη την Tετάρτη 11 ∆εκεµβρίου. Eάν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συµφωνίας έως τότε, ζητώ
από την πλευρά σας και την τουρκοκυπριακή πλευρά να είναι διαθέσιµες στην Kοπεγχάγη, όπου ο ειδικός
σύµβουλός µου µπορεί να βοηθήσει ώστε να καταλήξει η προσπάθεια σε µία αποφασιστική συµφωνία την
τρέχουσα εβδοµάδα, επιτρέποντας έτσι σε µια επανενωµένη Kύπρο να ενταχθεί στην E.E.
Στενότητα
Kατανοώ πλήρως την υπερβολική στενότητα του χρονοδιαγράµµατος. Tην ίδια στιγµή γνωρίζω ότι
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αντιλαµβάνεσθε την καταλυτική προτεραιότητα της επιτεύξεως µιας συµφωνίας και τη µοναδική ευκαιρία
που υφίσταται τώρα ώστε αυτό να καταστεί εφικτό κατά τρόπο συµβατό µε τα συµφέροντα και τις
ανησυχίες όλων των µερών. Eίµαι ως εκ τούτου βέβαιος ότι θα δώσετε στην παρούσα πρόταση την ειδική
προσοχή που της αρµόζει.
H Kύπρος έχει ραντεβού µε την ιστορία. ∆εν πρέπει να χαθεί.
KOΦI ANAN»

11 ∆εκεµβρίου 2002, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΑΝΑΝ
Tις αλλαγές που επιφέρει το αναθεωρηµένο σχέδιο Aνάν στην Iδρυτική Συµφωνία του «κοινού κράτους»
στην Kύπρο, σε κάθε ένα από τα δεκατέσσερα άρθρα της, δηµοσιεύονται. Tα άρθρα επαναδιατυπώνονται
στην πλήρη τους µορφή µε τις ουσιώδεις -σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα του OHE- αλλαγές να είναι
ορατές µε τη χρήση έντονων τυπογραφικών και τις δευτερεύουσες µε τη χρήση πλαγίων τυπογραφικών
στοιχείων.

I∆PYTIKH ΣYMΦΩNIA
Aρθρο 1 H νέα Tάξη πραγµάτων
Σηµείο 2 H συνθήκες που καταγράφονται στην παρούσα συµφωνία δεσµεύουν την Kύπρο και η
επισυναπτώµενη νοµοθεσία του κοινού κράτους που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του κοινού
κράτους θα αρχίσει να εφαρµόζεται µε την έναρξη ισχύος της παρούσης συµφωνίας.
Aρθρο 2 Tο κράτος της Kύπρου, η κυβέρνηση του κοινού κράτους και τα συστατικά κράτη.
Σηµείο 4 Tο Σύνταγµα της Kύπρου µπορεί να τροποποιηθεί µε ξεχωριστή πλειοψηφία των ψηφοφόρων τού
κάθε συστατικού κράτους, σύµφωνα µε τις ειδικές πρόνοιες του Συντάγµατος.

Aρθρο 3 Yπηκοότητα
Σηµείο 3 Tα πολιτικά δικαιώµατα στο επίπεδο του κοινού κράτους θα ασκούνται µε βάση το εσωτερικό
καθεστώς υπηκοότητος των συστατικών κρατών. Eνα συστατικό κράτος θα µπορεί να συνδέσει την
άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων στο δικό του επίπεδο στο καθεστώς της εσωτερικής ιθαγένειας του
συστατικού κράτους.
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Σηµείο 4 Kατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων ετών µετά την έναρξη ισχύος της παρούσης συµφωνίας,
ένα συστατικό κράτος µπορεί, αν εφαρµόσει µορατόριουµ, στο δικαίωµα εγκαταστάσεως για άτοµα που
δεν κατέχουν την εσωτερική υπηκοότητα του συστατικού κράτους στο περί ού ο λόγος συστατικό κράτος.
Στη συνέχεια, και σύµφωνα µε τον συνταγµατικό νόµο, ένα συστατικό κράτος µπορεί να περιορίσει το
δικαίωµα εγκαταστάσεως για άτοµα που δεν κατέχουν την εσωτερική ιθαγένεια του συστατικού κράτους,
εάν ο αριθµός των κατοίκων που προέρχονται από το άλλο συστατικό κράτος έχει φθάσει το 8% του
πληθυσµού µιας κοινότητος ή ενός δήµου µεταξύ του 5ου και 9ου έτους, και το 18% µεταξύ του 10ου και
15ου έτους. Aκολούθως, οι οποιοιδήποτε περιορισµοί θα είναι επιτρεπτοί µόνον εάν το 28% του
πληθυσµού τού ενός συστατικού κράτους προέρχεται από το άλλο συστατικό κράτος. Tο αργότερο 25 έτη
µετά την έναρξη της ισχύος της παρούσης συµφωνίας, το κοινό κράτος και τα συστατικά κράτη θα
επανεξετάσουν το σχετικό συνταγµατικό νόµο υπό το πρίσµα της εµπειρίας.
Aρθρο 5 H κυβέρνηση του κοινού κράτους.
Σηµείο 1.α. Kάθε Bουλή θα απαρτίζεται από 48 µέλη. H Γερουσία θα αποτελείται από ίσο αριθµό
γερουσιαστών του κάθε συστατικού κράτους. H Bουλή των Aντιπροσώπων θα συγκροτείται σε αναλογία
του πληθυσµού που κατέχει καθεστώς εσωτερικής ιθαγένειας του συστατικού κράτους στο αντίστοιχο
συστατικό κράτος. Yπό την προϋπόθεση ότι το κάθε συστατικό κράτος θα κατέχει όχι λιγότερο από το ένα
τέταρο των εδρών.
Σηµείο 2.α Tο προεδρικό συµβούλιο θα αποτελείται από έξι µέλη εκλεγµένα από κοινό ψηφοδέλτιο µε
ειδική πλειοψηφία στη Γερουσία, τα οποία θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Bουλής των Aντιπροσώπων. H
σύνθεση του προεδρικού συµβουλίου θα είναι αναλογική προς τον αριθµό των πολιτών που κατέχουν την
εσωτερική ιθαγένεια έκαστου συστατικού κράτους, αν και όχι λιγότερα από το ένα τρίτο των µελών του
συµβουλίου θα πρέπει να προέρχεται από το κάθε συστατικό κράτος.
Aρθρο 7 Mεταβατικοί θεσµοί του κοινού κράτους
Σηµείο 2 Mε την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, οι ηγέτες των δύο πλευρών θα καταστούν συµπρόεδροι της
Kύπρου για 30 ηµερολογιακούς µήνες. O ορισµός κάθε συµπροέδρου θα επικυρωθεί από το νοµοθετικό
σώµα του αντίστοιχου συστατικού κράτους, το οποίο άλλως µπορεί να εκλέξει άλλο άτοµο ως συµπρόεδρο
ή τον αντικαταστάτη του στην περίπτωση κατά την οποία η θέση του συµπροέδρου µείνει κενή. Oι
συµπρόεδροι θα ασκούν την εκτελεστική εξουσία κατά τον πρώτο χρόνο, υποβοηθούµενοι από ένα
συµβούλιο υπουργών τους οποίους θα ορίσουν αυτοί. Για τα επόµενα δύο χρόνια, η εκτελεστική εξουσία
θα ασκείται από ένα συµβούλιο υπουργών εκλεγµένων από το Kοινοβούλιο, και οι συµπρόεδροι θα
κατέχουν από κοινού το αξίωµα του αρχηγού του κράτους.
Σηµείο 4 Eνα µεταβατικό Aνώτατο ∆ικαστήριο θα αναλάβει τα καθήκοντά του µε την έναρξη της ισχύος
της συµφωνίας.

Aρθρο 8 Aποστρατικοποίηση
Σηµείο 1.β. H Συνθήκη Συµµαχίας θα επιτρέπει στην ελληνική και τουρκική δύναµη, καµία εκ των οποίων
δεν θα υπερβαίνει [τοποθετήστε αριθµό µεταξύ 2.500 και 7.500 πριν από την υπογραφή της συνολικής
συµφωνίας] σε όλους τους βαθµούς που θα σταθµεύουν µε βάση τη συνθήκη της Συµµαχίας στο
Eλληνοκυπριακό και στο Tουρκοκυπριακό συστατικό κράτος αντιστοίχως.
Σηµείο 4 H Kύπρος δεν θα θέσει το έδαφός της στη διάθεση καµιάς διεθνούς στρατιωτικής επιχειρήσεως
χωρίς την έγκριση της Eλλάδος και της Tουρκίας ή τη σύµφωνη γνώµη και των δύο συστατικών κρατών.
Σηµείο 5 Oι ανωτέρω ρυθµίσεις δεν θέτουν σε αµφισβήτηση τη συνθήκη Iδρύσεως, τη Συνθήκη
Eγγυήσεων, τη Συνθήκη Συµµαχίας, την Eντολή Eιρηνευτικής ∆ράσεως του OHE και τις πρόνοιες του
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Συντάγµατος για την αστυνοµία του κοινού κράτους και των συστατικών κρατών, καθώς και για την κοινή
υπηρεσία ερευνών.
10 Περιουσία
Σηµείο 3.α Oι εκδιωχθέντες ιδιοκτήτες οι οποίοι επιλέγουν την αποζηµίωση ή όποιων οι περιουσίες δεν
επιστρέφονται µε βάση τις ρυθµίσεις, θα λάβουν την προσήκουσα αποζηµίωση µε βάση την αξία των
περιουσιακών στοιχείων την εποχή της εκδιώξεως, προσαρµοσµένες ώστε να αντανακλούν την εκτίµηση
για την αξία γης σε συγκρίσιµες περιοχές.
Σηµείο 3.γ Aτοµα µπορούν επίσης να καταθέσουν αίτηση και αν αποκτήσουν τίτλους σε ιδιοκτησίες που
έχουν βελτιωθεί σηµαντικά, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν την αξία της περιουσίας στην αρχική
της µορφή.
11 Eπιτροπή Συµφιλιώσεως
Σηµείο 2 H Eπιτροπή θα αποτελείται από άνδρες και γυναίκες σε ίσο αριθµό από το κάθε συστατικό κράτος
καθώς και τουλάχιστον έναν µη Kύπριο, τον διορισµό του οποίου θα αναλάβει ο Γ.Γ. του OHE έπειτα από
διαβουλεύσεις µε τα δύο µέρη.
12. Προηγούµενες πράξεις
Kάθε πράξη, είτε νοµοθετικής είτε εκτελεστικής, είτε δικαστικής µορφής, πριν από την έναρξη ισχύος της
Συµφωνίας από κάθε εξουσία της Kύπρου, θεωρείται έγκυρη, και υπό την αίρεση ότι δεν είναι ασύµβατη
προς τη Συµφωνία, και µε τον διεθνή νόµο, η ισχύς της θα συνεχίσει και µετά την έναρξη ισχύος της
Συµφωνίας. Kανείς δεν θα είναι σε θέση να αµφισβητήσει την ισχύ των συγκεκριµένων πράξεων,
επικαλούµενος τι συνέβη πριν από την έναρξη ισχύος της Συµφωνίας.
13. Iσχύς και Eφαρµογή
Σηµείο 1. H Συµφωνία θα αρχίσει να ισχύει την 00.00 ώρα της εποµένης ηµέρας από την έγκριση της
Συµφωνίας από την κάθε πλευρά µε ξεχωριστά, ταυτόχρονα δηµοψηφίσµατα, τα οποία θα διεξαχθούν µε
βάση τις πρόνοιες της παρούσας Συµφωνίας.

13 ∆εκεµβρίου, 2002, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ
Eντατικές διαβουλεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, σχετικά µε το εδάφιο του κείµενου
συµπερασµάτων της συνόδου κορυφής της Kοπεγχάγης που θα αναφέρονται στην Kύπρο και συγκεκριµένα
τις προβλέψεις για το τι θα ισχύσει σε περίπτωση µη επιτεύξεως λύσεως κατά τη διάρκεια της συνόδου
κορυφής. Ένα από τα πέντε σχέδια του κειµένου αυτού, τα οποία έχουν υποβληθεί ως βάση συζητήσεως
για την εξεύρεση της οριστικής διατυπώσεως, έχει ως εξής:
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1. H Ένωση εκφράζει τη λύπη της διοτι η µοναδική ευκαιρία να τεθεί τέλος στη διαίρεση της νήσου δεν
αξιοποιήθηκε και δεν επετεύχθη συµφωνία για µια συνολική ρύθµιση σύµφωνα µε την πρόταση του
γενικού γραµµατέα του OHE. H E.Ε. εξακολουθεί να υποστηρίζει το σχέδιο των Hνωµένων Eθνών. Kαθώς
οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Kύπρο έχουν ολοκληρωθεί, η Kύπρος θα γίνει δεκτή ως νέο κράτοµέλος στην Ε.Ε. συµφώνως µε τα συµπεράσµατα του Eλσίνκι. H Ένωση εκφράζει την έντονη ελπίδα ότι τα
µέρη θα µπορέσουν να καταλήξουν σε συµφωνία όσο το δυνατόν ταχύτερα ή να καταλήξουν σε συµφωνία
ούτως ώστε οι δύο κοινότητες να επωφεληθούν από την ένταξη της Kύπρου στην E.E.
2. Στην περίπτωση συµφωνίας, το Συµβούλιο της EE, θα αποφασίσει για την εφαρµογή του κοινοτικού
κεκτηµένου στο βόρειο τµήµα της Kύπρου και επί των προσαρµογών των όρων που σχετίζονται µε την
προσχώρηση της Kύπρου στην EE, που θα είναι απαραίτητοι προκειµένου να περιληφθεί η
τουρκοκυπριακή κοινότητα. H Ένωση υπενθυµίζει την προθυµία της να συµπεριλάβει τους όρους µιας
λύσης στη Συνθήκη Προσχώρησης σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές της EE.
3. Eάν δεν εξευρεθεί λύση πριν από την ένταξη, οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εισδοχή στην EE
δεν θα έχουν ισχύ στο τµήµα της Kύπρου που βρίσκεται βορείως της γραµµής καταπαύσεως του πυρός.
4. Προκειµένου να στηριχθούν περαιτέρω προσπάθειες ευξεύρεσης λύσης, η EE θα λάβει ειδικά µέτρα,
περιλαµβανοµένης της οικονοµικής βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Tο Eυρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί την Eπιτροπή να ετοιµάσει τα κατάλληλα µέτρα και να τα παρουσιάσει στις αρχές του
2003.

14 ∆εκεµβρίου 2002, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ
1. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στην Kοπεγχάγη, στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου 2002. Tης συνεδρίασης
προηγήθηκε προφορική έκθεση του προέδρου του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου, κ. Pat Cox, την οποία
ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τα κύρια ζητήµατα της ηµερήσιας διάταξης.
2. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο παρακολούθησε την έκθεση του προέδρου κ. Valery Giscard d’ Estaing για
την πρόοδο των εργασιών της συνέλευσης. Bάσει της έκθεσης αυτής, το Eυρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε
ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την εξέλιξη των συζητήσεων. H συνέλευση θα παρουσιάσει τα
αποτελέσµατα των εργασιών της εγκαίρως για το Eυρωπαϊκό Συµβούλιο του Iουνίου 2003.
I. ∆IEYPYNΣH
3. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο της Kοπεγχάγης το 1993 έθεσε σε κίνηση µια φιλόδοξη διαδικασία ώστε να
εξαλειφθεί η κληρονοµιά των συγκρούσεων και διαιρέσεων στην Eυρώπη. H σηµερινή ηµέρα αποτελεί
ιστορικό ορόσηµο άνευ προηγουµένου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας µε την περάτωση των
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε την Kύπρο, την Tσεχική ∆ηµοκρατία, την Eσθονία, την Oυγγαρία, τη
Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Mάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία. H Eνωση
προσβλέπει σήµερα στην προοπτική να υποδεχθεί τα εν λόγω κράτη ως µέλη από 1ης Mαΐου 2004. Tο
επίτευγµα αυτό µαρτυρεί την κοινή πρόθεση των λαών της Eυρώπης να συσπειρωθούν σε µια Eνωση, η
οποία έχει αναδειχθεί σε κινητήρια δύναµη για την ειρήνη, τη δηµοκρατία, τη σταθερότητα και την
ευηµερία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ως πλήρη µέλη µιας Eνωσης, η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη, τα
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κράτη αυτά θα συµµετάσχουν πλήρως στον καθορισµό της περαιτέρω ανάπτυξης του ευρωπαϊκού
εγχειρήµατος.
4. H Eνωση επικροτεί τα αποτελέσµατα των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, όπως εκτίθενται στο έγγραφο
15524/1/02 REV 1. Oι δηµοσιονοµικές συνέπειες της διεύρυνσης εκτίθενται στο Παράρτηµα I. Tα
συνολικά και ισόρροπα αυτά αποτελέσµατα παρέχουν τη σταθερή βάση για την οµαλή ένταξη δέκα νέων
κρατών– µελών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσµατική λειτουργία της διευρυµένης Eνωσης. H
συµφωνία που επετεύχθη θα παράσχει στα προσχωρούντα κράτη τις αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις,
ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς σε όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους.
Tο αποτέλεσµα που προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς, καθώς και των διάφορων πολιτικών της E.E., χωρίς να προδικάζει περαιτέρω
µεταρρύθµιση.
5. H µέχρι την προσχώρηση παρακολούθηση των ανειληµµένων δεσµεύσεων θα δώσει πρόσθετη
καθοδήγηση στα προσχωρούντα κράτη στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις ευθύνες του µέλους
και θα παράσχει την αναγκαία εξασφάλιση στα σηµερινά κράτη–µέλη. Oι ρήτρες διασφάλισης προβλέπουν
µέτρα για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων εξελίξεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τα τρία πρώτα έτη
µετά την προσχώρηση.
6. Oλες οι προσπάθειες θα πρέπει πια να στοχεύουν στην ολοκλήρωση του καταρτισµού της Συνθήκης
Προσχώρησης, ώστε να µπορέσει να υποβληθεί στην Eπιτροπή προς γνωµοδότηση, στη συνέχεια δε στο
Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο ώστε αυτό να δώσει τη σύµφωνη γνώµη του, και στο Συµβούλιο, µε την
προοπτική να υπογραφεί η Συνθήκη στην Aθήνα στις 16 Aπριλίου 2003.
7. Mε την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης, η Eνωση τήρησε τη δέσµευσή της
ότι τα δέκα προσχωρούντα κράτη θα είναι σε θέση να συµµετάσχουν ως µέλη στις εκλογές για το
Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο του 2004. H συνθήκη προσχώρησης θα ορίζει ότι οι επίτροποι από τα νέα κράτη–
µέλη θα συµµετάσχουν στη σηµερινή Eπιτροπή από την ηµεροµηνία προσχώρησης, την 1η Mαΐου 2004.
Mετά τον διορισµό νέου προέδρου της Eπιτροπής από το Eυρωπαϊκό Συµβούλιο, το νεοεκλεγµένο
Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο θα εγκρίνει τη νέα Eπιτροπή, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Nοεµβρίου
2004. Tην ίδια ηµεροµηνία θα αρχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις που περιέχονται στη Συνθήκη της Nίκαιας,
σχετικά µε την Eπιτροπή και τον τρόπο ψηφοφορίας στο Συµβούλιο. Oι απαραίτητες διαβουλεύσεις µε το
Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο για τα θέµατα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Iανουαρίου του 2003. Oι
ως άνω ρυθµίσεις θα εγγυώνται την πλήρη συµµετοχή των νέων κρατών–µελών στο θεσµικό πλαίσιο της
Eνωσης.
8. Tέλος, τα νέα κράτη–µέλη θα συµµετάσχουν πλήρως στην επόµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη. Xωρίς
µεταρρύθµιση, η Eνωση δεν θα απολαύσει πλήρως τα οφέλη της διεύρυνσης. H νέα συνθήκη θα υπογραφεί
µετά την προσχώρηση. Aυτό το χρονοδιάγραµµα δεν προδικάζει τον προγραµµατισµό της περάτωσης της
∆K∆.
9. H διεύρυνση που συντελείται σήµερα παρέχει τη βάση για µια Eνωση, η οποία θα χαρακτηρίζεται από
δυναµικές προοπτικές βιώσιµης ανάπτυξης και θα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εδραίωση της
σταθερότητας, της ειρήνης και της δηµοκρατίας εντός και πέραν της Eυρώπης. Σύµφωνα µε τις εθνικές
διαδικασίες επικύρωσης, τα σηµερινά και τα προσχωρούντα κράτη καλούνται να επικυρώσουν τη συνθήκη
εγκαίρως, ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1η Mαΐου 2004.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
16. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη παράγραφο 3, δεδοµένου ότι οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε
την Kύπρο ολοκληρώθηκαν, η Kύπρος θα γίνει δεκτή ως νέο κράτος–µέλος της Eυρωπαϊκής Eνωσης.
Ωστόσο, το Eυρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη σαφή του προτίµηση για την ένταξη στην Eυρωπαϊκή
Eνωση µιας ενωµένης Kύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσµευση των
Eλληνοκυπρίων και Tουρκοκυπρίων να συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις µε στόχο την επίτευξη συνολικής
διευθέτησης του κυπριακού προβλήµατος έως τις 28 Φεβρουαρίου 2003 µε βάση τις προτάσεις του γενικού
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γραµµατέα των Hνωµένων Eθνών. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο πιστεύει ότι οι επόµενες εβδοµάδες
προσφέρουν προτάσεις, οι οποίες ειναι µια µοναδική ευκαιρία για την επίτευξη διευθέτησης και απευθύνει
έκκληση στους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας να επωφεληθούν αυτής
της ευκαιρίας.
17. H Eνωση επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να προσαρµόσει τους όρους της διευθέτησης στη συνθήκη
προσχώρησης, σύµφωνα µε τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η Eυρωπαϊκή Eνωση. Σε περίπτωση
διευθέτησης, το Συµβούλιο, ενεργώντας οµόφωνα βάσει προτάσεων της επιτροπής, θα αποφασίσει σχετικά
µε προσαρµογές των όρων προσχώρησης της Kύπρου στην E.E., όσον αφορά την τουρκοκυπριακή
κοινότητα.
18. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε ότι εάν δεν υπάρξει διευθέτηση, η εφαρµογή του κεκτηµένου στο
βόρειο τµήµα της νήσου αναστέλλεται, έως ότου το Συµβούλιο λάβει οµόφωνα διαφορετική απόφαση,
βάσει πρότασης της Eπιτροπής.
Στο µεταξύ, το Συµβούλιο καλεί την Eπιτροπή σε συνεννόηση µε την κυβέρνηση της Kύπρου να εξετάσει
τρόπους που να προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη του βορείου τµήµατος της νήσου και να το οδηγήσουν
εγγύτερα προς την E.E.
BΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ PΟΥΜΑΝΙΑ
19. H επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε δέκα χώρες προσδίδει νέο
δυναµισµό στην προσχώρηση της Bουλγαρίας και της Pουµανίας ως µέρος της ίδιας ανοικτής και
αµετάκλητης διαδικασίας διεύρυνσης. H Eνωση χαιρετίζει τη σηµαντική πρόοδο που έχουν σηµειώσει οι
χώρες αυτές, την οποία και αντανακλά το προχωρηµένο στάδιο των διαπραγµατεύσεων προσχώρησή τους.
20. H Eνωση προσβλέπει στην παγίωση των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί µέχρι στιγµής. Σύµφωνα
µε τα συµπεράσµατα του Eυρωπαϊκού Συµβουλίου των Bρυξελλών και ανάλογα µε την περαιτέρω πρόοδο
που θα υπάρξει για την πλήρωση των κριτηρίων ένταξης, ο στόχος είναι να υποδεχθούµε τη Bουλγαρία και
τη Pουµανία ως µέλη της Eυρωπαϊκής Eνωσης το 2007. H Eνωση επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγµατεύσεις
προσχώρησης µε τις χώρες αυτές θα συνεχιστούν βάσει των ίδιων αρχών που ίσχυσαν για τις µέχρι τώρα
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης και ότι η κάθε υποψήφια χώρα θα κριθεί σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν
επιδόσεις της.
21. Oι χάρτες πορείας που εκπόνησε η Eπιτροπή παρέχουν στη Bουλγαρία και στη Pουµανία σαφώς
καθορισµένους στόχους και δίνουν στην κάθε χώρα τη δυνατότητα να καθορίσει τον δικό της ρυθµό στην
ενταξιακή διαδικασία. Eίναι βασικό για τη Bουλγαρία και τη Pουµανία να εκµεταλλευτούν αυτήν την
ευκαιρία και να εντείνουν την προετοιµασία τους, καθώς και την τήρηση και υλοποίηση των δεσµεύσεων
που ανέλαβαν κατά τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Eνωση τονίζει τη σηµασία
της δικαστικής και διοικητικής µεταρρύθµισης, που θα βοηθήσει στην προώθηση της όλης προετοιµασίας
της Bουλγαρίας και της Pουµανίας για την προσχώρηση. Mε τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η επιτυχής
συνέχιση της διαδικασίας βάσει των µέχρι σήµερα επιτευγµάτων. Oι µελλοντικές προεδρίες και η επιτροπή
θα διασφαλίσουν ότι ο ρυθµός των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων για όλα τα υπολειπόµενα κεφάλαια,
συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαίων µε δηµοσιονοµικές συνέπειες, θα διατηρηθεί και θα ανταποκρίνεται
στις προσπάθειες που καταβάλλουν η Bουλγαρία και η Pουµανία.
22. H Eνωση υπογραµµίζει τη βούλησή της να συνδράµει τη Bουλγαρία και τη Pουµανία στις προσπάθειες
αυτές. H Eνωση επικροτεί την ανακοίνωση της Eπιτροπής για τους χάρτες πορείας της Bουλγαρίας και της
Pουµανίας, καθώς και τις προτάσεις για ουσιαστική αύξηση της προενταξιακής βοήθειας. Tο υψηλό
επίπεδο χρηµατοδότησης που θα διατεθεί θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε ευέλικτο τρόπο, µε στόχο τις
καθορισµένες προτεραιότητες, µεταξύ άλλων σε καίριους τοµείς όπως της ∆ικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων.
Περαιτέρω καθοδήγηση για τις προενταξιακές προετοιµασίες τους θα παρασχεθεί από τις αναθεωρηµένες
εταιρικές σχέσεις προσχώρησης που θα τους προταθούν το επόµενο έτος.
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23. Eπιπλέον, η Bουλγαρία και η Pουµανία θα συµµετάσχουν στην επόµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη ως
παρατηρητές.
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2004 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ TΟΥΡΚΙΑΣ
24. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την απόφαση που έλαβε το 1999 στο Eλσίνκι, σύµφωνα µε την
οποία η Tουρκία είναι ένα υποψήφιο κράτος που προορίζεται να προσχωρήσει στην Eνωση µε βάση τα ίδια
κριτήρια τα οποία ισχύουν για τα λοιπά υποψήφια κράτη. Xαιρετίζει ένθερµα τα σηµαντικά βήµατα που
έχει πραγµατοποιήσει η Tουρκία προς την κατεύθυνση της πλήρωσης των κριτηρίων της Kοπεγχάγης,
ιδίως µέσω των πρόσφατων δεσµών νοµοθετικών µέτρων και των επακόλουθων εκτελεστικών µέτρων που
καλύπτουν αρκετές βασικές προτεραιότητες, καθοριζόµενες στην Eταιρική Σχέση Προσχώρησης. H Eνωση
αναγνωρίζει την εδραιωµένη πρόθεση της νέας τουρκικής κυβέρνησης να προχωρήσει περαιτέρω στην οδό
των µεταρρυθµίσεων και παροτρύνει, ιδίως, την κυβέρνηση να αντιµετωπίσει ταχέως όλες τις
εναποµένουσες ελλείψεις σχετικά µε τα πολιτικά κριτήρια, όχι µόνον όσον αφορά τη νοµοθεσία, αλλά
κυρίως όσον αφορά την εφαρµογή. H Eνωση υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε τα πολιτικά κριτήρια που
αποφασίσθηκαν στην Kοπεγχάγη το 1993, για τη συµµετοχή στην Eνωση απαιτείται η υποψήφια χώρα να
έχει επιτύχει σταθερότητα θεσµών που να εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, τον σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων.
25. H Eνωση ενθαρρύνει την Tουρκία να συνεχίσει ενεργώς τη µεταρρυθµιστική διαδικασία. Eφόσον το
Eυρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2004, βάσει έκθεσης και σύστασης της Eπιτροπής, αποφασίσει ότι
η Tουρκία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Kοπεγχάγης, η Eυρωπαϊκή Eνωση θα αρχίσει χωρίς
καθυστέρηση ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Tουρκία.
26. Προκειµένου να βοηθηθεί η Tουρκία στην πορεία της προς την προσχώρηση, θα ενισχυθεί η ενταξιακή
στρατηγική για την Tουρκία. H Eπιτροπή καλείται να υποβάλει πρόταση αναθεωρηµένης Eταιρικής Σχέσης
Προσχώρησης και να ενισχύσει τη διαδικασία νοµοθετικού ελέγχου. Παράλληλα, η τελωνειακή ένωση
E.K. – Tουρκίας θα πρέπει να αποκτήσει µεγαλύτερη έκταση και βάθος. H Eνωση θα αυξήσει σηµαντικά
την προενταξιακή χρηµατοδοτική της βοήθεια προς την Tουρκία. Aπό το 2004 η εν λόγω βοήθεια θα
χρηµατοδοτείται από το κεφάλαιο του προϋπολογισµού «προενταξιακές δαπάνες».
27. H Eυρωπαϊκή Eνωση και τα προσχωρούντα κράτη συµφώνησαν επί κοινής δήλωσης µε τίτλο «Mία
Eυρώπη» σχετικά µε τη συνεχή, περιεκτική και αµετάκλητη φύση της διαδικασίας διεύρυνσης (βλ. έγγρ.
S.N. 369/02) η οποία θα επισυναφθεί στη συνθήκη προσχώρησης.
H ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ EΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΗΣ
28. H διεύρυνση θα προσδώσει νέα δυναµική στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Aυτό συνιστά µια σηµαντική
ευκαιρία για να προωθηθούν οι σχέσεις µε γειτονικές χώρες βάσει κοινών πολιτικών και οικονοµικών
αξιών. H Eνωση παραµένει αποφασισµένη να αποφύγει την εµφάνιση νέων διαχωριστικών γραµµών στην
Eυρώπη και να προωθήσει τη σταθερότητα εντός και πέραν των νέων συνόρων της Eνωσης και την
ευηµερία έως και πέρα από τα νέα σύνορα της Eνωσης.
29. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τα κριτήρια που όρισε το Eυρωπαϊκό Συµβούλιο της
Kοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο του 1993 και επιβεβαιώνει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των ∆υτικών
Bαλκανίων στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως ορίστηκε από το Eυρωπαϊκό
Συµβούλιο της Φέιρα. Tο Συµβούλιο υπογραµµίζει την αποφασιστικότητά του να στηρίξει τις προσπάθειές
τους να προσεγγίσουν περισσότερο την E.E. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την απόφαση της
επερχόµενης ελληνικής προεδρίας να διοργανώσει στις 21 Iουνίου στη Θεσσαλονίκη συνάντηση κορυφής
µεταξύ των κρατών–µελών της E.E. και των χωρών της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
30. H διεύρυνση θα ενισχύσει, επίσης, τις σχέσεις µε τη Pωσία. H Eυρωπαϊκή Eνωση, επίσης επιθυµεί να
συσφίγξει τις σχέσεις της µε την Oυκρανία, τη Mολδαβία και τη Λευκορωσία, βάσει µιας µακροπρόθεσµης
προσέγγισης για την προαγωγή των δηµοκρατικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, της βιώσιµης
ανάπτυξης και του εµπορίου, και προς τούτο αναπτύσσει νέες πρωτοβουλίες.
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31. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει και υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της διασυνοριακής και
της περιφερειακής συνεργασίας µε τις γειτονικές χώρες και µεταξύ αυτών προκειµένου να αναπτυχθεί στο
έπακρο το δυναµικό των περιοχών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ
32. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την πρώτη έκθεση της προεδρίας µε θέµα την προεδρία της
Eνωσης, όπως ζητήθηκε στη Σεβίλλη. H έκθεση αυτή καθορίζει τις κύριες γραµµές σκέψης που
ακολουθούν οι κυβερνήσεις των κρατών–µελών µέσα στο γενικότερο πλαίσιο των εργασιών που
διεξάγονται για το θέµα αυτό, ιδίως στη συνέλευση και µε την προοπτική των επόµενων βηµάτων για την
αναθεώρηση των συνθηκών (∆K∆). Aπό τις µέχρι σήµερα συζητήσεις καταφάνηκε ότι υπάρχει ευρεία
συναίνεση για τους στόχους της όποιας µεταρρύθµισης: διατήρηση της θεσµικής ισορροπίας και ισότητας
µεταξύ των κρατών–µελών, καθώς και ενίσχυση της συνέχειας, της αποτελεσµατικότητας, της συνέπειας
και της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του Συµβουλίου. Mε βάση αυτό το σηµείο εκκίνησης προτάθηκαν
διάφορες προσεγγίσεις, οι οποίες θα εξεταστούν περαιτέρω κατά τις µελλοντικές εργασίες που θα
διεξαχθούν µε στόχο τον καθορισµό κοινών προσανατολισµών. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο θα
εξακολουθήσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις σχετικές συζητήσεις και είναι διατεθειµένο να επανέλθει
στο συγκεκριµένο θέµα την κατάλληλη στιγµή.
EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ
33. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο συνεχάρη την προεδρία και τον γενικό γραµµατέα/ύπατο εκπρόσωπο, Javier
Solana, για τις προσπάθειές τους οι οποίες επέτρεψαν να επιτευχθεί συνολική συµφωνία µε το NATO για
όλες τις εκκρεµούσες µόνιµες ρυθµίσεις µεταξύ E.E. και NATO, σε πλήρη συµφωνία µε τις αρχές που
συµφωνήθηκαν σε προηγούµενες συνόδους του Eυρωπαϊκού Συµβουλίου και τις αποφάσεις που
ελήφθησαν στο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο της Nίκαιας.
34. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιµο να αναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην
ΠΓ∆M, το ταχύτερο δυνατόν, σε συνεννόηση µε το NATO και κάλεσε τα αρµόδια όργανα της E.E. να
οριστικοποιήσουν το έργο τους σχετικά µε τη γενική προσέγγιση της επιχείρησης, περιλαµβανοµένης της
ανάπτυξης των στρατιωτικών επιλογών στα σχετικά σχέδια.
35. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε, επίσης, ότι είναι πρόθυµο να ηγηθεί στρατιωτικής επιχείρησης
στη Bοσνία, µετά την SFOR. Προς τούτο κάλεσε τον γενικό γραµµατέα/ύπατο εκπρόσωπο Javier Solana
και την επερχόµενη προεδρία να αρχίσουν σχετικές διαβουλεύσεις µε τις αρχές της Bοσνίας–Eρζεγοβίνης,
τον ύπατο εκπρόσωπο λόρδο Ashdowκαι άλλους διεθνείς παράγοντες, και να υποβάλουν έκθεση στο
Συµβούλιο τον Φεβρουάριο. Zήτησε από τα αρµόδια όργανα της E.E. να υποβάλουν παράλληλα προτάσεις
για µια γενική προσέγγιση, περιλαµβανοµένου του νοµικού πλαισίου.
36. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε τη δήλωση του Συµβουλίου που επισυνάπτεται στο παράρτηµα II.
IV. ∆IAΦOPA
AΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ/ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
37. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει λύπη και βαθιά ανησυχία για το σοβαρό ατύχηµα του
πετρελαιοφόρου Prestige στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Iσπανίας. Kρίνει ως απαράδεκτες τις
επακόλουθες ζηµίες στο θαλάσσιο και κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον και την απειλή που συνιστούν για
τα µέσα επιβίωσης χιλιάδων ατόµων. H Eυρωπαϊκή Eνωση εκφράζει την αλληλεγγύη της µε τα κράτη, τις
περιφέρειες και τους πληθυσµούς που επλήγησαν. Yποστηρίζει και αναγνωρίζει τις προσπάθειες των
κρατών αυτών, των θεσµικών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών για την αποκατάσταση των
περιοχών που έπληξε η ρύπανση.
38. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε στη Nίκαια το ∆εκέµβριο
του 2000 σχετικά µε τα µέτρα, συνεπεία του ατυχήµατος του πετρελαιοφόρου Erika και αναγνωρίζει τις
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σύντονες προσπάθειες της Eυρωπαϊκής Kοινότητας και του ∆ιεθνούς Nαυτιλιακού Oργανισµού (∆NO)
έπειτα από το ατύχηµα του Erika για να ενισχυθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να αποτρέπεται η
ρύπανση των θαλασσών. H Eυρωπαϊκή Eνωση είναι αποφασισµένη να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να
αποφευχθεί η επανάληψη παρόµοιων καταστροφών και εκφράζει την ικανοποίησή της για την ταχεία
ανταπόκριση του Συµβουλίου και της Eπιτροπής. H Eνωση θα εξακολουθήσει επίσης να διαδραµατίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου, ιδίως στο πλαίσιο του
∆NO. Tα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Mεταφορών της 6ης ∆εκεµβρίου 2002 και του Συµβουλίου
Περιβάλλοντος της 9ης ∆εκεµβρίου 2002 θα πρέπει να υλοποιηθούν ως προς όλες τους τις πτυχές χωρίς
καθυστέρηση.
39. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη δράση που ανέλαβε η Eπιτροπή για την αντιµετώπιση των
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ναυαγίου του Prestige και την πρόθεσή
του να εξετάσει το ενδεχόµενο να απαιτηθεί η λήψη περαιτέρω µέτρων.
Eκθέσεις και ανακοινώσεις προς το Eυρωπαϊκό Συµβούλιο
40. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε το έγγραφο σχετικά µε τις εκθέσεις και ανακοινώσεις που του
υποβλήθηκαν (έγγραφο 15530/02).
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠAPAPTHMA I
H Eνωση επικροτεί τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων, µε τα οποία καθορίστηκαν οι δαπάνες που
θα απαιτηθούν µε την προσχώρηση των νέων κρατών-µελών, τηρώντας τα ανώτατα όρια για τις
σχετιζόµενες µε τη διεύρυνση δαπάνες που ορίστηκαν για τα έτη 2004-2006 από το Eυρωπαϊκό Συµβούλιο
του Bερολίνου.
Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την επιτροπή να λάβει υπόψη τις εν λόγω δαπάνες στο πλαίσιο της
πρότασής της για την προσαρµογή της δηµοσιονοµικής προοπτικής, η οποία θα εγκριθεί από το Eυρωπαϊκό
Kοινοβούλιο και το Συµβούλιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 25 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Mαΐου
1999, σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού. Mε
βάση την προσχώρηση 10 νέων κρατών-µελών την 1η Mαΐου 2004, οι ανώτατες πιστώσεις αναλήψεων
υποχρεώσεων για τη γεωργία, τις διαρθρωτικές ενέργειες, τις εσωτερικές πολιτικές και τη διοίκηση για τα
νέα κράτη-µέλη θα πρέπει να είναι τα ποσά που καθορίστηκαν ως αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων του
σηµερινού Eυρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως έχουν στον πρώτο πίνακα.
Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά ότι οι προσήκουσες προσαρµογές στα ανώτατα όρια των
δηµοσιονοµικών προοπτικών της E.E. των 15 για την περίοδο 2004-2006, λαµβανοµένων υπόψη των
δαπανών που θα απαιτηθούν από τη διεύρυνση, δεν θα πρέπει -για τους υφιστάµενους τοµείς- να
υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά. Eπιπλέον, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας νέος προσωρινός τοµέας X για
µια ειδική διευκόλυνση κατ' αποκοπήν χρηµατικών ροών για το έτος 2004 και για προσωρινή
δηµοσιονοµική αντιστάθµιση για τα έτη 2004 έως 2006, εντός των ανωτάτων ορίων του Bερολίνου για τις
σχετιζόµενες µε τη διεύρυνση δαπάνες.
Tα συνολικά ποσά που καθορίστηκαν ήδη ως αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων έχουν στο δεύτερο
πίνακα. Ωστόσο, το αντίστοιχο ανώτατο όριο πιστώσεων πληρωµής για τη διευρυµένη Eνωση για τα έτη
2004-2006 θα πρέπει να παραµείνει χωρίς αλλαγή σε σχέση µε το αντίστοιχο ανώτατο όριο του Πίνακα A
των συµπερασµάτων του Bερολίνου. Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την παράγραφο 21 της
∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Mαΐου 1999, η οποία ορίζει την ανάγκη για διατήρηση οµαλής σχέσης
µεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών.
Σύµφωνα µε την απόφαση περί ιδίων πόρων, της 29ης Σεπτεµβρίου 2000, τα νέα κράτη-µέλη θα
συνεισφέρουν πλήρως στη χρηµατοδότηση των δαπανών της E.E. από την πρώτη ηµέρα της προσχώρησης,
δεδοµένου ότι το κεκτηµένο περί ιδίων πόρων θα ισχύσει στα νέα κράτη-µέλη από την προσχώρηση.
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Tο Eυρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει, όσον αφορά την οριοθέτηση των δαπανών, την παράγραφο 21 της
∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Mαΐου 1999.
H γενική προσπάθεια για την επίτευξη δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, την οποία καθόρισε το Eυρωπαϊκό
Συµβούλιο του Bερολίνου, θα πρέπει να συνεχιστεί και στην από το 2007 και εξής περίοδο.
ΠAPAPTHMA II
∆HΛΩΣH TOY ΣYMBOYΛIOY - KOΠEΓXAΓH, 12 ∆EKEMBPIOY 2002
Tο Συµβούλιο σηµειώνει τα εξής:
1. Oπως έχουν τώρα τα πράγµατα, οι διευθετήσεις «Bερολίνο +» και η υλοποίησή τους θα έχουν εφαρµογή
µόνο σε όσα κράτη-µέλη της Eυρωπαϊκής Eνωσης είναι ταυτόχρονα είτε µέλη του NATO είτε
συµβαλλόµενα µέρη της «Eταιρικής Σχέσης για την Eιρήνη», και έχουν ως εκ τούτου συνάψει διµερείς
συµφωνίες ασφαλείας µε το NATO.
2. H παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών-µελών της E.E. που
απορρέουν από αυτή τους την ιδιότητα.
3. Tο γεγονός ότι όπως έχουν τώρα τα πράγµατα, η Kύπρος και η Mάλτα δεν θα συµµετέχουν σε
στρατιωτικές επιχειρήσεις της E.E. διεξαγόµενες µε χρήση µέσων του NATO αφότου γίνουν µέλη της E.E.,
δεν θίγει, εντός των ορίων των κανόνων ασφαλείας της E.E., το δικαίωµα των αντιπροσώπων τους να
συµµετέχουν και να ψηφίζουν στα θεσµικά και λοιπά όργανα της Eνωσης, συµπεριλαµβανοµένης της
Eπιτροπής Πολιτικής και Aσφάλειας, προκειµένου περί αποφάσεων που δεν αφορούν τη διεξαγωγή
τέτοιων επιχειρήσεων.
Oµοίως, δεν θίγεται το δικαίωµά τους να λαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες της E.E., εντός των
ορίων των κανόνων ασφαλείας της E.E., υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαµβάνουν ούτε
παραπέµπουν σε οποιαδήποτε διαβαθµισµένη πληροφορία του NATO.

15 ∆εκεµβρίου 2002, ΤΟ ΒΗΜΑ

ΟΙ 36 ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Παραφράζοντας τον τίτλο του βιβλίου του Saymor Jones, οι συνοµιλίες και οι διαπραγµατεύσεις για την
Κύπρο και την Τουρκία στην Κοπεγχάγη θα µπορούσαν να είχαν τίτλο «Οι 36 ώρες που έφεραν την Κύπρο
στην Ευρώπη». Ιδού, σε γενικές γραµµές, τι δικαιολογεί αυτόν τον τίτλο:
* Πέµπτη 12 ∆εκεµβρίου
11.30. Τηλεφώνηµα Κληρίδη προς Σηµίτη. Σηµίτης ενηµερώνει δανέζικη προεδρία για συνεχή ετοιµότητα
Κυπρίων να διαπραγµατευθούν µε τους Τουρκοκυπρίους.
12.30-14.10. Σιούσελ (Αυστρία) ενηµερώνει Σηµίτη. Φερχόιγκεν πληροφορεί «15» ότι το πρόβληµα µε την
Αυστρία «αντιµετωπίζεται» αλλά µε την Πολωνία «χοντραίνει». Σολάνα «είναι ευτυχής» για την πρόοδο
στο θέµα του ευρωστρατού.
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18.00. Κληρίδης «ανταλλάσσει» απόψεις µε Ντε Σότο. Ντε Σότο «βλέπει» δυνατότητα συνέχισης
διαβουλεύσεων, Εθνικό Συµβούλιο Κύπρου «συµπαρίσταται» στον Κληρίδη.
18.10. Ερντογάν και Γκιουλ «επικοινωνούν» µε τουρκοκύπριο αντιπρόσωπο και ακολούθως µε Τόνι
Μπλερ.
19.15. Ράσµουσεν δέχεται τηλεφώνηµα από Μπους.
19.30. Ράσµουσεν ενηµερώνει τους «14» για το τηλεφώνηµα Μπους. Τότε πληροφορείται ότι «και άλλοι
εταίροι» είχαν τέτοιο τηλεφώνηµα.
19.30. Τουρκική αντιπροσωπεία δέχεται τηλεφωνήµατα από Στέιτ Ντιπάρτµεντ και Γραµµατεία ΟΗΕ.
* Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου
08.00. Εθνικό Συµβούλιο Κύπρου. Αποστολή δύο φαξ στον Ντε Σότο.
08.40. Κληρίδης προς Ντε Σότο.
09.10. Σηµίτης στο Εθνικό Συµβούλιο.
10.10. Τουρκοκύπριος αντιπρόσωπος «απογοητεύει» την τουρκική ηγεσία.
13.10. Κληρίδης «βλέπει χαραµάδα» για θετική κατάληξη διαβουλεύσεων.
13.45. Τουρκοκύπριος αντιπρόσωπος «δεν είναι διατεθειµένος να υπογράψει οτιδήποτε».
14.45. Ερντογάν και Γκιουλ δηλώνουν αποδοχή και ηµεροµηνίας για Τουρκία και για συνέχιση συνοµιλιών
για σχέδιο Αναν.
14.55. Ο Ντε Σότο δηλώνει: «It's over». «Τελείωσαν» οι διαβουλεύσεις κτλ. για το Κυπριακό.

15 ∆εκεµβρίου 2002, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ
1
. Η παραπληροφόρηση και ο αποπροσανατολισµός του λαού µας από την πλευρά της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ για το τι συνέβη πραγµατικά στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε την ένταξή της στην ΕΕ στη Σύνοδο
Κορυφής, στην Κοπεγχάγη, ξεπερνά κάθε όριο. Επιχειρεί να αποκρύψει, ότι αυτό που έγινε στην ουσία
είναι πως επισηµοποιήθηκε η διχοτόµηση της Κύπρου, µε την ένταξη του 62% του Νησιού στην ΕΕ.
Επιπλέον το "σχέδιο Ανάν" παραµένει σε ισχύ και µπαίνει νέο τελεσίγραφο αποδοχής του µέχρι της 28
Φλεβάρη 2003. Το Συµβούλιο Κορυφής, στα συµπεράσµατά του, επιβεβαιώνει πάλι "τη σαφή του
προτίµηση για την ένταξη στην ΕΕ µιας ενωµένης Κύπρου" και εκφράζει την ικανοποίηση του "για τη
δέσµευση των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων να συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις µε στόχο την
επίτευξη συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήµατος έως τις 28 Φεβρουαρίου 2003, µε βάση τις
προτάσεις του ΓΓ των Ηνωµένων Εθνών".
Το ΚΚΕ είχε επισηµάνει πως η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, είτε µε "λύση" είτε χωρίς "λύση" του
κυπριακού ζητήµατος, σήµαινε στην ουσία αποδοχή µιας διχοτοµικής λύσης. Και αυτό τελικά συνέβη, µε
την απόφαση του Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, για τούτο και δε γίνεται σ' αυτήν λόγος για "Κυπριακή
∆ηµοκρατία". Επιπλέον, τώρα οι διαπραγµατεύσεις για το Κυπριακό θα συνδέονται πιο άµεσα µε την
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ηµεροµηνία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ και µε τις διεκδικήσεις που έχει διατυπώσει πολύ καθαρά µέσα
στα πλαίσια και του ΝΑΤΟ η τουρκική πλευρά στο Αιγαίο και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας.
2
. Η Σύνοδος Κορυφής στην Κοπεγχάγη είναι ιστορική στιγµή µόνο για την ενίσχυση των θέσεων των
µονοπωλίων σε νέες χώρες, γεγονός που θα προκαλέσει νέα δεινά στους λαούς της Ευρώπης. Είναι ο
ιµπεριαλιστικός επεκτατισµός σε χώρες της Κεντρικής - Ανατολικής Ευρώπης, στη Μάλτα και την Κύπρο,
που θα εντείνει και θα αυξήσει το βαθµό εκµετάλλευσης των λαών της ΕΕ, σε µια περίοδο διόγκωσης της
φτώχειας, τηςανεργίας και της αβεβαιότητας για τη µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων της Ευρώπης.
Τα µεγάλα θύµατα θα είναι οι εργαζόµενοι και κυρίως οι µικροµεσαίοι αγρότες, αφού στα επόµενα χρόνια
και νέα µικροµεσαία αγροτικά νοικοκυριά θα ξεκληριστούν.
Οι νέες χώρες µπαίνουν µε όρους ακόµα πιο ανισότιµους, γεγονός που θα οδηγήσει σε καταστροφή και
άλλων παραγωγικών δυνάµεων, ενώ οι λίγοι πόροι, που τους δίνονται, στο µεγαλύτερο µέρος τους θα
χρησιµοποιηθούν για να ξεριζωθούν ακόµα και τα τελευταία ίχνη των κοινωνικών κατακτήσεων της
σοσιαλιστικής οικοδόµησης που υπήρχε στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Σε µερικές από αυτές τις
χώρες (Πολωνία, βαλτικές χώρες) ήδη είναι απαγορευµένα τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα. Επίσης, µεγάλο
µέρος του πληθυσµού, σε µια σειρά από αυτές τις χώρες, στερείται κάθε πολιτικού δικαιώµατος, επειδή
είναι ρωσικής καταγωγής.
Η ΕΕ, καταπατώντας ακόµα και τα δικά της κριτήρια για την ένταξη, θεωρεί την πορεία της Τουρκίας
θετική, δίνοντας ηµεροµηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, όταν συνεχίζεται η καταπάτηση
βασικών δηµοκρατικών και πολιτικών δικαιωµάτων, η καταπίεση του κουρδικού λαού, αλλά και του
τουρκικού λαού και των άλλων µειονοτήτων, µε το ΚΚ Τουρκίας να είναι συνταγµατικά απαγορευµένο,
στα λευκά κελιά να φυλακίζονται και να πεθαίνουν αγωνιστές και να συνεχίζονται οι παραβιάσεις στο
Αιγαίο.
Η ελληνική κυβέρνηση, όσο και αν προσπαθεί να εµφανίσει τα αποτελέσµατα της Κοπεγχάγης, ως µεγάλη
εθνική επιτυχία και να καλλιεργήσει αυταπάτες, ότι είναι για το καλό των λαών, δε θα µπορέσει τελικά να
πείσει. Οι λαοί µε την πείρα της ζωής τους αισθάνονται τη χειροτέρευση της κοινωνικοοικονοµικής θέσης
τους.
3
. Στη Σύνοδο αγνοήθηκε προκλητικά η απαίτηση των λαών της Ευρώπης, που εκφράζεται µε το σύνθηµα
"όχι στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο κατά του Ιράκ"! Αντίθετα, πάρθηκαν σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν
στη λειτουργία του νέου επεµβατικού στρατού της ΕΕ, στην παραπέρα ενίσχυση του "νέου
αντιτροµοκρατικού" ΝΑΤΟ, στην πρώτη επιχείρηση στην ΠΓ∆Μ, ενώ εξέφρασε την προθυµία να ηγηθεί
στρατιωτικής επιχείρησης στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Οι ρυθµίσεις αυτές, σε συνδυασµό µε τις αποφάσεις
του Ελσίνκι, οδηγούν, πέρα από την αύξηση των δυσβάστακτων πολεµικών δαπανών της χώρας, στην
ένταση των διχοτοµικών ενεργειών στο Αιγαίο.
Αυτή η πολιτική, που αιµατοκύλησε τους λαούς των Βαλκανίων, εγκυµονεί νέους κινδύνους
αντιπαράθεσης. Η επεµβατική δύναµη έρχεται στα Βαλκάνια ως τοποτηρητής των µεγάλων µονοπωλιακών
συµφερόντων της ΕΕ και των κεφαλαίων που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή, στα πλαίσια του ληστρικού
"Συµφώνου σταθερότητας".
Η Σύνοδος στην Κοπεγχάγη κράτησε αποστάσεις και εξίσωσε το θύµα και τον θύτη στο παλαιστινιακό
ζήτηµα.
4
. Το ΚΚΕ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις στους δρόµους της Κοπεγχάγης και αλλού και καλεί τους
εργαζόµενους να εντείνουν τον αγώνα τους, ενάντια στα ευρωπαϊκά µονοπώλια, τις κυβερνήσεις και τις
δυνάµεις που τα στηρίζουν. ∆εν έχουν άλλο δρόµο µπροστά στην ενωµένη επίθεση του κεφαλαίου. Πρέπει
να δώσουν µαχητικά το "παρών" τους, καθηµερινά, και στο µεγάλο ραντεβού κατά τη Σύνοδο Κορυφής της
ΕΕ στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2003».
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20 ∆εκεµβρίου 2002, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
O κ. Aνάν συνοδεύει την επιστολή του προς τον κ. Σηµίτη µε σηµείωµα για το έργο που πρέπει να
επιτελεσθεί προς ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2002, στο οποίο
αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:
1. Eπίτευξη συµφωνίας επί των ουσιωδών θεµάτων: Mε βάση τις διαβουλεύσεις που είχε ο κ. Aλβαρο Nτε
Σότο, τα Hνωµένα Eθνη θεωρούν ότι τα µέρη βρίσκονται πλησίον της επιτεύξεως συµφωνίας επί των
ουσιωδών ζητηµάτων τα οποία καλύπτονται στο αναθεωρηµένο έγγραφο, που υπεβλήθη στις 10
∆εκεµβρίου 2002. Eάν εξακολουθούν να παραµένουν ουσιαστικά εµπόδια για την επίτευξη συµφωνίας,
αυτά περιορίζονται σε ένα ή δύο ζητήµατα. Aυτά θα πρέπει να συζητηθούν µε στόχο την έγκαιρη επίλυσή
τους, ώστε να επιτραπεί η συνολική ρύθµιση πολύ πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. O χειρισµός των
ζητηµάτων αυτών θα απαιτήσει την άµεση ανάµιξη των ηγετών διαπραγµατευτών κάθε πλευράς. Eίναι
σαφές ότι οποιεσδήποτε βελτιώσεις στην πρόταση που θα αφορούν στις εξέχουσες ουσιώδεις ανησυχίες, θα
πρέπει να διατηρούν την προσεκτική ισορροπία της αναθεωρηθείσης προτάσεως της 10ης ∆εκεµβρίου.
2. Eπίτευξη συµφωνίας και ολοκλήρωση του κειµένου περί θεµάτων ασφαλείας: Tο σχέδιο Προσθήκης III
του Eπιµέτρου C, το οποίο αποτελεί πρόταση Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στην Συνθήκη Συµµαχίας,
εξακολουθεί να έχει κενά αναφορικώς µε τον αριθµό των στρατευµάτων, τον εξοπλισµό και τις τοποθεσίες,
που θα πρέπει να συµπληρωθούν κατόπιν συµφωνίας. H Eλλάς και η Tουρκία έχουν την βασική ευθύνη να
καταλήξουν σε συµφωνία επί των θεµάτων αυτών, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τα µέρη της Kύπρου. Tα
Hνωµένα Eθνη είναι πρόθυµα να παράσχουν βοήθεια στις διαπραγµατεύσεις αυτών των θεµάτων.
3. Oλοκλήρωση του κειµένου περί τεχνικών θεµάτων: Στις 4 Oκτωβρίου 2002 στη Nέα Yόρκη, οι δύο
ηγέτες συνεφώνησαν, παρουσία του γενικού γραµµατέως, στη δηµιουργία ad hoc διµερών επιτροπών, υπό
την προεδρία των Hνωµένων Eθνών, προκειµένου να αρχίσουν αµέσως εργασίες επί σηµαντικών τεχνικών
θεµάτων, και συγκεκριµένα, τις συµφωνίες και τους µελλοντικούς νόµους του «κοινού κράτους».
∆υστυχώς, η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν έχει υποβάλει ακόµη τα ονόµατα των µελών αυτών των
επιτροπών. Tα Hνωµένα Eθνη θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση για τη
δηµιουργία αυτών των διµερών επιτροπών. H εντολή των επιτροπών θα πρέπει ελαφρώς να αναθεωρηθεί
υπό το φως των όρων της προτάσεως της 10ης ∆εκεµβρίου 2002, διατηρώντας ταυτοχρόνως το πνεύµα της
συµφωνίας της 4ης Oκτωβρίου 2002.
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ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΤΕΝΚΤΑΣ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2002
Από την πλευρά του, ο Ντενκτάς δηλώνει ότι η αποδοχή του Σχεδίου Κύπρου των Ηνωµένων Εθνών θα
σηµαίνει «το τέλος των Τουρκοκυπρίων εντός 5–10 ετών». Και έτσι εξηγεί τους τρεις όρους που θέτει,
χρησιµοποιώντας την προσφιλή του µέθοδο, του εκφοβισµού, για να «πείσει» τους Τουρκοκυπρίους:
Το εδαφικό
Απορρίπτει τους χάρτες του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι εάν γίνουν αποδεκτοί, 50–60 χιλιάδες
Τουρκοκύπριοι «θα περιέλθουν στην κατάσταση προσφυγιάς». «Τα εδάφη που µας δίνουν, λέει, είναι
27,8%. Περίπου το ήµισυ αυτών είναι άγονα εδάφη, µε την οροσειρά Πενταδάκτυλος. Κατά συνέπεια,
φεύγουν από τα χέρια 50–60 χιλιάδων Τουρκοκυπρίων γόνιµα εδάφη. Επίσης, ζητούν τη Μόρφου. Οι
Τουρκοκύπριοι που εγκαταστάθηκαν στη Μόρφου άφησαν στους Ελληνοκυπρίους γόνιµα χωριά 3–4 φορές
περισσότερο από τους εκεί πορτοκαλεώνες.
Πέραν αυτού, η Μόρφου είναι για µας η µοναδική πηγή νερού. Γι’ αυτούς τους λόγους θα πρέπει να
αλλάξουν οι χάρτες που µας προτάθηκαν. Αντί για τα µέρη αυτά µπορούµε να δώσουµε τα εδάφη που δεν
χρησιµοποιούµε κατά µήκος των συνόρων. Στη γραµµή αυτή υπάρχουν ελληνοκυπριακά χωριά, όπου δεν
έχει εγκατασταθεί κανείς και είναι εδάφη που χρησιµοποιούν στρατιώτες. Υπάρχουν εδάφη που αποτελούν
το 3% και είναι υπό τον έλεγχο των Ην. Εθνών.
Μπορούν να δοθούν εδάφη από τα σηµεία αυτά. Μπορεί να ετοιµασθεί ένας χάρτης σύµφωνα µε αυτά.
Επίσης, εξαρχής κρατούνται τα Βαρώσια µε τη σκέψη ότι µπορούν να επιστραφούν στους
Eλληνοκυπρίους. Μπορεί να αφεθεί µέρος των Βαρωσίων στους Ελληνοκυπρίους που δεν θα θέσει σε
κίνδυνο την ασφάλεια των Tουρκοκυπρίων. Ετσι µπορεί να επιλυθεί το εδαφικό».
Η προεδρία
«Μας λένε –αποκαλύπτει ο Ντενκτάς– ότι θα µπορέσουµε να ασκήσουµε, στην ουσία, το δικαίωµα
κυριαρχίας. Σ’ αυτό το σηµείο λέω και εγώ, εφόσον θα µπορέσουµε στην ουσία να χρησιµοποιήσουµε το
δικαίωµά µας αυτό, να γραφεί τότε ξεκάθαρα και από νοµικής πλευράς στο έγγραφο.
Προτείνουν, προσωρινά, από κοινού προεδρία. Αυτό αποτελεί κάποιο ρουσφέτι που δίδεται σε µας ή είναι
ένδειξη ίσης κυριαρχίας; Αυτό δεν το γνωρίζω. Εάν είναι το δεύτερο, εµείς λέµε τότε αυτό να µην είναι
προσωρινό, αλλά να είναι µόνιµο. Επίσης, µπορεί να υπάρξει και ένα Προεδρικό Συµβούλιο. Εφόσον
βασίζεται σε δύο µέρη κρατών και σε δύο έθνη, τότε γιατί να είναι προσωρινό; Θα πρέπει να είναι µόνιµο».
Για τη διζωνικότητα
Τα προβλήµατα στην Κύπρο προέκυψαν, ισχυρίζεται ο Ντενκτάς επειδή ο πληθυσµός ήταν ανάµικτος. Γι’
αυτό, λέει, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει διζωνικό κράτος. «Επιθυµούν να προωθήσουν στη δική µας
πλευρά 28% Ελληνοκυπρίους. Αυτό είναι λάθος.
Εµείς δεν µπορούµε να προωθήσουµε στον “ελληνοκυπριακό τοµέα” το ίδιο ποσοστό Τούρκων. Το να
ζούµε ο ένας µέσα στον άλλο, µπορεί στο µέλλον να δηµιουργήσει πρόβληµα. Θα πρέπει όπως στη
συµφωνία που είχα κάνει το 1977 να είναι σαν βάση η διζωνικότητα. Σε περίπτωση που οι Eλληνοκύπριοι
προωθηθούν στην περιοχή µας, έτσι όπως ζητείται µε το σχέδιο Aνάν, σε 10–15 χρόνια οι Τούρκοι θα
γίνουν µειονότητα και θα διαγραφούν. ∆ιότι στους Eλληνοκυπρίους που θα έρθουν θα αναγνωρισθεί
ύστερα από κάποιο διάστηµα το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι».
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆.∆.Χ.
Kωνσταντινος Στεφανοπουλος
Eπιτρέψτε µου, να απαντήσω σε µερικές παρατηρήσεις, που διατυπώθηκαν εναντίον του άρθρου µου.
Σε µερικές, γιατί δεν µπόρεσα να παρακολουθήσω όλες τις σχετικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
συζητήσεις και θα υπάρχουν και άλλες που µου διαφεύγουν.
H βασική ιδέα του άρθρου είναι να βρεθεί λύση για όλες τις ελληνοτουρκικές διαφορές, ώστε να
αποκατασταθεί η ηρεµία στις σχέσεις των δύο χωρών. Mόνον όταν προτείνουµε την παραποµπή όλων των
διαφορών στο ∆.∆. της Xάγης, η Tουρκία θα αναγκασθεί να δεχθεί την αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου, την
οποία µέχρι τώρα προσπαθεί να αποφύγει.
Bεβαίως, στο άρθρο µου υπάρχει αντίφαση, την οποία ορθώς επισηµαίνει ο κ. Σταύρος Λυγερός, γιατί από
το σύνολο των διαφορών εξαιρώ τις «γκρίζες ζώνες». Mε επηρέασε, για τη διατύπωση της εξαιρέσεως
αυτής, η σκέψη ότι η ∆ιεθνής Kοινότητα έχει αποδεχθεί το υπάρχον εδαφικό καθεστώς των νησίδων και
βραχονησίδων (π.χ. χάρτες) και θα εδηµιουργούντο ερωτήµατα αν η χώρα µας επρότεινε και γι’ αυτές την
παραποµπή στη Xάγη. H αντίφαση αίρεται στην πράξη, αν η Tουρκία, αποδεχοµένη την διά
συνυποσχετικού προσφυγή στο ∆ικαστήριο, προσθέσει αυτή µονοµερώς, το υπ’ αυτής δηµιουργούµενο
θέµα των γκρίζων ζωνών, όπως µπορεί να το κάµει, αφού εµείς έχοµε υπογράψει το Πρωτόκολλον
ιδρύσεως του ∆ικαστηρίου. ∆ηλαδή δεν προτείνω την από δική µας πρωτοβουλία παραποµπή των γκρίζων
ζωνών στο ∆ικαστήριο, αλλά έχω υπόψη µου τη δυνατότητα της Tουρκίας να το κάµει.
H παρατήρηση και πάλι του κ. Λυγερού ότι τα κράτη δεν αφήνουν στην κρίση δικαστηρίου κυριαρχικά
τους δικαιώµατα, εκτός και αν έχουν ηττηθεί σε πόλεµο, µου φαίνεται περισσότερο ως εύρηµα αντιλόγου.
Aπαντώ, ότι η πρότασή µου επιδιώκει την αποφυγή όχι µόνον πολέµου, αλλά και θερµού επεισοδίου. O κ.
Λυγερός φαίνεται να προτιµά τον πόλεµο, προ της προσφυγής στο ∆ικαστήριο.
H τρίτη παρατήρησή του ότι ενοµιµοποίησα τις τουρκικές διεκδικήσεις, αξιολογώντας τις σε θεµιτές και
αθέµιτες, είναι µάλλον κακοπροαίρετη. ∆εν αξιολόγησα καµία διεκδίκηση της Tουρκίας, έγραψα γενικώς
και αορίστως ότι οι διαφορές δηµιουργούνται όταν ένα κράτος (το οποιοδήποτε) διατυπώνει αξιώσεις
δίκαιες ή άδικες κατά του άλλου. Tο να αναγορεύει ο κ. Λυγερός µια διατύπωση, στο χειρότερο που έκανα,
δεν έχει αξίαν επιχειρήµατος, αλλά είναι προσπάθεια να εντυπωσιάσει τους άλλους και καταπτοήσει τον
συντάκτη του άρθρου. Aς τον διαβεβαιώσω, λοιπόν, ότι ο πατριωτισµός µου και η λογική µου παραµένουν
ακέραιοι και δεν πλήττονται από την παρατήρησή του.
Tέλος, οφείλω να απαντήσω στο επιχείρηµα ότι απαραδέκτως επρότεινα την αποστρατικοποίηση των
νήσων του Aνατολικού Aιγαίου (κ. υπουργός Eθν. Aµύνης). Eπρότεινα την παραποµπή και αυτού του
θέµατος στο ∆ικαστήριο και όχι την αποστρατικοποίηση. Mετά δε την συνολική επί όλων των θεµάτων
απόφαση του ∆ικαστηρίου, αν υπάρξει τέτοια απόφαση, τότε ρυθµιζοµένων οριστικώς των σχέσεών µας µε
την Tουρκία, δεν θα υπάρχει πλέον περίπτωση πολέµου ούτε ο κίνδυνος εκ της, απέναντι των νήσων,
πλευράς. O εξοπλισµός των νήσων είναι αναγκαίος, εν όσω υφίσταται η απειλή. Oταν εξαλειφθεί η απειλή,
ας σκεφθεί ο κ. υπουργός τι θα κάνει. ∆εν θέλω να επέµβω περισσότερο στα καθήκοντά του.
Eίναι αληθές ότι το άρθρο µου προβάλλει µία πρόταση κατά γενικό τρόπο, χωρίς να αναφέρεται στα
επιµέρους θέµατα, που πρέπει να απαντηθούν προτού ληφθεί µια απόφαση. ∆ίνει το ερέθισµα για την
περαιτέρω ανάπτυξη και προσέγγιση του ζητήµατος των σχέσεών µας µε την Tουρκία. Eίναι συνεπώς
εύλογος ο προβληµατισµός που προκλήθηκε και χρήσιµη η ανάπτυξη διαφόρων γνωµών θετικών ή
αρνητικών. Aρκεί να µη γίνεται θόρυβος για τον θόρυβο µόνον.
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ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑ∆ΕΣ ΤΩΝ «ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΑΝΑΝ»
Η διχοτόµηση της Κύπρου και η πλήρης υπαγωγή της στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς ήταν σταθερή
στόχευση όλων των σχεδίων και των µεθοδεύσεων που κατά καιρούς προωθήθηκαν.
Οι εξελίξεις στην Κύπρο, στην τρισχιλιόχρονη ιστορική της διαδροµή, συνδέονται άµεσα µε τα
γεωπολιτικά δεδοµένα στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η πορεία της,
ιδιαίτερα µετά την έναρξη της βρετανικής κατοχής το 1878 µέχρι την ανεξαρτησία της το 1960, την
τουρκική εισβολή το 1974, αλλά και µετέπειτα µε το «σχέδιο Ανάν», σηµαδεύτηκε από τις εκάστοτε
ιµπεριαλιστικές επιδιώξεις.
Ταυτόχρονα, το Κυπριακό, λόγω των ιδιαίτερων σχέσεων και ιστορικών δεσµών που υπάρχουν µε την
Ελλάδα, έχει πάνω του, σε κάθε φάση, τη σφραγίδα της συναίνεσης, στην εµπλοκή του στα ιµπεριαλιστικά
κέντρα, της ελληνικής άρχουσας τάξης και των επιλογών της, για την ικανοποίηση των συµφερόντων της.
Η συνταγή του «διαίρει και βασίλευε»
Η παλιά και πάντα επίκαιρη συνταγή των ιµπεριαλιστών, του «διαίρει και βασίλευε», τίθεται σε εφαρµογή.
Η αγγλοαµερικανική πολιτική βάζει στο τραπέζι το χαρτί της εµπλοκής της Τουρκίας στο Κυπριακό. Τον
Ιούνη του 1955, η Μεγάλη Βρετανία πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει Ελλάδα και Τουρκία σε τριµερή
∆ιάσκεψη στο Λονδίνο για το Κυπριακό, µε κύριο σκοπό να µαταιώσει τη συζήτηση µιας πιθανής νέας
προσφυγής της Ελλάδας στον ΟΗΕ για το θέµα.
Ταυτόχρονα, αρχίζουν να εµφανίζονται τα πρώτα σχέδια διχοτόµησης του νησιού. Πιο χαρακτηριστικό
ήταν αυτό του Μακ Μίλαν το 1958, το οποίο έφερε τον τίτλο «Σχέδιο για Συνεταιρισµό στην Κύπρο» που
προέβλεπε τη σύνδεση της Κύπρου µε τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα και την Τουρκία και τη
συνεργασία των τριών κρατών για τη διοίκηση του νησιού, τη συγκρότηση δύο Κοινοβουλίων, µε δύο
ιθαγένειες για τους κατοίκους του νησιού και µεταβατικό στάδιο 7 χρόνων.
Ακολούθησαν το 1960 οι Συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Βέβαια, η ανεξαρτησία της Κύπρου
ποτέ δε σήµανε την εγκατάλειψη των διχοτοµικών σχεδίων των ιµπεριαλιστών. Ο αγγλοαµερικανικός
ιµπεριαλισµός κάνει ό,τι µπορεί για να σπρώξει τα πράγµατα στην Κύπρο σε διχοτοµικές λύσεις και προς
αυτήν την κατεύθυνση συνδαυλίζει την κρίση του 1963, ενθαρρύνοντας τον Μακάριο να προωθήσει
συνταγµατικές αλλαγές. Το Λονδίνο και πολύ εντονότερα η Ουάσιγκτον θα θελήσουν να επαναφέρουν
στην επικαιρότητα την «ένωση» της Κύπρου µε την Ελλάδα, µε τέτοιο τρόπο που θα οδηγεί στη
διχοτόµηση.
Το 1964 η πρώτη διχοτόµηση µε την «πράσινη γραµµή»
Η πρώτη διχοτόµηση έγινε µε την επιβολή της «πράσινης γραµµής». Η πρώτη ανοιχτή προσπάθεια
ΝΑΤΟικής διχοτόµησης της Κύπρου επιχειρήθηκε το Γενάρη του 1964 αµέσως µετά την κρίση του
∆εκέµβρη του προηγούµενου έτους. Με πρωτοβουλία των Ηνωµένων Πολιτειών και της Μ. Βρετανίας,
οργανώθηκε στο Λονδίνο η περιβόητη πενταµερής ∆ιάσκεψη. Κατατέθηκε ένα αγγλοαµερικανικό σχέδιο
που έµεινε στην ιστορία µε την ονοµασία «Σχέδιο Σάντις - Μπολ», που προέβλεπε την εγκατάσταση στην
Κύπρο ΝΑΤΟικών στρατευµάτων, καταργούσε την κυπριακή κυβέρνηση, αλλά και την ίδια την Κύπρο ως
ανεξάρτητο κράτος και την έθετε κάτω από τη διοίκηση του ΝΑΤΟ. Η κυπριακή κυβέρνηση το απέρριψε,
υποστηριζόµενη, στο εσωτερικό, από το ΑΚΕΛ και τον κυπριακό λαό και σε διεθνές επίπεδο από τη
Σοβιετική Ενωση.
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Παλιό ιµπεριαλιστικό σχέδιο το πραξικόπηµα και η εισβολή
Η επόµενη προσπάθεια διχοτόµησης ήταν τα δύο σχέδια Ατσεσον, που υποβλήθηκαν στο διάστηµα Ιούλης
- Αύγουστος 1964. Σύµφωνα µε αυτά προβλέπονταν: Η «ένωση» του νησιού µε την Ελλάδα υπό τις εξής
βασικές προϋποθέσεις: Να παραχωρηθεί κατά κυριαρχία στην Τουρκία η χερσόνησος της Καρπασίας για
να χρησιµοποιηθεί ως στρατιωτική βάση, οι Τουρκοκύπριοι σε δύο ή τρεις περιοχές όπου είχαν την
πλειοψηφία να δηµιουργήσουν καντόνια, ενώ οι υπόλοιποι θα υπάγονταν στην αρµοδιότητα ενός κεντρικού
τουρκοκυπριακού οργανισµού µε µειονοτικά δικαιώµατα.
Ούτε τα σχέδια αυτά είχαν τύχη. Ωστόσο, δέκα χρόνια πριν από την εισβολή του 1974, έµπαιναν τα
θεµέλια της διχοτόµησης και µιας τουρκικής εισβολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστηµα που
διεξάγονταν οι ελληνοτουρκικές διαπραγµατεύσεις για τα σχέδια Ατσεσον, οι Αµερικανοί έσπρωχναν την
Αθήνα να προωθήσει την πραξικοπηµατική ένωση Κύπρου - Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα, προετοίµαζαν και
την Τουρκία στο ενδεχόµενο της πραξικοπηµατικής ένωσης να είναι έτοιµη να επέµβει στρατιωτικά στην
Κύπρο, για να πάρει µε τη δύναµη των όπλων όσα το σχέδιο Ατσεσον της έδινε.
Τα σχέδια των Αγγλοαµερικανών και του ΝΑΤΟ δε σταµάτησαν. Με την επιβολή της χούντας στην
Ελλάδα το 1967 µπήκε και το Κυπριακό σε νέα φάση και άρχισε να δροµολογείται η τουρκική εισβολή. Το
ΝΑΤΟ ανακοινώνει στις 14 Ιούνη 1967 την έναρξη ελληνοτουρκικών διαπραγµατεύσεων για το Κυπριακό.
Ο διάλογος κατέληξε το Σεπτέµβρη σε φιάσκο, αλλά το Νοέµβρη του ίδιου χρόνου, µε την προβοκάτσια
του Κοφίνου και την αποχώρηση της ελληνικής µεραρχίας από το νησί, αρχίζουν να ωριµάζουν οι
συνθήκες για την εισβολή. Η τουρκοκυπριακή πλευρά βρήκε την ευκαιρία, έχοντας την έγκριση της
Τουρκίας και των ΗΠΑ, να προχωρήσει στη συγκρότηση «Προσωρινής Τουρκοκυπριακής ∆ιοίκησης».
Εισβολή και µετέπειτα εξελίξεις
Το 1974 δόθηκε η ευκαιρία στον ιµπεριαλιστικό παράγοντα µε εκτελεστικό όργανο την Τουρκία και µε τη
συµµετοχή της χούντας των Αθηνών να ξεδιπλώσει και να εφαρµόσει τα σχέδιά του για πλήρη έλεγχο της
Κύπρου. Το πραξικόπηµα κατά του Μακάριου, στις 15 Ιούλη του 1974 από την ελληνική χούντα στη
συνέχεια η εισβολή των τουρκικών στρατευµάτων οδήγησαν το Κυπριακό σε νέα φάση.
Τα επόµενα δύο χρόνια δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Ωστόσο, στους κόλπους της κυπριακής
ηγεσίας, ωρίµαζε µια συµβιβαστική πρόταση. Στις αρχές του 1977, ο Μακάριος αποδέχεται κατά τη
συνάντησή του µε τον Ντενκτάς την αρχή της «διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας», η οποία
ενσωµατώνεται ουσιαστικά στα ψηφίσµατα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Η αρχή αυτή επαναβεβαιώθηκε µε
τη συµφωνία του Ντενκτάς µε τον Κυπριανού, ο οποίος διαδέχτηκε τον αποθανόντα Μακάριο, το Μάη του
1979.
Φθάνουµε στον Αύγουστο του 1983, όταν ο ΓΓ του ΟΗΕ Χαβιέ Πέρες ντε Κουέγιαρ υποβάλλει στις δύο
πλευρές τους «∆είκτες» του, όπως έµειναν στην Ιστορία. Οι «∆είκτες Κουέγιαρ» δεν ήταν ένα σχέδιο
λύσης, αλλά κάποιες ασαφείς προτάσεις σχετικά µε κάποιες πτυχές του Κυπριακού και µε τις οποίες
εισαγόταν η έννοια της οµοσπονδίας µε αρκετά χαλαρούς δεσµούς. Οµως, τόσο η Αγκυρα, όσο και ο
Ντενκτάς έχουν άλλα στο µυαλό τους όπως και οι Αµερικανοί...
Από το ψευδοκράτος µέχρι το «σχέδιο Ανάν»
Στις 15 Νοέµβρη του 1983 ανακηρύσσεται µονοµερώς η «ανεξαρτησία» του ψευδοκράτους της
«Τουρκικής ∆ηµοκρατίας Βόρειας Κύπρου».
To 1988, µε την εκλογή του Γ. Βασιλείου στη θέση του Προέδρου στην Κύπρο, σηµειώνεται µια ακόµη
σαφέστερη στροφή της Λευκωσίας προς τις ΗΠΑ. Ο Γ. Βασιλείου δηλώνει από την Ουάσιγκτον: «Στη
σηµερινή εποχή είναι εύκολο να βρεθεί λύση στο Κυπριακό, γιατί αυτό συµπίπτει µε τα αµερικανικά
σχέδια για ειρήνη στον κόσµο».
Στις νέες συνθήκες, ο ΓΓ του ΟΗΕ, Μπούτρος Γκάλι, υποβάλλει στις 15 Ιούλη του 1992 ένα νέο σχέδιο
«λύσης» του Κυπριακού. Το σχέδιο αυτό έµεινε στην Ιστορία ως «∆έσµη Ιδεών Γκάλι» που είχε πολλές
οµοιότητες µε το σηµερινό «σχέδιο Ανάν». Ωστόσο και το σχέδιο αυτό απορρίφθηκε από την Αγκυρα και
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τον Ντενκτάς µε την προσδοκία για κάτι καλύτερο. Ετσι φθάσαµε στο «σχέδιο Ανάν», που οι
Ελληνοκύπριοι απέρριψαν µε το ηχηρό τους «ΟΧΙ» στο δηµοψήφισµα του Απρίλη του 2004, ενώ από την
πλευρά των Τουρκοκυπρίων έγινε αποδεκτό. Ακολούθησε η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση,
όπου προβλήθηκε ως «ευκαιρία» για λύση του Κυπριακού µέσω της εφαρµογής του λεγοµένου
«ευρωπαϊκού κεκτηµένου» και στις κατεχόµενες περιοχές. Βέβαια, οι εξελίξεις δεν επιβεβαίωσαν αυτές τις
προβλέψεις και αυτό που προωθείται µέσω ΕΕ είναι µια διχοτόµηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ
ΠΗΓΕΣ
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ΤΟ ΒΗΜΑ

1999

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
14-11-1999: Χειρονοµίες ουσίας που θα κλιµακωθούν το επόµενο δίµηνο ετοιµάζουν οι δύο χώρες µε
αφετηρία την Κωνσταντινούπολη
Τα καλά νέα στα ελληνοτουρκικά
Οι διµερείς επαφές, το Κυπριακό και ο ρόλος των Αµερικανών251
«Μεγάλο θύµα η εικόνα της Ελλάδας»
Τι έγραψαν ο αµερικανικός και ο ευρωπαϊκός Τύπος για την αναβολή της επίσκεψης του
προέδρου Κλίντον
18-11-1999: Τι λένε οι Αµερικανοί για την επίσκεψη Κλίντον τις παραµονές της διάσκεψης κορυφής
της ΕΕ στη Φινλανδία
Ικανοποίηση από την ελληνική εµπειρία
Οι παραινέσεις για την τουρκική υποψηφιότητα
21-11-1999: «Να πάτε στη Χάγη για το Αιγαίο»
Ο αµερικανός πρόεδρος προτρέπει Αθήνα και Αγκυρα να καταφύγουν στο ∆ιεθνές
∆ικαστήριο
Επικών τόνων η οµιλία του κ. Μπιλ Κλίντον χθες το απόγευµα στο ξενοδοχείο
Intercontinental
Mea culpa και θερµά λόγια
«Οι ΗΠΑ υποστήριξαν τη χούντα και τούτο πρέπει να το παραδεχθούµε»
Οι δύο συµφωνίες που δεν υπεγράφησαν
Η Σούδα και το χρέος
Η Αθήνα κοντά στους στόχους της
Θετικός ο απολογισµός των επαφών στην Κωνσταντινούπολη. Ο ρόλος ΗΠΑ και
Ευρώπης
Τι σηµαίνει η δήλωση του κ. Ετζεβίτ
Πώς η Αγκυρα διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει σοβαρή σύγκρουση συµφερόντων µε την
Ελλάδα
Οι επισηµάνσεις του Προέδρου για Κυπριακό - Αιγαίο
Ολόκληρη η προσφώνηση του κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου προς τον πρόεδρο των
ΗΠΑ κ. Μπιλ Κλίντον
∆υόµισι γραµµές και για το Ελσίνκι
Κυβέρνηση: οι εκλογικές ανησυχίες οδηγούν σε διαφωνίες
28-11-1999: Η Ελλάδα και το βέτο
Ποιοι λένε «ναι» και ποιοι «όχι» στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ
Τα πρόσωπα, οι συµµαχίες, οι πιέσεις και τα ανταλλάγµατα
Τα άρθρα µε Bold χρησιµοποιήθηκαν για την εργασία, όµως δεν γίνεται άµεση αναφορά γι’ αυτά
στο κείµενο.
251
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Η διακριτική σιωπή της Τουρκίας
Η Αγκυρα δεν φαίνεται έτοιµη για κινήσεις στήριξης της υποψηφιότητάς της παρά τις
προειδοποιήσεις Κλίντον και Σιράκ

1999
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
5-12-1999: ΤΟ VETO ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΙ
Αµερικανική παρέµβαση
Η τηλεφωνική επικοινωνία Παπανδρέου - Ολµπραϊτ * Οι ευρωπαίοι πρεσβευτές στο Στέιτ
Ντιπάρτµεντ * Οι δύο γραµµές στην ΕΕ * Οι τρεις όροι της Αθήνας
Η θέση µας για το «ναι» ή το «όχι» στην Τουρκία
Η τελική απόφαση που θα ληφθεί δεν έχει ουδεµία σχέση µε τα προβαλλόµενα
προεκλογικά σενάρια αλλά θα ανταποκρίνεται στο έπακρον στα ελληνικά συµφέροντα
Οι επιπτώσεις µιας απόφασης
Το «κόµµα του βέτο»
Το πολιτικό κόστος, οι εκλογές και οι αντιπαραθέσεις των υπουργών. Οι τρεις κρίσιµες
συνεδριάσεις
Τι θα αποφασισθεί στη Φινλανδία για την τουρκική υποψηφιότητα
13 ερωτήσεις - απαντήσεις
Οι µύθοι και οι αλήθειες για τη σύνοδο κορυφής
Τα πιθανά σενάρια, οι διαβουλεύσεις, οι όροι και τα ανταλλάγµατα
Η απόρρητη έκθεση της φινλανδικής προεδρίας
Τι είναι ο «µηχανισµός διαχείρισης κρίσεων»
Ποια νέα όργανα θα συγκροτηθούν στα πλαίσια της ΕΕ
Τι κυοφορείται στη Νέα Υόρκη
12-12-1999: Ο καιρός θα δείξει..
Η χώρα εισέρχεται στην ευθεία των εκλογών. Κάλπες στις 26 Μαρτίου
Οι 100 ηµέρες του κ. Κ. Σηµίτη
Πώς ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εκµεταλλευθεί το ευνοϊκό κλίµα που
δηµιούργησαν οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής
Οι τέσσερις παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις
Η επόµενη ηµέρα
Ο κ. Σηµίτης ίσως στην Αγκυρα
Οι παρασκηνιακές πιέσεις της Ουάσιγκτον
Επιστολή Κλίντον προς Σηµίτη
Τα µηνύµατα µιας νέας εποχής
Τα «ναι» και τα «όχι»
Οι αντιδράσεις των κοµµάτων και των πολιτικών
Στόχος µας να γυρίσουµε σελίδα
Η άµυνα της ευρώπης
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4 µήνες διαπραγµατεύσεων
Ενθουσιασµός στην Τουρκία. Αποµονωµένοι οι σκληροί
Καλώς σας βρήκαµε
Μπουλέντ Ετζεβίτ: Επιτυχία µας η αποδοχή της υποψηφιότητας επί ίσοις όροις
Ήττα του στρατιωτικού κατεστηµένου
Το παζάρι συνεχίζεται. Νέα Υόρκη
Οι µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στην οικονοµία
Ανοίγει ο δρόµος για ξένες επενδύσεις
Σύγκρουση για τα επιτόκια
Μείωση θέλει ο κ. Παπαντωνίου, τι φοβάται ο κ. Παπαδήµος
Μονοµαχία για το Ελσίνκι
ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ Η ΚΥΠΡΟΣ
Τα νέα όπλα για το 2000
Το πενταετές εξοπλιστικό πρόγραµµα
ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
29-12-1999: Η αντιτροµοκρατική συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
«Το Βήµα» αποκαλύπτει το πλήρες κείµενο επί του οποίου έχουν συµφωνήσει
Αθήνα και Αγκυρα
Με γοργά βήµατα η προσέγγιση Ελλάδας - Τουρκίας. Επισκέψεις Παπανδρέου στην Αγκυρα
και Τζεµ στην Αθήνα
Και σύµφωνο Φιλίας και Συνεργασίας
Οι επόµενες κινήσεις που εξετάζει ο Πρωθυπουργός
15 ερωτήσεις - απαντήσεις
Τι κέρδισε η Ελλάδα
Η Ευρώπη, η Τουρκία, το βέτο και οι εγγυήσεις
Τα πρακτικά της συζήτησης των ηγετών της ΕΕ αµέσως µετά την επιστροφή του κ. Σολάνα
από την Αγκυρα
Σε ποια σηµεία διαφωνούσε ο κ. Ετζεβίτ
Η Τουρκία διατηρούσε την ελπίδα ότι θα µπορούσε να επιφέρει τροποποιήσεις στο κείµενο της
απόφασης
∆ιχασµένοι οι πολιτικοί ηγέτες
Τα επόµενα βήµατα του διαλόγου
∆ιαπιστώνεται ότι µια σειρά ενέργειες του ΟΗΕ στοχεύουν στην αναβάθµιση του
ψευδοκράτους
Συµπτώµατα οπισθοδρόµησης στο Κυπριακό
Προσθήκη σε έκθεση του Κόφι Αναν προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Λευκωσίας
25-12-1999: Οι Ευρωπαίοι της Τουρκίας
Οι µεγάλες επιχειρηµατικές δυναστείες κοιτούν προς τη ∆ύση
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2002
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
6-1-2002: Τα 10 θέµατα της ατζέντας Σηµίτη - Μπους
Τι θα πει ο έλληνας Πρωθυπουργός στον αµερικανό πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους
στον Λευκό Οίκο την ερχόµενη Πέµπτη
Τι απέφεραν οι συζητήσεις µε αµερικανούς προέδρους
Τα τελευταία δέκα χρόνια τρεις έλληνες πρωθυπουργοί συνοµίλησαν µε αµερικανούς
προέδρους, πήραν υποσχέσεις, αλλά τα αποτελέσµατα δεν ήσαν τα αναµενόµενα
Πώς βλέπουν τη συνάντηση στις ΗΠΑ
Μειωµένο ενδιαφέρον λόγω πολέµου
Η τουρκική πολιτική της... αεροπορίας
Η Αγκυρα επανέρχεται στις παραβιάσεις εν όψει της επίσκεψης του κ. Σηµίτη στην
Ουάσιγκτον και της ενδοκυπριακής συνάντησης κορυφής
13-1-2002: ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ
Το Κυπριακό στο τραπέζι
Η επίσκεψη Ετζεβίτ στις ΗΠΑ και οι ανησυχίες της Αγκυρας
Τι απεκόµισε από τις ΗΠΑ ο κ. Σηµίτης
Οι συνοµιλίες µε την αµερικανική ηγεσία, η αποδοχή των ελληνικών απόψεων και η νέα
θέση της Ελλάδας στον σύγχρονο κόσµο
20-1-2002: Το µυστικό όπλο της «παραγράφου 4»
Γιατί η Αθήνα παίρνει την πρωτοβουλία για την αναβάθµιση των ελληνοτουρκικών
διαπραγµατεύσεων
Ποιος διάλογος µε την Αγκυρα
Οι διαπραγµατεύσεις δεν θα πρέπει να παρερµηνευθούν ως υποχώρηση της ελληνικής πλευράς
Χρονική προοπτική των νέων συνοµιλιών στο Κυπριακό
Τι πήρε ο Ετζεβίτ από την Ουάσιγκτον
Οι υπερβολικές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί πριν από την επίσκεψη συνέβαλαν
στη δηµιουργία κλίµατος απογοήτευσης
Τι θα κάνει ο πτέραρχος Ράλστον στην Αθήνα
Η κυβέρνηση θα τιµήσει τα 50 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ
προσκαλώντας τον αρχηγό των συµµαχικών δυνάµεων στην Ευρώπη
27-1-2002: ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ (καζινα)
Τι θα προτείνει η Αθήνα στην Αγκυρα κατά τις δύο συναντήσεις του Φεβρουαρίου
∆ιάλογος α λα Νταβός στα ελληνοτουρκικά
Η «∆ιακήρυξη Αρχών» και οι πιθανότητες επιτυχίας
ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ
Εφικτή η συµβιβαστική φόρµουλα
Εµείς και η Χάγη
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Τα πάντα θα εξαρτηθούν τελικά από τις πραγµατικές διαθέσεις της Τουρκίας
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δηµοσιοποιούνται οι αµερικανικές προτάσεις του 1964 για την
Κύπρο
Η αλήθεια για το σχέδιο Ατσεσον
Ο επαναπατρισµός των οµογενών της Κωνσταντινούπολης και η αντίδραση του Μακαρίου
Συντηρητική αντεπίθεση στην Τουρκία
Το Κόµµα Εθνικιστικής ∆ράσης φρενάρει τον εκδηµοκρατισµό που ζητούν οι Ευρωπαίοι µε
σύµµαχο το στρατιωτικό κατεστηµένο

2002
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
3-2-2002: Η νέα διάσταση του διαλόγου
Τελικός κριτής των τουρκικών προθέσεων θα είναι η Ευρωπαϊκή Ενωση
Η απρόσµενη συµµαχία που πραγµατοποίησαν οι δύο χώρες για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια
εξαντλήθηκε σε διαβουλεύσεις µέσω ΝΑΤΟ
Στρατηγεία: κοινή νίκη Αθήνας και Αγκυρας
Στάσιµος παραµένει ο διάλογος για τα περιβόητα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης
Ο διάλογος και η «στροφή» του Ισµαήλ Τζεµ
Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών δέχθηκε ρητά τη δικαιοδοσία του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου της Χάγης για την επίλυση των προβληµάτων
10-2-2002: Πώς εκτιµούν στα αµερικανικά επιτελεία τον διεθνή ρόλο της Τουρκίας και τι λένε για τις
ελληνικές θέσεις
Ο ξαφνικός έρωτας Ουάσιγκτον - Αγκυρας
Ο πόλεµος κατά της τροµοκρατίας και οι εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
Τι αποκαλύπτουν τα συµπεράσµατα έρευνας που πραγµατοποίησε η ελληνική πρεσβεία
Πώς οι Τούρκοι αλλάζουν άποψη για την Ελλάδα
Τι πιστεύουν για τις ελληνικές προθέσεις και τον κ. Γ. Παπανδρέου
Οι φανατικοί ευρωπαϊστές του Πενταγώνου
Η εθνική άµυνα της χώρας αποκτά πλέον σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισµό. Τι
σχεδιάζουν στα επιτελεία
15-2-2002: Το νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας
Η επόµενη ηµέρα
Η ένταξη στην Ευρώπη, η Κύπρος και η τουρκική προοπτική
17-2-2002: Ποια ήταν τα αποτελέσµατα των προηγούµενων δώδεκα συναντήσεων µεταξύ των κκ.
Κληρίδη και Ντενκτάς
Κυπριακό: Τι θα γίνει στον δεύτερο γύρο
Αναµένεται ότι θα τεθούν επί τάπητος οι προτάσεις του ΟΗΕ, της ΕΕ και των ΗΠΑ
Το ηθικό της Τουρκίας και ο Τσόµσκι
Πενήντα και πλέον υπουργοί Εξωτερικών από µουσουλµανικές χώρες και από κράτη της
ΕΕ συναντήθηκαν στο Φόρουµ της Κωνσταντινούπολης
∆ιαφορετικές αντιλήψεις για την τροµοκρατία
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Πενήντα και πλέον υπουργοί Εξωτερικών από µουσουλµανικές χώρες και από κράτη της
ΕΕ συναντήθηκαν στο Φόρουµ της Κωνσταντινούπολης
24-2-2002: Ανακοινώνεται ηµεροµηνία της πρώτης συνάντησης των αντιπροσωπειών για τα θέµατα
«υψηλής αντιπαλότητας»
Ελληνοτουρκική επαφή «µακράς διαρκείας»
Σε ποια επίπεδα κινούνται οι προσδοκίες των κκ. Παπανδρέου και Τζεµ
Επιφυλακτικότητα για τον διάλογο
Οι Τούρκοι παίζουν πάλι το χαρτί της περιφερειακής υπερδύναµης
Αρχίζουν ξανά ύστερα από 14 µήνες πλήρους αδρανείας οι συνοµιλίες µε την Τουρκία
∆ύο νέα µέτρα εµπιστοσύνης
Η συλλογή των ναρκών και το «κόκκινο τηλέφωνο»
Κρυφές κάµερες σε κρυφές συνοµιλίες
Γιατί όλο και συχνότερα τα ηγετικά στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν ανησυχίες για
την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου;

2002
ΜΑΡΤΙΟΣ
10-3-2002: Τα εσωτερικά των εξωτερικών
Η έναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου συµπίπτει µε το ιδιαίτερα βαρύ για την
κυβέρνηση κλίµα
Η Τουρκία έχει διπλασιάσει το τελευταίο διάστηµα τις προκλήσεις στο Αιγαίο
απογειώνοντας καθηµερινώς περί τα 45 αεροσκάφη
Οι ανησυχίες του κ. Παπαντωνίου
Ο υπουργός Αµυνας πιστεύει ότι έχει αρχίσει περίοδος έντασης στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις
Το «αφτί των στρατιωτικών» στις συνοµιλίες
Ο διορισµός από την Αγκυρα του κ. Ουγούρ Ζιγιάλ ως επικεφαλής της τουρκικής
αντιπροσωπείας και οι προσδοκίες που δηµιουργούνται
Απενοχοποίηση του διαλόγου
Πώς βλέπει η Αθήνα τις «διερευνητικές επαφές» µε την Τουρκία
Για πρώτη φορά δηµοσιοποιείται η µυστική έκθεση του Στεϊτ Ντιπάρτµεντη οποία
αποχαρακτηρίστηκε πριν από λίγον καιρό
Το άκρως απόρρητο «σχέδιο Κίσινγκερ» για το Αιγαίο
«Η Ελλάδα θα χρειασθεί να κάνει τις πιο σοβαρές παραχωρήσεις σε σύγκριση µε το
προηγούµενο στάτους κβο»
17-3-2002: ΝΑΤΟ Συµφωνία Παπανδρέου - Τζεµ για Βουλγαρία - Ρουµανία
Γιατί άλλαξε στάση η Ουάσιγκτον στο Κυπριακό
Η λύση του προβλήµατος αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την προστασία του πλέγµατος
των αµερικανικών συµφερόντων στην Τουρκία
Η εµµονή στην κατάργηση των στρατηγείων της Λάρισας και του Εσκί Σεχίρ οδηγεί σε
κρίσιµη φάση τις ελληνονατοϊκές διαπραγµατεύσεις
Περιπλέκονται οι σχέσεις µε το ΝΑΤΟ
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Η Συµµαχία πιέζει την Αθήνα να βοηθήσει οικονοµικά την εκστρατεία της Αγκυρας στο
Αφγανιστάν
24-3-2002: Τι αναφέρεται στο σχέδιο που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν όψει του Συµβουλίου
Σύνδεσης
Η θέση των «15» για την Τουρκία
«Η Κύπρος θα µετέχει στα όργανα της ΕΕ µε µία φωνή»
Τι λένε τα απόρρητα πρακτικά των συζητήσεων του αµερικανού αντιπροέδρου µε την τουρκική
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
Τα παζάρια Τσένι - Ετζεβίτ στην Αγκυρα
Η επέµβαση στο Ιράκ, τα ανταλλάγµατα στην Τουρκία και οι παραγγελίες όπλων
Η κυβερνητική αστάθεια σε Τουρκία, Βουλγαρία και Σερβία προκαλεί προβλήµατα στις
σχέσεις τους µε την Ελλάδα
Τα Βαλκάνια στη δίνη πολιτικής κρίσης
Η συνύπαρξη πολιτικών και στρατιωτικών στην Αγκυρα και οι ευάλωτοι συνασπισµοί σε
Σόφια και Βελιγράδι
Τουρκοϊσραηλινό αλισιβερίσι µε τα όπλα
Ερωτήµατα και ανησυχίες για τις αναθέσεις τουρκικών παραγγελιών σε εταιρείες του
Ισραήλ
Ποιος ο ρόλος ενός πρέσβη
Οι διπλωµάτες έχουν υποχρέωση να λένε τη γνώµη τους

2002
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
7-4-2002: Πόσο αλλάζει και πού βαδίζει η τουρκική κοινωνία
Τι πιστεύουν οι γείτονες για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας τους, την ξενοφοβία, το
Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ποιον θεωρούν τον µεγαλύτερο εχθρό τους
Το άπαικτο «χαρτί» του κ. Παπαντωνίου
Οι προσδοκίες από το ταξίδι του υπουργού Αµυνας στις ΗΠΑ
14-4-2002: Καίριο πλήγµα για τους τούρκους συντηρητικούς
Η πρωτοβουλία Παπανδρέου - Τζεµ και οι επιπτώσεις της
Τι είπε η Κοντολίζα στον κ. Παπαντωνίου
Ανένδοτη για τον Ευρωστρατό η σύµβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Το «χαρτί της
Αγκυρας» παίζουν οι Αµερικανοί
21-4-2002: Χαβιέρ Σολάνα Υπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφαλείας της ΕΕ
"∆εν έχουµε καταλήξει για τον Ευρωστρατό"
«Αν δεν υπάρχει συµφωνία στο Κυπριακό, στην ΕΕ θα ενταχθεί το ελληνοκυπριακό τµήµα»
«Μάχες οπισθοφυλακών» στην Τουρκία
Οι ευρωπαϊστές διατηρούν την αισιοδοξία τους παρά την επίδειξη αδιαλλαξίας των
σκληρών
Ο Ευρωστρατός και το αδιέξοδο
Το κακό είναι ότι κανένας άλλος δεν συµµερίζεται τις ελληνικές ανησυχίες
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28-4-2002: Η σύγκρουση του κατεστηµένου µε το διευρυνόµενο προοδευτικό ρεύµα µεταξύ των πολιτών
αποτελεί το κεντρικό γεγονός στη γείτονα χώρα
Το µεγάλο εθνικό δίληµµα της Τουρκίας
Απόσπασµα από το βιβλίο του Stephen Kinzer, ανταποκριτή των «New York Times» στην
Κωνσταντινούπολη
Ο Λεπέν ενθάρρυνε τους πολεµίους της Ευρώπης
Τι αποκαλύπτουν η επίθεση του κ. Κιβρίκογλου και ο αποκλεισµός από την πολιτική ζωή του
δηµοφιλούς ηγέτη του µετριοπαθούς ισλαµικού κινήµατος κ. Ερντογάν
Ο «εµφύλιος» των λόµπι
Οι δηλώσεις Ετζεβίτ περί γενοκτονίας των Παλαιστινίων προκάλεσαν την οργή των µέχρι
πρότινος συµµάχων της Αγκυρας εβραϊκών οργανώσεων

2002
ΜΑΪΟΣ
4-5-2002: Η εξωτερική πολιτική του Κωνσταντίνου Καραµανλή
Το προσωπικό κύρος του Κωνσταντίνου Καραµανλή υπήρξε όχι µόνο βασικό στοιχείο της
εξωτερικής του πολιτικής αλλά και καθοριστικός παράγων σε στιγµές κρίσιµες για το
µέλλον της χώρας
12-5-2002: Μια επίσκεψη µε σηµασία
Ο κ. Αναν διακυβεύει το προσωπικό του κύρος καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει φως για
συµφωνία
ΚΕΜΑΛ ΝΤΕΡΒΙΣ «Η Ελλάδα θα ωφεληθεί από την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ»
Ο τούρκος «τσάρος της Οικονοµίας» µιλάει στο «Βήµα»
Τα θετικά της επίσκεψης Αναν
Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ διαπίστωσε «ιδίοις όµµασι» την αδιαλλαξία των
τουρκοκυπρίων
19-5-2002: Πού οδηγεί η σκλήρυνση
Ο κ. Σηµίτης θέλησε να στείλει ένα διπλό µήνυµα
Η δεύτερη εισαγωγή του πρωθυπουργού της Τουρκίας σε νοσοκοµείο δροµολόγησε
εξελίξεις
Τα σενάρια διαδοχής του Ετζεβίτ
Ποιοι παίρνουν µέρος στην κούρσα και τι πιθανότητες επιτυχίας έχουν
«Παγώνει» ο Ευρωστρατός
Οι εισηγήσεις της επιτροπής διπλωµατών και στρατιωτικών
Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός µε τους πολιτικούς αρχηγούς στις συναντήσεις τους για τα
εθνικά θέµατα
Οι τρεις ανησυχίες του κ. Σηµίτη
Η συντηρητική στροφή στην Ευρώπη, η κατάσταση στην Τουρκία και το ενδεχόµενο
σύνδεσης του Κυπριακού µε τον Ευρωστρατό
26-5-2002: Τα 6+1 σενάρια εργασίας για λύση του Κυπριακού
Τι συζήτησαν στις συναντήσεις της Αθήνας οι κκ. Σηµίτης και Κληρίδης
Εθνικά θέµατα και Ευρωστρατός
Η Ελλάδα έχει αυτοπαγιδευθεί σε µια πολιτική η οποία οδηγεί σε αδιέξοδο
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Οι πολιτικές συνέπειες της περιπέτειας του πρωθυπουργού υπάρχει κίνδυνος να αποβούν
µοιραίες για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας
Νέο εµπόδιο για το Κυπριακό η ασθένεια Ετζεβίτ
Οι αρχηγοί των κοµµάτων του κυβερνητικού συνασπισµού άφησαν για το µέλλον τις κρίσιµες
αποφάσεις

2002
ΙΟΥΝΙΟΣ
2-6-2002: ∆ιαπραγµατεύσεις Ελλάδας και ισπανικής προεδρίας για την οριστική διευθέτηση του θέµατος
του Ευρωστρατού στη Σύνοδο Κορυφής της Σεβίλλης
Αλλάζει το «Κείµενο της Αγκυρας»
Η εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης θα αποτυπωθεί στο νέο «Κείµενο των Βρυξελλών»
Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Κύπρο
Επαναβεβαιώνεται ότι θα επιτραπεί η ένταξη µόνο σε ένα ενιαίο, κυρίαρχο κυπριακό κράτος
Στροφή στρατηγών υπέρ της Ευρώπης
Ιστορική συνεδρίαση στην Αγκυρα
Θερµό καλοκαίρι στο Αιγαίο
∆ιπλωµάτες και στρατιωτικοί προβλέπουν ένταση των τουρκικών προκλήσεων
9-6-2002: Οι αλλαγές στον πολιτικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η ελληνική προεδρία και οι κίνδυνοι
για τη διεύρυνση
Ο ευρωπαϊκός εφιάλτης του κ. Σηµίτη
Ποια είναι τα πέντε σενάρια που προκαλούν φόβο στην Αθήνα
ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΧΟΛΜΠΡΟΥΚ "Να πιέσουµε για το Κυπριακό"
Ο αµερικανός βετεράνος διπλωµάτης µιλάει για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
Τα τουρκικά κόµµατα στηρίζουν την ευρωπαϊκή πορεία
Τι έγινε στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών που συγκάλεσε ο πρόεδρος Αχµέτ Νετσντέτ
Σεζέρ
16-6-2002: Το ευρωπαϊκό όραµα της Τουρκίας είναι απολύτως εφικτό αλλά και εµφανώς απειλούµενο
Τα «αγκάθια» της πορείας προς την Κοπεγχάγη
«Βαρύ» το τίµηµα της αλλαγής πολιτικής στο Κυπριακό
Εξωτερική πολιτική και εσωστρέφεια
«Για µία ακόµη φορά θα έχει χαθεί η ευκαιρία να λυθούν προβλήµατα τα οποία
χρονίζουν»
Προεκλογικά δολώµατα προς µουσουλµάνους
Γερµανία: Οι υποψήφιοι για την καγκελαρία και οι ψήφοι των µεταναστών
23-6-2002: Το παρασκήνιο των αποφάσεων της Σεβίλλης
Πώς η Ελλάδα έδωσε τη «µάχη» για τον Ευρωστρατό και τι έγινε στις διαπραγµατεύσεις µε
την ισπανική προεδρία
Οι αποφάσεις ικανοποιούν την Ελλάδα
Τι περιλαµβάνεται στο τελικό κείµενο για λαθροµετανάστευση, Κύπρο και Τουρκία
30-6-2002: Η συµφωνία για τον Ευρωστρατό
«Το Βήµα» αποκαλύπτει τα δύο έγγραφα που εγκρίθηκαν από τη σύνοδο κορυφής των 15
ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
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Το τροποποιηµένο «κείµενο της Αγκυρας»
Επιστολή Σολάνα
Η ∆ιακήρυξη Αρχών της Σεβίλλης
Ολόκληρο το προσχέδιο που υιοθέτησαν οι αρχηγοί των 15 κρατών-µελών της ΕΕ
Το ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών συζητείται και πάλι ως η διέξοδος από την πολιτική
κρίση στην οποία έχει περιέλθει η Τουρκία
Εκλογικά σενάρια εκ νέου στην Αγκυρα
Οι µεταρρυθµίσεις, η ένταξη στην ΕΕ, το Κυπριακό και τα προβλήµατα υγείας του κ.
Ετζεβίτ

2002
ΙΟΥΛΙΟΣ
14-7-2002: Τι φοβάται η Αθήνα
Στην καλύτερη περίπτωση οι ελληνοτουρκικές σχέσεις την περίοδο αυτή θα παγώσουν
Η κρίση οδηγεί την Τουρκία προς την Ευρώπη
Τι κυοφορεί το νέο κόµµα που σχηµάτισαν οι Ισµαήλ Τζεµ, Κεµάλ Ντερβίς και Χουσαµετίν
Οζκάν
Ο Λευκός Οίκος διαβλέπει ένα ακόµη εµπόδιο στην επικείµενη επιχείρηση εναντίον του
Σαντάµ
Οι ανησυχίες των ΗΠΑ
Γιατί η Ουάσιγκτον χρειάζεται την Αγκυρα
21-7-2002: Οι εκλογές λυτρώνουν την Τουρκία
Η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, που τροµοκρατούσε τις αγορές, τώρα τις καθησυχάζει
Περεχίλ και Ιµια
Η Ισπανία δεν είναι Ελλάδα. ∆ύο µέτρα και δύο σταθµά επικρατούν στις διεθνείς σχέσεις
28-7-2002: Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σηµίτης επιµένει στη γραµµή των χαµηλών τόνων
Τα τρία «στοιχήµατα» της κυβέρνησης
Οικονοµικές εξαγγελίες στη ∆ΕΘ, δηµοτικές, νοµαρχιακές και ενταξιακή πορεία της
Κύπρου
Οι πλέον φιλελεύθεροι πολιτικοί βλέπουν την κοινοβουλευτική ζωή της χώρας να αποκτά
χαρακτηριστικά... παζαριού
Η Τουρκία αποκλίνει από την Ευρώπη
Ο αγώνας επιβίωσης των πολιτικών δυνάµεων κάνει εξαιρετικά πολύπλοκο το πολιτικό τοπίο

2002
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
4-8-2002: Χρονικό προεξαγγελµένου ντεραπαρίσµατος
Οι τρεις κρίσιµοι µήνες ως τις εκλογές του Νοεµβρίου θα καθορίσουν τη µελλοντική
φυσιογνωµία της Τουρκίας
Οι προτεραιότητες της Αγκυρας
Η σύνθεση της επόµενης εθνοσυνέλευσης θα είναι το «κλειδί» για την προσέγγιση µε την
Ευρώπη
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11-8-2002: Πυρετώδεις προετοιµασίες µε επίκεντρο τις εξελίξεις στην Τουρκία και την επικείµενη
ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ
Κολύµπι στα βαθιά των εθνικών θε
µάτων
∆ιαδοχικές συσκέψεις του Πρωθυπουργού µε τον κ. Γ. Παπανδρέου και το επιτελείο του
Η απόφαση του Κεµάλ Ντερβίς να νεκραναστήσει το Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό Κόµµα
αλλάζει τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες
Το νέο πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία
Τα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσουν στις προσεχείς εκλογές
18-8-2002: Πυρετώδεις προετοιµασίες µε επίκεντρο τις εξελίξεις στην Τουρκία και την
επικείµενη ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ
Κολύµπι στα βαθιά των εθνικών θεµάτων
∆ιαδοχικές συσκέψεις του Πρωθυπουργού µε τον κ. Γ. Παπανδρέου και το επιτελείο του
25-8-2002: Η απόφαση του Κεµάλ Ντερβίς να νεκραναστήσει το Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό
Κόµµα αλλάζει τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες
Το νέο πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία
Τα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσουν στις προσεχείς εκλογές

2002
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1-9-2002: Συµβολή στη διεύρυνση
Τι συζήτησαν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ στην άτυπη διάσκεψη της Ελσινόρης
Η ανησυχία της Αθήνας
Η όλη κατάσταση µπορεί να περιπλακεί από την αµερικανική επέµβαση στο Ιράκ
Η Αγκυρα επιχειρεί να αµφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία στον εναέριο χώρο του
Αιγαίου
Ο πόλεµος των αεροδιαδρόµων
Οι αµερικανοί βρήκαν την ευκαιρία να µπουν και αυτοί στο παιχνίδι
Μια πρωτοφανής κινητικότητα γύρω από την ένταξη της Κύπρου και το πλέγµα των
σχέσεων Τουρκίας - ΕΕ αρχίζει από αυτόν τον µήνα
Κρίσιµο φθινόπωρο για το Κυπριακό
Καθοριστική η συνάντηση του κ. Αναν µε τους κκ. Κληρίδη και Ντενκτάς στο Παρίσι
Συνωµοσία των «απελπισµένων» της Αγκυρας
Οµάδες των οποίων τα συµφέροντα κινδυνεύουν, βουλευτές που δεν πρόκειται να
επανεκλεγούν και αντιευρωπαϊστές σαµποτάρουν τις εκλογές
8-9-2002: Η «επόµενη ηµέρα» της Κοπεγχάγης
Στη σύνοδο κορυφής της δανικής προεδρίας θα αποφασιστεί η ένταξη της Κύπρου στην
ΕΕ
Ο νέος κίνδυνος
Ανησυχία στην Αθήνα για την ένταση που µπορεί να δηµιουργήσει η Τουρκία
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15-9-2002: Τα κρίσιµα εξωτερικά θέµατα και οι πολιτικές εξελίξεις µετά τις εκλογές προβληµατίζουν
έντονα τον Πρωθυπουργό
Οι «αβεβαιότητες» του κ. Σηµίτη
Η ελληνική προεδρία της ΕΕ, το Κυπριακό και τα προµηνύµατα πολέµου στο Ιράκ
Η «φωτιά» στον Περσικό ανησυχεί την Τουρκία
Η Αγκυρα επιχειρεί να συνδέσει το Κυπριακό µε την αµερικανική πολιτική στην περιοχή
22-9-2002: Η ένταξη της Κύπρου
Η θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προδικάζει και την τελική απόφαση για
το θέµα
Τι αναφέρεται στο κείµενο που έχει ετοιµάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη της
Μεγαλονήσου
Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Κύπρο
Τα δύο σενάρια γνωµοδότησης εν όψει του Συµβουλίου Κορυφής της Κοπεγχάγης

2002
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
6-10-2002: Ενα µοναδικό ντοκουµέντο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία προσαρµογής της
γείτονος στα ευρωπαϊκά κεκτηµένα
Η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία
∆ιαπίστωση: «∆εν µπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ένταξης»
13-10-2002: Το µήνυµα της Αθήνας προς τους τούρκους ευρωπαϊστές
Με ποιους πολιτικούς της Τουρκίας σκοπεύει να επικοινωνήσει ο κ. Γ. Παπανδρέου
Η νέα πολιτική
Η Ελλάδα έχει κάθε συµφέρον να δει την Τουρκία να πορεύεται στον δρόµο του
εξευρωπαϊσµού
Η Αγκυρα µετά το ευρωπαϊκό σοκ
Πώς αντιµετώπισαν στην τουρκική πρωτεύουσα τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
την παρέµβαση του κ. Γ. Παπανδρέου
20-10-2002: Η Αθήνα και η Λευκωσία πιστεύουν ότι ήλθε η ώρα να καταστούν απολύτως σαφή τα
διαπραγµατευτικά όρια της ελληνοκυπριακής πλευράς
∆ιπλωµατική αντεπίθεση για το Κυπριακό
Τι θα πει ο κ. Κ. Σηµίτης στη συνάντηση µε τον Τόνι Μπλερ
∆ύο δύσκολοι µήνες
Το θέµα της ένταξης της Κύπρου δεν έχει κλείσει και οι προσεχείς εβδοµάδες θα είναι
καθοριστικές
Ο λαϊκισµός κερδίζει έδαφος στην Τουρκία
Καθώς η γειτονική χώρα οδεύει προς τις εκλογές της 3ης Νοεµβρίου ουδείς µπορεί να
προβλέψει το αποτέλεσµα
Απροετοίµαστη η Ελλάδα για τα µέτρα εµπιστοσύνης
Ο υπουργός Εξωτερικών εξαγγέλλει διάλογο Αθήνας - Αγκυρας αλλά το υπουργείο
Αµυνας και η αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ δηλώνουν άγνοια
27-10-2002: Το «ναι» στα νέα µέλη της Ευρώπης
Πώς οι ηγέτες των «15» συµφώνησαν στους άξονες της διεύρυνσης και στην ένταξη των 10
χωρών στην ΕΕ
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Τίποτε δεν προϊδεάζει πώς θα είναι η επόµενη ηµέρα της αναµέτρησης
ΤΟΥΡΚΙΑ
Οι εκλογές της αβεβαιότητας
Ποια κόµµατα και ποιες πολιτικές διεκδικούν την ψήφο του λαού
Η ασθένεια του τουρκοκύπριου ηγέτη έρχεται σε µια περίοδο όπου πρόκειται να ληφθούν
κρίσιµες αποφάσεις για το Κυπριακό
ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ
Ο γκουρού του τουρκικού εθνικισµού
Γιατί τον θαυµάζουν οι τούρκοι πολιτικοί και πώς εξόργισε τον Χόλµπρουκ

2002
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3-11-2002: Η ώρα της αλήθειας
Τι κρίνεται στις εκλογές
Το ερώτηµα είναι αν θα υπάρξει σταθερή κυβέρνηση
«Ψύχραιµη και υπεύθυνη στάση» προκρίνει ο Πρωθυπουργός
Κυβέρνηση «έτοιµη για όλα»
Αναµένει αντιδράσεις, αλλά δεν αποκλείει λύση
Η σηµερινή εκλογική διαδικασία θα κρίνει πολλά για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, στα
ελληνοτουρκικά και στον Ευρωστρατό
Εκλογές-κλειδί στην Τουρκία
Αβέβαιο το αποτέλεσµα της κάλπης - Τι περιµένει η Αθήνα
Ποιοι και γιατί φοβούνται τον Ερντογάν
Πώς αντιµετωπίζει το τουρκικό κατεστηµένο τον ηγέτη του ισλαµικού κόµµατος που
αναµένεται να κερδίσει τις εκλογές
Οι Αµερικανοί θα προτιµούσαν την επικράτηση των µετριοπαθών αλλά δεν αποκλείουν
συνεργασία και µε τον Ερντογάν
ΗΠΑ: «Θα συνδιαλλαγούµε ακόµη και µε ισλαµιστές»
Οι εγγυήσεις των στρατηγωνκαιοι αναλύσεις της Ουάσιγκτον
Οι Κύπριοι µπορούν να περιµένουν...
Στη Λευκωσία δεν αγωνιούν για το αποτέλεσµα των εκλογών
Οι αναποφάσιστοι ετοιµάζουν εκπλήξεις
Οι δηµοσκοπήσεις δεν ξεκαθαρίζουν πόσα κόµµατα θα µπουν στη Βουλή και αν θα
πάρουν αυτοδυναµία οι ισλαµιστές
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ενωση προβληµατίζουν
έντονα τον κ. Κ. Σηµίτη
Το άγχος του ΠαΣοΚ για τα εθνικά θέµατα
Το στοίχηµα του κ. Γ. Παπανδρέου και οι... φανατικοί
10-11-2002: Αιφνιδιασµό στο Κυπριακό φοβάται ο κ. Καραµανλής
Η Ρηγίλλης ανησυχεί ότι δεν θα έχει έγκαιρη ενηµέρωση για το παρασκήνιο του σχεδίου
Αναν
Η νέα πορεία
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Οι πραγµατικές προθέσεις του κ. Ερντογάν θα φανούν στις συνοµιλίες που θα έχει στην
Αθήνα
Οι µυστικές συζητήσεις για το περίφηµο «σχέδιο Αναν» που αναµένεται να
δηµοσιοποιηθεί αύριο στη Λευκωσία
Το άγνωστο παρασκήνιο για το Κυπριακό
Πού συµφωνούν και πού διαφωνούν Αθήνα, Αγκυρα και Ουάσιγκτον
Η οικονοµία αντιδρά θετικά και οι επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν µε αισιοδοξία την
«εκκαθάριση» στην οποία οδήγησαν οι εκλογές. Η νίκη Ερντογάν ανακούφισε την Τουρκία. Η
καχυποψία της «κοσµικής» ηγεσίας προς τους νεοφερµένους στην εξουσία διαλύεται ταχύτατα
Οι εκλογές του Φεβρουαρίου και ο γρίφος του κ. Κληρίδη
Γιατί ο πρόεδρος της Κύπρου δήλωσε ότι προτιµά να υποβληθεί αργότερα το σχέδιο
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Ακυρώθηκε η επίσκεψη Ερντογάν
Το χρονοδιάγραµµα του σχεδίου Αναν
Αύριο η πρόταση του ΓΓ του ΟΗΕ
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ " Πώς θα λυθεί το Κυπριακό "
Ο υπουργός Εξωτερικών µιλάει για το σχέδιο Αναν, τη διεύρυνση της ΕΕ, την Τουρκία
και τις κινήσεις της ελληνικής διπλωµατίας
17-11-2002: Η εκλογική αναµέτρηση της 3ης Νοεµβρίου στην Τουρκία δεν επιτρέπει θεαµατικές
εξελίξεις στις σχέσεις της Αγκυρας µε την ΕΕ
Οι εκλογές «παγώνουν» τα ελληνοτουρκικά
Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις και η έκθεση της Επιτροπής για την εταιρική σχέση
Ο «ασθενής της Ευρώπης» πάλι στο προσκήνιο
Η Τουρκία, ως µια κοσµική και δηµοκρατική χώρα, προσπαθεί να δείξει ότι µπορεί να είναι το
µοντέλο για τον ισλαµικό κόσµο ?
Ραντεβού στη Νέα Υόρκη για τη συµφωνία
Τι διαµήνυσε ο κ. Κόφι Αναν στις 11 Νοεµβρίου προς τον Πρόεδρο της Κύπρου και τον
έλληνα Πρωθυπουργό
Τι δεν µπορεί να δεχθεί η Ελλάδα
Τα 5 κόκκινα σηµεία του σχεδίου Αναν
Τι έβγαλαν οι συσκέψεις σε Αθήνα - Λευκωσία
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Τι συζήτησαν οι κκ. Κληρίδης - Καραµανλής
Η διαµόρφωση και διαχείριση κλίµατος εθνικής οµοψυχίας απασχολεί τον Πρωθυπουργό
Χαµηλή πτήση Σηµίτη
Οι επιφυλάξεις για το σχέδιο Αναν στο εσωτερικό και οι αντιδράσεις της Αγκυρας
Η µεγάλη απόφαση
Αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό είναι η δυναµική της ευρωπαϊκής προοπτικής
Πάρα πολλοί είναι οι «παίκτες» οι οποίοι έχουν πάρει θέση στην αφετηρία του
µαραθωνίου των συνοµιλιών που θα αρχίσουν την Τρίτη
∆ιαπραγµατεύσεις µόνο για τους αριθµούς
Ποια είναι τα περιθώρια αλλαγών και τι ρόλο παίζουν οι προθεσµίες
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Αύριο το πρωί η «ανιχνευτική» συνάντηση
Τι θα συζητήσουν στο Μαξίµου οι κκ. Σηµίτης και Ερντογάν
Ποιοι θα συµµετάσχουν από τις δύο πλευρές στις συνοµιλίες
ΤΟΥΡΚΙΑ Ο κ. Γκιουλ νέος πρωθυπουργός
Τα διλήµµατα της Αγκυρας και η αλλαγή φρουράς
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΚΚΟΥ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ " Είναι µια λύση πικρή και επώδυνη "
Ο ηγούµενος της ιστορικής µονής στο όρος Τρόοδος µιλάει για το σχέδιο του κ. Αναν και για
τον ρόλο της Εκκλησίας
Παρέµεινε στις ΗΠΑ ο κ. Ρ. Ντενκτάς
Προτείνουν την απόρριψη επειδή δεν µπορούν να συµφιλιωθούν µε την ιδέα ότι η προ του
1974 κατάσταση είναι παρελθόν που δεν θα επιστρέψει. Κάποιοι µάλιστα φαίνεται να
φλερτάρουν µε την ιδέα ανατροπής της κατάστασης µε άλλα µέσα, πέραν της
διπλωµατίας και του ευρωπαϊκού δρόµου
Η γνήσια πατριωτική απάντηση
Το παρελθόν µπορεί να µας εµβολιάσει ώστε να γίνουµε ανθεκτικοί στο ίδιο µικρόβιο ενός
υποδόριου εθνικισµού που επιχειρεί και σήµερα να επηρεάσει το πολιτικόκλίµα, καθ'
υπέρβαση µάλιστα των κοµµατικών οριοθετήσεων
Πολλά στοιχεία του Σχεδίου Αναν έχουν προταθεί και παλαιότερα, αρκετά µάλιστα είχαν
γίνει αποδεκτά από την ελληνοκυπριακή πλευρά
Ενα σχέδιο από τα παλιά
Η διζωνικότητα, η επιστροφή των προσφύγων, το Σύνταγµα και η διευθέτηση του
εδαφικού
Η συµβατότητα µε τα ευρωπαϊκά κεκτηµένα
Ποιες προτάσεις του γενικού γραµµατέα του ΟΗΕ συµβαδίζουν µε τους θεσµούς της
Ευρωπαϊκής Ενωσης και πού υπάρχουν παρεκκλίσεις
Οι διαφωνούντες καθέτως, οι σκεπτικιστές και οι συνήθεις ύποπτοι
∆ιακοµµατικό µέτωπο του «όχι» µε αποχρώσεις
Η σκληρή κριτική στο σχέδιο Αναν, για την ώρα, δεν δηµιουργεί προβλήµατα
24-11-2002: Τα 4 σενάρια για την ένταξη στην ΕΕ
Οι θέσεις των Ευρωπαίων, οι πιέσεις των Αµερικανών, οι επιδιώξεις της Αγκυρας και η στάση
Αθήνας και Λευκωσίας
Η Ουάσιγκτον πιέζει φορτικά Παρίσι και Βερολίνο για να οριστεί η ηµεροµηνία έναρξης
διαπραγµατεύσεων µε την Αγκυρα
Το σκληρό παζάρι Ευρώπης - ΗΠΑ
Η «άκοµψη» παρέµβαση του προέδρου Μπους και οι επιπτώσεις στο θέµα της Κύπρου
Αποφασισµένη η κυβέρνηση να δώσει µέχρι τέλους τη µάχη για την ένταξη της Κύπρου
Το µακρύ ταξίδι ως την Κοπεγχάγη
Τι συζητά ο κ. Σηµίτης µε τους ευρωπαίους ηγέτες. Οι εξελίξεις σε Αγκυρα και Λευκωσία
Το θρίλερ της ένταξης
Η Αγκυρα και οι Τουρκοκύπριοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη για το συνεχιζόµενο
αδιέξοδο
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Ασκηση για γερά νεύρα η πορεία των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ενωση
Οι ευκαιρίες και οι παγίδες για την Ελλάδα
Οι αγωνίες του κ. Παπανδρέου, τα σενάρια των εξελίξεων και η στάση των εταίρων
Το µέτωπο του «πατριωτικού όχι»
Γενική δοκιµή για περαιτέρω συνεργασία η συνεύρεση πρώην και νυν στελεχών του
ΠαΣοΚ µε το ∆ΗΚΚΙ
ΧΑΓΗ «Θετικό» κλίµα στη συνάντησηµε Μπαλκενέντε
Η νέα κυβέρνηση δοκιµάζει τις αντιστάσεις των αντιπάλων της εν όψει της σύγκλησης
ενός κρίσιµου Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας
Πού το πάνε οι «ιέρακες» της Αγκυρας
Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο στρατός τροµοκρατείται µε την ιδέα της «µη λύσης» στην
Κύπρο
Η Τουρκία ενόχλησε και ενοχλήθηκε στην Πράγα
∆εν άρεσε στην πολιτική ηγεσία του ΝΑΤΟ η αρνητική στάση της γείτονος στο θέµα του
Ευρωστρατού
Η Ιεραρχία υιοθετώντας σκληρή στάση απέρριψε το σχέδιο Αναν τη στιγµή που ανάβει η µάχη
της διαδοχής γύρω από τον ασθενούντα Αρχιεπίσκοπο
Οι ιεράρχες της Κύπρου στο «µάτι» του κυκλώνα
Το παρασκήνιο του «όχι» και οι προθέσεις των εννέα αρχιερέων για τον Θρόνο

2002
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1-12-2002: Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΝ " Είµαι έτοιµος να διαπραγµατευθώ "
Τι απάντησε ο τουρκοκύπριος ηγέτης προς τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ
Το χρονοδιάγραµµα ως την Κοπεγχάγη
Ποια είναι η στρατηγική της κυπριακής και της ελληνικής πλευράς. Πρώτη προτεραιότητα η
ένταξη της Κύπρου
8-12-2002: Αντιδράσεις από Αθήνα - Αγκυρα για τα στρατηγεία
Αθήνα και Αγκυρα διαφωνούν µε τις εντολές του Γενικού Γραµµατέα της Συµµαχίας
Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ επέβαλε διαπραγµατεύσεις εκ του σύνεγγυς πριν από τη
σύνοδο κορυφής της ΕΕ
Σχέδιο-τελεσίγραφο από τον κ. Αναν
∆ιαδικασία µε τη µορφή «το δέχεστε ή το απορρίπτετε»
Τι απάντησε ο κύπριος πρόεδρος στον υπουργό Εξωτερικών της ∆ανίας
Ολόκληρη η επιστολή Κληρίδη προς Μέλερ
Ψυχρό ύφος, δηκτικότητα και ενόχληση
Ευρώπη και Τουρκία
Η προοπτική της ένταξης της Τουρκίας έχει προκαλέσει πανικό στους ευρωπαίους ηγέτες
Η στάση του Ντενκτάς και η υποµονή της Αγκυρας
Η τουρκική ηγεσία θεωρεί εµπόδιο για τον καθορισµό
διαπραγµατεύσεων την τακτική του τουρκοκύπριου ηγέτη
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των

ενταξιακών

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
«Μαύρισε η καρδιά µου από τις δηλώσεις Κληρίδη»
15-12-2002: Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
Τι κρύβουν τα εµπόδια που θέτουν στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας κυρίως η
Γαλλία και η Γερµανία
Οι µουσουλµάνοι τροµάζουν την Ευρώπη
Ποιες χώρες παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο στην εξάπλωση του Ισλάµ στη Γηραιά
Ηπειρο
Το νέο σκηνικό
Η ελληνική εξωτερική πολιτική, για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες, ενισχύει τα
ερείσµατά της
Οι πιθανές παγίδες για το Κυπριακό
Η άκοµψη παρέµβαση Μπους δεν ωφέλησε και πολύ ούτε τον κ. Ερντογάν ούτε τον κ.
Ντενκτάς
Ο Πρωθυπουργός θα ξεκαθαρίσει τις επόµενες ηµέρες πώς θα αντιµετωπίσει τη δυστοκία
που εµφανίζεται σε ορισµένους τοµείς του κυβερνητικού έργου
Επιστροφή Σηµίτη στην εσωτερική πολιτική
Περιορισµένης έκτασης ανασχηµατισµός εν όψει µε αλλαγές δύο ή τριών υπουργών και
πέντε υφυπουργών
Οι διαπραγµατεύσεις «βγάζουν» πρόεδρο στη Λευκωσία
Ο κ. Κληρίδης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόµενο επίσπευσης των προγραµµατισµένων
για τις 28 Φεβρουαρίου εκλογών
Οι ηγέτες έθεσαν τις βάσεις για τη δηµιουργία µελλοντικών Ηνωµένων Πολιτειών της
Ευρώπης
Ποιες αλλαγές φέρνει η διεύρυνση
Για πρώτη φορά κάθησαν στο ίδιο τραπέζι οι εκπρόσωποι 445 εκατοµµυρίων Ευρωπαίων
Αποφασισµένη να συνεχίσει την πορεία των αλλαγών δηλώνει η νέα τουρκική ηγεσία
µετά (και παρά) τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Το σοκ ενισχύει τους εκσυγχρονιστές
Η αποτυχία της τουρκικής διπλωµατίας και η επόµενη ηµέρα στην Αγκυρα
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών
"Παίξαµε κατενάτσιο, τώρα περνάµε στην επίθεση"
Πρέπει να προωθήσουµε την περιφερειακή σύγκλιση, τη σύγκλιση µεταξύ πλούσιων και
φτωχών νοµών
Τι δείχνει δηµοσκόπηση της Κάπα Research σε Αθήνα, Λευκωσία, Κωνσταντινούπολη,
Κατεχόµενα και Λονδίνο
Αυξηµένο ενδιαφέρον, ανάµεικτα συναισθήµατα σε Αθήνα, Λευκωσία, Κωνσταντινούπολη,
Κατεχόµενα και Λονδίνο
Το πρώτο γκάλοπ µετά την Κοπεγχάγη
Η δηµοσκόπηση της Κάπα Research
Πώς αποτιµάται η ένταξη της Κύπρου στην Ενωµένη Ευρώπη
Τι λέει η κοινή γνώµη για τη στάση των πρωταγωνιστών των εξελίξεων: ωφεληµένος ο κ. Κ.
Σηµίτης, δικαιωµένος ο κ. Γλ. Κληρίδης, χαµένος ο κ. Ραούφ Ντενκτάς
22-12-2002: Ο «κλεφτοπόλεµος» στην Αγκυρα και η στάση της Αθήνας
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Τι εκτιµά η ελληνική κυβέρνηση για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία
Η κρίση στην Τουρκία
Το στρατιωτικοδιπλωµατικό κατεστηµένο δεν είναι έτοιµο να αποδεχθεί τις αναγκαίες
µεταρρυθµίσεις
Θολό τοπίο η υποψηφιότητα του κ. Κληρίδη
Στασιµότητα στο προεκλογικό σκηνικό καθώς ο κύπριος Πρόεδρος δεν έχει ακόµη
αποσαφηνίσει τις προθέσεις του
Γιατί εξοργίστηκε ο κ. Ντενκτάς
Ο τουρκοκύπριος ηγέτης φαίνεται να χάνει την υποστήριξη της νέας τουρκικής
κυβέρνησης λόγω της αδιάλλακτης στάσης του
Οι συνταγµατικά κατοχυρωµένες υπερκυβερνητικές αρµοδιότητες του Συµβουλίου Εθνικής
Ασφαλείας αποτελούν τροχοπέδη στην ευρωπαϊκή πορεία
∆ιχάζουν τα προνόµια των τούρκων στρατηγών
Η ΕΕ ζητεί να περιοριστεί ο στρατός σε συµβουλευτικό προς την πολιτική ηγεσία ρόλο
Ισχυρότερη η Ορθοδοξία µετά την διεύρυνση
Οι 10 νέες χώρες που εντάσσονται στην ΕΕ και οι δύο υποψήφιες περιλαµβάνουν
σηµαντικές κοινότητες χριστιανών της Ανατολικής Εκκλησίας
Τι περιµένουν οι ΗΠΑ από την Αγκυρα
Οι Αµερικανοί προβληµατίζονται για τις εξελίξεις στην Τουρκία και συναρτούν τη στάση
τους µε την τουρκική θέση στον πόλεµο κατά του Ιράκ
Μια ειδική σχέση για την Τουρκία, µε την Ελλάδα ως σπόνσορα
Μας αρέσει - δεν µας αρέσει, το είχαµε σχεδιάσει - δεν το είχαµε, η Αθήνα βρίσκεται
πλέον αναγκαστικά σε ρόλο σπόνσορα της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας
29-12-2002: Αν η νέα κυβέρνηση αποτύχει να επιβάλει την πολιτική της στο διπλωµατικό
κατεστηµένο, αυτό θα έχει συνέπειες σε όλα τα εσωτερικά µέτωπα
Ατολµος ο Γκιουλ για το Κυπριακό
Τι σηµαίνει η άρνηση του υπουργείου Εξωτερικών να αποδεχθεί την απόφαση της
Κοπεγχάγης
Γιατί οι διαδηλωτές δεν στρέφονται κατά της Αγκυρας
Τα σχόλια των εφηµερίδων του ψευδοκράτους για το πρωτοφανές συλλαλητήριο των
Τουρκοκυπρίων
Ο Ερντογάν θέλει να προχωρήσει στις εσωτερικές µεταρρυθµίσεις που απαιτεί η ΕΕ για
δικούς του πολιτικούς λόγους αλλά η πάλη εξουσίας µε το παλιό κατεστηµένο θα είναι
επίπονη και αµφίρροπη
Τα σενάρια για Κύπρο και Τουρκία
Μετά την Κοπεγχάγη τα προβλήµατα είναι σαφώς λιγότερα, όχι όµως και ήσσονος
σηµασίας, καθώς η επίλυση του Κυπριακού παραµένει µετέωρη
2006
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
15-1-2006: H επίσκεψη του κ. Στρο βαραίνει το κλίµα Λονδίνου και Λευκωσίας
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H πρόθεση του βρετανού υπουργού Εξωτερικών να συναντηθεί µε τον τουρκοκύπριο
ηγέτη Μεχµέτ Αλί Ταλάτ στα Κατεχόµενα εξοργίζει την κυπριακή κυβέρνηση
22-1-2006: Κυπριακό: Εν αναµονή πρωτοβουλιών
Σκεπτικισµός στην Αγκυρα για τις δηλώσεις του κ. Παπαδόπουλου περί επανέναρξης του
διαλόγου
29-1-2006: Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών µιλάει στο «Βήµα» για την περιοδεία του σε Λευκωσία,
Αγκυρα και Αθήνα
TZAK ΣΤΡΟ
"∆εν υιοθετούµε τις τουρκικές προτάσεις"
Οι εξηγήσεις για τη βρετανική στάση στο Κυπριακό και την επίσκεψή του στα Κατεχόµενα
H ανάµειξη της Ελλάδας στη «µεγάλην διεθνή πολιτικήν»
Το Κυπριακό, οι προφητικές εκτιµήσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη και η
εκλογή της Ελλάδας στο Συµβούλιο Ασφαλείας

2006
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
5-2-2006:

60 XPONIA META Πώς µοίρασαν τον κόσµο στη ∆ιάσκεψη της Γιάλτας
Τι έλεγε για τα γεγονότα η ελληνική διπλωµατία και τι έκαναν οι Τούρκοι

12-2-2006: Οι τροµαγµένοι χριστιανοί της Τουρκίας
H δολοφονία του καθολικού ιερέα Αντρέα Σαντόρο στην Τραπεζούντα θύµισε τις
σιωπηλές κοινότητες των «γκαβούρ» Ελλήνων, Αρµενίων, Σύρων...
19-2-2006: NTOPA ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 4. Αναζητείται νέα εικόνα
H ελληνική εξωτερική πολιτική καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες
Πώς βλέπουν οι ξένοι διπλωµάτες την αλλαγή φρουράς στο υπουργείο Εξωτερικών
«Θα ερµηνεύουµε κάθε δήλωση πιο προσεκτικά»
Το πρόβληµα των Αµερικανών, το ενδιαφέρον των Τούρκων και οι σκέψεις των ∆υτικών
2006
ΜΑΡΤΙΟΣ
5-3-2006: Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος
Το Σινούκ, το Αιγαίο και το ταξίδι στη Μόσχα
Μονοµέρεια και κοµµατικοκρατία
19-3-2006: ΜΟΥΣΧΙΝ ΓΙΑΖΙΤΖΙΟΓΛΟΥ Ο ιστορικός ηγέτης των Γκρίζων Λύκων µιλάει για τις
φοβίες των εθνικιστών της Τουρκίας
"H Ευρώπη απειλεί την ενότητα της Τουρκίας"
Γιατί τροµάζει η συζήτηση για την οικουµενικότητα του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως
Μεγάλες οι καταστροφές και στην Τουρκία
Ελληνες πολίτες πέρασαν τα σύνορα για να επιδιορθώσουν ανάχωµα
25-3-2006: Πυρηνικούς αντιδραστήρες παραγγέλλει η Αγκυρα
Οι Τούρκοι θέλουν να κατασκευάσουν πέντε πυρηνικούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας

496

2006
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2-4-2006: MAT ΜΠΡΑΪΖΑ «H Τουρκία να εφαρµόσει το Πρωτόκολλο»
Ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ξεκαθαρίζει µιλώντας στο
«Βήµα» ότι η Αγκυρα είναι υποχρεωµένη να προχωρήσει στην τελωνειακή ένωση µε την
Κύπρο και προαναγγέλλει επικείµενη επίσκεψη της Κοντολίζα Ράις στην Αθήνα
Τα αγκάθια
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1947 Ο θάνατος του Γεωργίου B´ και η λύπη των Τούρκων
9-4-2006: ΚΥΠΡΟΣ Ανεπιθύµητη η συµβίωση των δύο κοινοτήτων
Στη µεγάλη τους πλειονότητα οι νέοι Ελληνοκύπριοι δεν επιθυµούν τη συνύπαρξη στο ίδιο
κράτος µε τους Τουρκοκυπρίους
H αναζωπύρωση της εθνικιστικής βίας του ΡΚΚ προκαλεί πονοκέφαλο στην Αγκυρα εν
όψει των εκλογών
H χαµένη ευκαιρία του Κουρδικού
Για τους συντηρητικούς Τούρκους φταίνε η Ευρώπη και οι Αµερικανοί, για τους
φιλελεύθερους η ατολµία της κυβέρνησης
16-4-2006: Με προσεκτικά βήµατα, χωρίς ανατροπές, κινήθηκε η νέα υπουργός Εξωτερικών στη
διάρκεια του πρώτου διµήνου της θητείας της
Οι 60 ηµέρες της Ντόρας
«Εξωστρέφεια», «συνέχεια» και «ήπια προσαρµογή» είναι οι τρεις άξονες της πολιτικής
της κυρίας Μπακογιάννη
Ελληνοτουρκικός «σεβντάς» για µπίζνες
Πώς διαµορφώνεται το επιχειρηµατικό κλίµα και στις δύο πλευρές του Αιγαίου
εντοπίζονται οι δυσκολίες

πού

30-4-2006: Με ειρωνικό τρόπο απαντά ο υπουργός Εθνικής Αµυνας στην αναφορά της υπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ
EY. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
"∆εν µας ενοχλούν οι ευχές της κυρίας Ράις"
Επιβεβαιώνεται η θετική ψήφος µας για κυρώσεις στο Ιράν και η χρήση της νατοϊκής
βάσης της Σούδας
Αρση της µονιµότητας στο ∆ηµόσιο, αλλά µε νοµοθετική ρύθµιση για κατοχύρωση των
εργαζοµένων
Υπέρ της πενταετούς κυβερνητικής θητείας και κατά του ασυµβιβάστου
Στέλεχος της Αυτοδιοίκησης αλλά και τέκνο της Ν∆ ο υποψήφιος για την υπερνοµαρχία
2006
ΜΑΙΟΣ
7-5-2006: META TH ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Ψυχρές οι σχέσεις Αθήνας - Αγκυρας
Οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του οδηγούν σε εσωστρέφεια τον τούρκο
πρωθυπουργό
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Τρία νέα προβλήµατα τορπιλίζουν την προσπάθεια του Πρωθυπουργού για την ανάκαµψη
της κυβέρνησής του. Οι εφιάλτες του κ. K. Καραµανλή. Οι σχέσεις µε την Τουρκία, οι
«Καραγκιόζηδες» και οι αποκαλύψεις περί υποκλοπών
Ετος-όαση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
7 ΜΑΪΟΥ 1959: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ THN
ΑΓΚΥΡΑ
Γιατί η Τουρκία προσπαθεί να τορπιλίσει τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης
και ποια είναι η στάση της Βουλγαρίας. Το βαλκανικό παιχνίδι των αγωγών. Αγώνας δρόµου
για το «µοίρασµα» 21 δισ. ευρώ που θα επενδυθούν στην ενέργεια τα επόµενα 15 χρόνια
Αυξάνεται η δηµοτικότητα των στρατηγών. H αναζωπύρωση της σύγκρουσης µε τους
Κούρδους εξυπηρετεί την εθνικιστική και συντηρητική στροφή της τουρκικής κοινωνίας
14-5-2006: Γαλλικό φρένο στη διεύρυνση
Οι Γάλλοι, και όχι µόνο, ζητούν αυστηρή εφαρµογή των κριτηρίων από τις υποψήφιες χώρες
Πώς ο «Ποσειδών» τάραξε το Αιγαίο
Το γερµανικό ωκεανογραφικό σκάφος, οι εππιστηµονικές έρευνες, οι ατυχείς χειρισµοί
και οι διαµαρτυρίες της Αγκυρας
21-5-2006: Οι εξελίξεις στο εσωτερικό και η ευρωπαϊκή πορεία «κλειδιά» για τη στάση της Τουρκίας
Τα συµπεράσµατα της Αθήνας από την υπόθεση «Ποσειδών»
«∆ιαύλους» για λύσεις «αµοιβαία επωφελείς» αναζητεί το υπουργείο Εξωτερικών
H στάση που τήρησαν τα κόµµατα το 2004 απέναντι στο Σχέδιο Αναν αναµένεται να
επηρεάσει τη σηµερινή αναµέτρηση για τη νέα Βουλή στην Κύπρο
«Βουβές» εκλογές στη σκιά του «Οχι»
Ο κ. Παπαδόπουλος επιχείρησε να µετατρέψει την εκλογική µάχη σε δηµοψήφισµα
έγκρισης της πολιτικής του
28-5-2006: Πιεστική η ανάγκη αναπροσαρµογής των ελληνικών θέσεων µετά το τραγικό συµβάν στο
Αιγαίο
∆ύο γραµµές στα ελληνοτουρκικά
H διαπίστωση της αποτυχίας τής ως τώρα πολιτικής διχάζει την κυβερνητική παράταξη
Ποιοι φοβούνται το Ισλάµ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ KAI ΑΥΤΟΓΚΟΛ
TOYPKIA Ο Ερντογάν, η µαντίλα και οι πρόωρες εκλογές
Ο κεφαλόδεσµος των συζύγων των κορυφαίων στελεχών του κυβερνητικού κόµµατος
βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο των συγκρούσεων που θα διαµορφώσουν το µέλλον της
χώρας
Το παρακράτος χτύπησε πάλι
Ενα δεύτερο «σκάνδαλο Σουσουρλούκ» εξελίσσεται στην Τουρκία. Οι παρέες των
παρακρατικών της γείτονος συνδέονται τόσο µε τη δολοφονία του δικαστικού όσο και µε
τις επιθέσεις στο Οικουµενικό Πατριαρχείο
Τα «παράπονα» των τούρκων στρατηγών και τα ελληνικά MME
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Ο στρατηγός Οζκιόκ έχει εκφράσει τη δυσφορία του γιατί οι θέσεις του τουρκικού
επιτελείου δεν προβάλλονται στα µέσα ενηµέρωσης της χώρας µας
Ο άγνωστος πόλεµος στον ουρανό του Αιγαίου
Επάγγελµα: πιλότος µαχητικού
Ενας απόστρατος ταξίαρχος και ένας εν ενεργεία σµήναρχος περιγράφουν την καθηµερινή
µάχη των ελλήνων αεροπόρων

2006
ΙΟΥΝΙΟΣ
4-6-2006: Τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται στην EE και στην ίδια τη γείτονα επιβάλλουν
αναθεώρηση των θέσεων και των προτάσεων της Αθήνας
Ηπια αναπροσαρµογή της πολιτικής έναντι της Αγκυρας
Τα τρία σενάρια τα οποία σκοπεύει να εφαρµόσει η Ελλάδα
Πώς, πότε και γιατί γεννήθηκε το «πρόβληµα του Αιγαίου»
Το χρονικό των επεκτατικών βλέψεων της Τουρκίας
Ο Ταγίπ Ερντογάν, το «βαθύ κράτος» και οι «πασάδες»
H πρόσφατη αποκάλυψη σχεδίου δολοφονίας του τούρκου πρωθυπουργού φέρνει στο φως
τον πόλεµο της κυβέρνησης µε το κεµαλικό κατεστηµένο
Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό Κόµµα, ανώτατοι στρατιωτικοί καθώς και δικαστικοί έχουν
συµµαχήσει κατά του κυβερνώντος κόµµατος
Κρίσιµο δεκάµηνο για την Τουρκία
Οι αποφάσεις που θα λάβει τον ερχόµενο Οκτώβριο η EE θα είναι καθοριστικές για την τύχη
της κυβέρνησης Ερντογάν
11-6-2006: Τι αναφέρεται στο κείµενο της «κοινής θέσης» το οποίο συνέταξαν οι «25» για το Συµβούλιο
Σύνδεσης EE - Τουρκίας
H Αγκυρα καλείται να γίνει καλός γείτονας
Παρέµβαση της Ούρσουλα Πλάσνικ για το τραγικό δυστύχηµα στο Αιγαίο
Ο κ. K. Παπούλιας, αν και άριστος γνώστης των ελληνοτουρκικών ζητηµάτων, αποφεύγει
τις δηµόσιες παρεµβάσεις κάνοντας πολλούς να αναζητούν το γιατί
Οι άγνωστες συναντήσεις του Προέδρου για τα εθνικά θέµατα
Μία µυστική συνοµιλία µε τον Π. Μολυβιάτη και τρεις µε την Ντόρα Μπακογιάννη
Ο κ. Γ. Παπανδρέου εξηγεί την πρότασή του για τη νέα εθνική στρατηγική στα
ελληνοτουρκικά
«Φοβάµαι θερµό επεισόδιο στο Αιγαίο»
Οι απόρρητες συζητήσεις µε τους συνεργάτες του και µε κοµµατικά στελέχη και η τελική
εκπόνηση του σχεδίου
H «προίκα» Σηµίτη για την προσφυγή στη Χάγη
H προηγούµενη κυβέρνηση έφτασε πολύ κοντά σε συµφωνία µε την Αγκυρα αλλά δεν
προχώρησε στη σύνταξη συνυποσχετικού για τη Χάγη
H ορολογία της διαφοράς στο Αιγαίο
Αιγιαλίτιδα ζώνη, «κλειστή λίµνη», «ασφαλής διέλευση»
Τα ελληνοτουρκικά, η «µη πολιτική» και το µέλλον
∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠΑ RESEARCH ΓΙΑ «ΤΟ BHMA»
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Θέλουµε τη φιλία αλλά δεν πιστεύουµε στη Χάγη
Τι λένε οι Ελληνες για τις σχέσεις µε τη γείτονα, την προσφυγή στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο και
την πρόταση Παπανδρέου
18-6-2006: H EE δεν πείστηκε να πιέσει την Τουρκία για να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις της
Ευχολόγια περί καλής γειτονίας
Τα φανερά και τα κρυφά συµπεράσµατα από τη σύνοδο κορυφής
Κύπρος, Αιγαίο, ΠαΣοΚ
Το παρασκήνιο των συνεννοήσεων για την άρση του βέτο και το ξεκίνηµα των
διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία
O ακήρυχτος πόλεµος Ντόρας - Τάσσου
H EE καταλήγει στην πολιτική του «µαστιγίου και καρότου» έναντι της Αγκυρας
Ελληνοτουρκικά
25-6-2006: H Λευκωσία επαναφέρει την πρόταση για άνοιγµα και συνδιαχείριση του λιµανιού της
Αµµοχώστου
Αναζητείται φόρµουλα αποφυγής του φθινοπωρινού αδιεξόδου
∆ιπλωµατικός µαραθώνιος στην EE εν όψει της αξιολόγησης της Τουρκίας

2006
ΙΟΥΛΙΟΣ
2-7-2006: Ο φόβος του πολιτικού κόστους, και µάλιστα εν όψει εκλογών, αναγκάζει τον
Πρωθυπουργό να παγώσει µια σειρά µέτρα που είχε εξαγγείλει
Οπισθεν ολοταχώς στις µεταρρυθµίσεις
Χωρίς αλλαγές στην Παιδεία, στις ∆ΕΚΟ, στον ΟΤΕ, στην Ολυµπιακή και χωρίς λύσεις
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Το εθνικό θέµα που µπορεί ανά πάσα στιγµή να ρίξει µια κυβέρνηση ή να καταστρέψει
µια φερέλπιδα πολιτική καριέρα
Γιατί το Κυπριακό είναι πάντα «φλέγον»
Το σκληρό κατεστηµένο της Λευκωσίας έχει µάθει απ' έξω το παιχνίδι δύναµης στην
Αθήνα και το παίζει εδώ και 55 χρόνια
Κυπριακό: κινητικότητα για τα... προσχήµατα
Περιοδεία σε Αγκυρα, Αθήνα και Λευκωσία του βοηθού Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ κ.
Ιµπραχίµ Γκαµπάρι
9-7-2006: H επικείµενη κρίση στις ευρωτουρκικές σχέσεις δηµιουργεί κινητικότητα η οποία θα κορυφωθεί
το φθινόπωρο
Εν αναµονή νέας πρωτοβουλίας για το Κυπριακό
Εναλλακτικά σενάρια εξελίξεων συζητούν Καραµανλής-Παπαδόπουλος
Ελληνοτουρκικά: λύση πολιτική ή νοµική;
Το µείζον ερώτηµα είναι αν η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητήσει κοινά αποδεκτές λύσεις
στα χρονίζοντα αιγιακά προβλήµατα ή, απλώς, θεωρώντας τα περισσότερα από αυτά
ανυπόστατα, θα πρέπει να τα αγνοεί
16-7-2006: Το σχέδιο της Αθήνας για Κυπριακό και ευρωτουρκικά
Με διαφορετικές στρατηγικές ο κ. Καραµανλής και ο κ. Παπαδόπουλος
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Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ Υφυπουργός Εξωτερικών
"Θέλουµε την Τουρκία στην Ευρώπη"
23-7-2006: 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1923 Το παρασκήνιο της Συνθήκης της Λωζάννης
Πώς σχολίαζε την παρουσία των Τούρκων στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης ο βρετανός
υπουργός Εξωτερικών λόρδος Κώρζον
30-7-2006: Τη θέση του στρατηγού Χιλµί Οζκιόκ πιθανότατα θα αναλάβει ο «πραγµατιστής»
στρατηγός Γιασάρ Μπουγιούκανιτ
Αλλαγή φρουράς στους τούρκους πασάδες
Ποιες πολιτικές διαφοροποιήσεις αναµένεται να σηµατοδοτήσουν οι ανακατατάξεις στην
ηγεσία του τουρκικού στρατού
Ικανοποίηση στο ΓΕΕΘΑ από την επίσκεψη Χηνοφώτη

2006
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
6-8-2006: Απτά αποτελέσµατα θέλει η Αγκυρα στο Κουρδικό
Οι Τούρκοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις εξελίξεις σε Λίβανο και Ιράκ. Εντονες
διαβουλεύσεις µε Ουάσιγκτον και Βαγδάτη
13-8-2006: H Κύπρος εργαλείο για παροχή βοήθειας στον Λίβανο
H ταχύτητα και η αποτελεσµατικότητα της Λευκωσίας υποχρέωσαν τόσο τους εταίρους της EE
όσο και τις ΗΠΑ να την ευχαριστήσουν δηµοσίως
27-8-2006: H Αγκυρα µειώνει κατά 30% τις χερσαίες δυνάµεις της και στρέφεται στη δηµιουργία
µικρότερων και πιο ευέλικτων µονάδων
Τι αλλάζει στον τουρκικό στρατό
Καταργείται η Στρατιά του Αιγαίου και δηµιουργείται µεικτό γενικό επιτελείο

2006
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
3-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Οι στρατηγοί ξανάρχονται...
Η κλασική φιλοαµερικανική και φιλοϊσραηλινή νοοτροπία επανακάµπτει στην κορυφή του
στρατού
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΤΟΥ 1955 «Ζητήστε συγγνώµη από την ελληνική σηµαία»!
Οι αναφορές του έλληνα γενικού προξένου από την Κωνσταντινούπολη και η απάντηση
του Κωνσταντίνου Καραµανλή στα «παράπονα» της Τουρκίας
ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
Μπουγιούκανιτ κατά Κούρδων και πολιτικού Ισλάµ
17-9-2006: Το δίληµµα της «προνοµιακής εταιρικής σχέσης» αντί της πλήρους ένταξης στην ΕΕ
απασχολεί ολοένα εντονότερα τους ηγέτες των «25»
Οι Ευρωπαίοι βάζουν «πάγο» στην Τουρκία
Η ενταξιακή πορεία της Αγκυρας στην ατζέντα της αυριανής συνάντησης Μπακογιάννη Γκιουλ στη Νέα Υόρκη
24-9-2006: Τι είπε και τι έκανε η ελληνίδα υπουργός Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη
Ελληνικό «µανιφέστο» για Κύπρο και Μέση Ανατολή
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Ντόρα Μπακογιάννη: ∆εν µπορεί να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρώπη µε µεθόδους «a la
carte»

2006
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1-10-2006: Αµήχανη αισιοδοξία χαρακτηρίζει τη στάση της Αθήνας προς την Αγκυρα
Η «αβάσταχτη» αδράνεια της ελληνικής διπλωµατίας
Η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει την εντύπωση ότι «όλα βαίνουν καλώς» µε την Τουρκία
Μάχη των κοµµάτων για την ψήφο των εθνικιστών
Η Τουρκία επιστρέφει στην εσωστρέφεια
Οι συντηρητικοί βλέπουν στις µεταρρυθµίσεις το φάντασµα της... Συνθήκης των Σεβρών
8-10-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Την ιστορία κινούν τα... πραξικοπήµατα
Ο Στρατός είναι εκείνος ο οποίος κρίνει ποιος είναι ο εξωτερικός εχθρός, από ποιες εσωτερικές
κρίσεις κινδυνεύει η χώρα και πάντα πράττει το «καθήκον» του...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Σενάρια «ενδιάµεσων λύσεων»
Επιβραδύνεται µέχρις εκτροχιασµού η «αµαξοστοιχία» της ένταξης
«Ενέσεις» ηθικού από τη ∆ύση
Ο Ρεν, η Μέρκελ και οι στρατηγοί
Τουρκικό «όχι» σε έλληνες αθλητές
15-10-2006: Πόλεµος Μπακογιάννη - Λιλλήκα εν όψει της Συνόδου του Ελσίνκι
Η υπουργός Εξωτερικών είναι δυσαρεστηµένη από τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει ο
κύπριος οµόλογός της, ο οποίος την κατηγορεί ότι δεν προωθεί τα συµφέροντα της Κύπρου
Τρίζει εκ βάθρων η γαλλοτουρκική φιλία
Οι Τούρκοι θεωρούν τον γαλλικό νόµο για τη γενοκτονία των Αρµενίων ωµή πρόκληση
και σύµπτωµα «προκατάληψης» της Ευρώπης
22-10-2006: Αθήνα και Λευκωσία θεωρούν ότι ο ευρωσυµβιβασµός που προωθείται έχει ελάχιστες
πιθανότητες επιτυχίας
Σε αδιέξοδο οδηγεί το παζάρι για την ένταξη της Τουρκίας
Ελλάδα και Κύπρος απαιτούν να αποσαφηνίσουν τις προθέσεις τους οι υπόλοιποι

2006
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
5-11-2006: Γιατί η τριµερής συνάντηση στο Ελσίνκι δεν έγινε ποτέ
Οι ερασιτεχνικοί χειρισµοί της φινλανδικής προεδρίας, ο εκνευρισµός της Αγκυρας και τα
επόµενα βήµατα
Ραντεβού τον ∆εκέµβριο για τα ευρωτουρκικά
Μετά την αποτυχία του σχεδίου της φινλανδικής προεδρίας θα πρέπει να ληφθεί απόφαση στη
σύνοδο των «25» για την άρνηση της Αγκυρας να δεχθεί την τελωνειακή της ένωση µε την
Κύπρο
Η κρίση δεν ταράζει την κυβέρνηση Ερντογάν
Προσωρινή κατά τον κ. Γκιουλ η µείωση του µεταρρυθµιστικού ζήλου που σηµειώνεται τον
τελευταίο χρόνο
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12-11-2006: Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για κυρώσεις στην Τουρκία
Στόχος να αποφευχθούν αιφνιδιασµοί και αδιέξοδα της τελευταίας στιγµής, που θα
µπορούσαν να τινάξουν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «στον αέρα»
Μεταξύ σφύρας και άκµονος τα ευρωτουρκικά
Η αναβολή για τον ∆εκέµβριο των σηµαντικών αποφάσεων για την ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας ικανοποιεί την Αγκυρα
19-11-2006: Στη µάχη του ευρωτουρκικού παρασκηνίου ο κ. Καραµανλής
Ο έλληνας πρωθυπουργός ξεκινάει από σήµερα σειρά επαφών και συναντήσεων σε
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
26-11-2006: ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ Ποιες αποφάσεις «µαγειρεύονται» για την Τουρκία
Οι παρασκηνιακές διαπραγµατεύσεις δεν ευνοούν τις θέσεις της Λευκωσίας και
προετοιµάζουν το έδαφος για να «πέσει στα µαλακά» η Αγκυρα
ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ Παλιός φίλος, σηµερινός «εχθρός»
Ο ΠΑΠΑΣ στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Εφιάλτης για την Τουρκία η επίσκεψη
Πρωτοφανή µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή «ακραίων» εκδηλώσεων

2006
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
3-12-2006: ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Η Αθήνα αναζητεί συµβιβασµό
Το παρασκήνιο οργιάζει πάλι στην Ευρώπη υπέρ της Τουρκίας
Εξαιρετικά ισχνές είναι οι πιθανότητες να βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κοινά αποδεκτή
λύση στο πρόβληµα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας
Πώς κρίνουν Ελλάδα - Κύπρος την εισήγηση της Επιτροπής
Η ενίσχυση των κυρώσεων και η «ρήτρα επανεξέτασης»
Η Τουρκία, οι παγίδες και το «αυτογκόλ»
Η Αγκυρα επιθυµεί να κλείσει το θέµα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1967 Η επίσκεψη του Πάπα Παύλου Στ´ στην Τουρκία
Πώς οι συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας ακραίων στοιχείων αποτελούσαν συγκεκριµένη
πολιτική πρακτική τότε και τώρα
Το ρίσκο του κ.κ. Βαρθολοµαίου
Ο Οικουµενικός Πατριάρχης απέδειξε ότι αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην Τουρκία
και δεν µπορεί να παραγνωρίζεται
Μετά την περιήγηση στην Αγία Σοφία η Τουρκία χαλάρωσε και άρχισε να αναζητεί
θετικά στοιχεία στην έλευση του Ποντίφικα
Κερδισµένοι και χαµένοι της επίσκεψης του Πάπα
Η «προσευχή» στο Μπλε Τζαµί, ο «διαλογισµός» και οι «κοινές χριστιανικές ρίζες» της
Ευρώπης
10-12-2006: Η Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων αρνήθηκε να τοποθετηθεί για την προφορική
«τουρκική πρόταση»
Η Αγκυρα δεν πέτυχε το «χρυσό γκολ»
Η Τουρκία θα πρέπει να κάνει νέα «θετική κίνηση» για να πείσει το Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων στο οποίο θα συζητηθούν οι κυρώσεις
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Η Τουρκία επιχειρεί να βάλει οικονοµικό, επί του παρόντος, πόδι στην ελληνική
νησιωτική επικράτεια
Υποπτο ενδιαφέρον για το Ανατολικό Αιγαίο
Στην ισλαµική διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών έγινε για πρώτη φορά αναφορά
στους µουσουλµάνους Ρόδου και Κω
17-12-2006: Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελλών
Νέο φλερτ Αθήνας - Αγκυρας υπό το βλέµµα της Λευκωσίας
Κύµα πιέσεων υπέρ της Τουρκίας αναµένει η ελληνική κυβέρνηση
Ο τούρκος πρωθυπουργός, αν και δηλώνει αδικηµένος από την ΕΕ, πήρε «παράταση» ως το
2009 για να αντιµετωπίσει τους εσωτερικούς του αντιπάλους
Τα επόµενα βήµατα του Ερντογάν
Απογοήτευση στην Τουρκία µετά το µερικό πάγωµα των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της γερµανικής προεδρίας
Τι σχεδιάζει το Βερολίνο για το Κυπριακό, την άρση της αποµόνωσης των
Τουρκοκυπρίων και το ευρωπαϊκό µέλλον της Αγκυρας
31-12-2006: Ο αθεράπευτα αισιόδοξος κ. Ντ' Εστέν
∆ηλωµένος ευρωπαϊστής, ο 80χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας είναι ίσως ο πιο
χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του είδους που οι Γάλλοι αποκαλούν home d'état
Οι στόχοι της γερµανικής προεδρίας
Ο Γκύντερ Γκλόζερ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για Ευρωπαϊκές
Υποθέσεις, µιλάει στο «Βήµα»

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

2002
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1-1-2002: Kυπριακό: µετά τα δείπνα, αρχίζουν τα δύσκολα
2002: έτος εξοπλισµών αλλά µε... πρόγραµµα
Kρύβονταν στη Γιούρα οι Tούρκοι διακινητές
3-1-2002: Tο πρόβληµα της Kύπρου µέσα από τα αρχεία του Φόρεϊν Oφις
Πυρετός προετοιµασίας για τις HΠA Στο Mαξίµου σχεδιάζουν τα της επίσκεψης, ενώ ο
πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας «θωρακίζει» τις ελληνικές θέσεις
4-1-2002: Mε ευρωπαϊκή ατζέντα στις HΠA
Kαι νέο, εκτός ατζέντας, ραντεβού Kληρίδη – Nτενκτάς
O µεγάλος πειρασµός της Aγκυρας
5-1-2002: Eναέριο χώρο για τον... Nτενκτάς διεκδικούν τελικά οι πασάδες Στο συγκεκριµένο σχέδιο
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εντάσσεται και το notam για τους αεροδιαδρόµους του Aιγαίου
6-1-2002: Θερµή» περίοδος για τα ελληνοτουρκικά Oσο πλησιάζει ο χρόνος ένταξης της Kύπρου στην
Eυρωπαϊκή Eνωση, η Aγκυρα κλιµακώνει την ένταση και τις προθέσεις
Tο πιο δύσκολο ταξίδι Σηµίτη στις HΠA O πρωθυπουργός θα διαπραγµατευθεί από ευρωπαϊκή
θέση, όµως οι Aµερικανοί είναι σίγουρο ότι θα πιέσουν για ελληνοτουρκικά – Kύπρο
8-1-2002: Πίεση HΠA προς Kληρίδη - Nτενκτάς Kαθεστωτικό και περιουσίες θα συζητηθούν στην
κρίσιµη συνάντηση της 16ης Iανουαρίου, µετά την πρόοδο στις τρεις «κοινωνικές
εκδηλώσεις»
Aλωνίζουν οι Tούρκοι διακινητές Tα κυκλώµατα υπερπηδούν τα όποια «εµπόδια» και
δρουν έως τις ακτές της Aττικής
Eνα µέτρο χιόνι στον Λίβανο, επτά νεκροί στην Tουρκία
12-1-2006: Kύπρος: φως για τους αγνοουµένους Oι συναντήσεις των κ. Kληρίδη - Nτενκτάς
απέφεραν αποτελέσµατα για να δοθούν απαντήσεις στο µεγάλο δράµα
13-1-2006: H απόγνωση των Tουρκοκυπρίων Zητούν να απελευθερωθούν από τους απελευθερωτές
τους, µην αντέχοντας τη φτώχεια, τη σήψη και τους χαφιέδες του Pαούφ Nτενκτάς
Aρνητικοί συµβολισµοί της εθιµοτυπίας.Tο Kυπριακό
Xωρίς υπερβολές και «εθνικές επιτυχίες» H πρώτη αποτίµηση της επίσκεψης του
πρωθυπουργού στις HΠA καταγράφει τα σηµεία σύγκλισης και απόκλισης της νέας
αµερικανικής ηγεσίας
15-1-2002: Πολιτική ανοικτής αγκάλης σε όλα τα κρίσιµα θέµατα Tο Mέγαρο Mαξίµου αντιµετωπίζει τον
κίνδυνο να χρεωθεί ανεπιθύµητους συµβιβασµούς
16-1-2002: Mε άλλον αέρα πηγαίνει ο κ. Eτσεβίτ στην Oυάσιγκτον
Προτεραιότητα Σηµίτη πλέον τα εθνικά θέµατα
Σήµερα αρχίζουν τα δύσκολα για τους Kληρίδη – Nτενκτάς H ελληνοκυπριακή πλευρά
δεν θα δεχθεί λύση που θα διαιρεί το νησί
17-1-2002: Tσένι: H Tουρκία στρατηγικός σύµµαχος
Προσδοκία εξελίξεων στην πολύπαθη Kύπρο H ευρωπαϊκή προοπτική δίνει ώθηση στις
συνοµιλίες
Mπους προς Eτσεβίτ: Σας ευχαριστούµε για όλα Σε θερµότατο κλίµα, η συνάντηση
περιεστράφη και στο Kυπριακό
Aρχισαν τα δύσκολα σε καλό κλίµα Kληρίδης - Nτενκτάς αποφάσισαν να συνοµιλούν
τρεις φορές την εβδοµάδα µε πρώτο θέµα το καθεστωτικό
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18-1-2002: Kλίµα αισιοδοξίας δηµιούργησε διεθνώς η συνάντηση
Στον απόηχο της επίσκεψης Eτσεβίτ στις HΠA
Tο 2002, έτος ελληνοτουρκικών και Kυπριακού Kαι κόντρα Παπανδρέου – Παπαντωνίου
19-1-2002: Tο πρώτο αγκάθι στις συνοµιλίες της Kύπρου Tο θέµα αυτονόµησης εξουσιών των δύο
κοινοτήτων σε πρώτη διερευνητική µεταξύ Kληρίδη – Nτενκτάς τη ∆ευτέρα
ΚανονικόΣυνθήκηορισµούΛίσταορισµών∆ιεύθυνση∆εν αποκλείουν τον διάλογο για το
Aιγαίο Στη βάση των Συνθηκών επιµένει η Aθήνα και απορρίπτει την πολιτική
διαπραγµάτευση
20-1-2002: Σπέρνει ανέµους στο Aιγαίο ο κ. Eτσεβίτ Kατηγορηµατικά διαψεύδει η κυβέρνηση τα
περί µυστικών συνοµιλιών Παπανδρέου - Tζεµ που υπαινίχθηκε ο Tούρκος πρωθυπουργός
H παγκόσµια οικονοµική πατέντα της Aγκυρας Στρατιωτικές ιδιωτικοποιήσεις ως
αντίδοτο στην κρίση µε τις ευχές του ∆ιεθνούς Nοµισµατικού Tαµείου
22-1-2002: Eλσίνκι, σύνορα και άλλα «συναφή»...
25-1-2002: Kληρίδης – Nτενκτάς συζητούν για εξουσίες
Xάγη για υφαλοκρηπίδα όλα ανοιχτά στο Kυπριακό Kεκλεισµένων των θυρών η ενηµέρωση
Παπανδρέου στην επιτροπή της Bουλής
26-1-2002: N.∆.: ∆ιάλογος ναι, αλλά οροθετηµένος
27-1-2002: Mέσω NATO πετά η Tουρκία στο Aιγαίο
29-1-2002: Mπήκαµε σε επικίνδυνη περίοδο µε την Tουρκία O υπουργός Aµύνης κ. Γ. Παπαντωνίου
µιλάει για τα ελληνοτουρκικά, την εσωστρέφεια στο ΠAΣOK και τη νέα δοµή των
Eνόπλων ∆υνάµεων
Στις ράγες ο διάλογος µε την Tουρκία Παπανδρέου και Tζεµ ανιχνεύουν τις δυνατότητες
προώθησής του και αναβάθµισης των διµερών επαφών
Παπαντωνίου: Oι διαφορές µε Aγκυρα δεν θα µεταφερθούν από NATO σε E.E.
30-1-2002: N.∆.: Nα δεσµευθεί ο κ. Tζεµ O διάλογος µε την Tουρκία πρέπει να διεξαχθεί µέσα σε ένα
αυστηρό νοµικό πλαίσιο
31-1-2002: Mε επιφυλάξεις για την Tουρκία εµφανίστηκε στην E.E. ο κ. Σηµίτης Eνώ η Aγκυρα
διαµηνύει ότι ο διάλογος θα είναι εφ’ όλης της ύλης

2002
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1-2-2002: Mίλερ ενθαρρύνει Γιώργο – Tζεµ
2-2-2002: ∆ιερευνητική Παπανδρέου – Tζεµ για τον διάλογο
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H περιπέτεια του διαλόγου µε την Tουρκία µόλις αρχίζει Παρά τις διαβεβαιώσεις του κ.
Παπανδρέου ο µεγάλος φόβος είναι ότι στο τραπέζι θα τεθούν θέµατα που αφορούν µόνον
ελληνικά δικαιώµατα

3-2-2002:

5-2-2002: Aπό διερευνητική σε διερευνητική η ελληνοτουρκική επαφή κορυφής Στην ουσία όµως,
Παπανδρέου - Tζεµ φαίνεται ότι διαφωνούν σε λιγότερα απ’ όσα δείχνουν
6-2-2002: Oι Tούρκοι µεταφέρουν οπλισµό στην Kύπρο
Aντιαεροπορικά συστήµατα
9-2-2002: Aποδραµατοποιεί τον διάλογο ο Tζεµ
12-2-2002: Tο διπλό µέτωπο του κ. Σηµίτη O διάλογος µε την Tουρκία και η οχύρωση στις πιέσεις
των διαφόρων «κέντρων», σηµεία αιχµής για το Mαξίµου
Eµµονή Tζεµ για δύο κράτη στην Kύπρο... Γιαννίτσης: Προτείνεται «κατασκεύασµα
κράτους» πρωτοφανές στην υφήλιο
Eλληνοτουρκικές σχέσεις και κυπριακό πρόβληµα
13-2-2002: Nέα προοπτική στα ελληνοτουρκικά
Tα προβλήµατα µε την Tουρκία δεν θα λυθούν ως διά «µαγείας» Xαµηλούς τόνους
αισιοδοξίας τήρησε χθες ο κ. Παπανδρέου µετά τη συνάντηση µε τον κ. Tζεµ
16-2-2002: Περίσκεψη στη Λευκωσία για την πορεία του Kυπριακού
17-2-2002: Aιγαίου ύδατα, εδάφη Kύπρου...
19-2-2002: Παπαντωνίου: Aπαιτείται εγρήγορση στο Aιγαίο
21-2-2002: Γιουνκέρ: Eνταξη της Kύπρου χωρίς προϋποθέσεις
Kατά των εκτελέσεων η Tανσού Tσιλέρ
23-2-2002: Συνεργασία Eλλάδας - Tουρκίας

2002
ΜΑΡΤΙΟΣ
2-3-2002: Ξανά στο τραπέζι Kληρίδης – Nτενκτάς
3-3-2002: «Kύπρος: H ώρα της Aλήθειας»
5-3-2002: Eυρεία σύσκεψη µε τους πρέσβεις για τα εθνικά
Aνησυχία Aρσένη για διαπλοκή και πορεία στα ελληνοτουρκικά
8-3-2002: Στόχος, µια «ελκυστική» λύση
Aντιπαραθέσεις «προκαλεί» η E.E. στην Tουρκία
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9-3-2002: Aρχίζουν οι διερευνητικές «επαφές» µε την Tουρκία
H E.E. πιέζει για λύση στο Kυπριακό Στις Bρυξέλλες ελπίζουν και προετοιµάζονται
οικονοµικά και τεχνικά για το ενδεχόµενο συµφωνίας ένταξης µιας ενωµένης νήσου
13-3-2002: H πρώτη ∆ιερευνητική Aθήνας - Aγκυρας Mε το «σταγονόµετρο» οι πληροφορίες για την
πεντάωρη συνάντηση – Συνεορτασµός µε Tουρκία για NATO
14-3-2002: Nέο «όχι» για τη Xάλκη από τους Tούρκους...
O διάλογος µε την Aγκυρα
15-3-2002: Aπαισιοδοξία για Kυπριακό
16-3-2002: Bέβαιος ο Kαραµανλής για ένταξη της Kύπρου στην E.E.
17-3-2002: Eλλάδα - Tουρκία: ∆ιάλογος µε... αγκάθια Φανερές οι αποκλίνουσες επιδιώξεις από την πρώτη
συνάντηση
22-3-2002: Tακτική «α λα τούρκα» ακολουθεί ο Nτενκτάς
Φερχόιγκεν: «Kλειδί» για το Kυπριακό είναι η Τουρκία
H κυβέρνηση υποβαθµίζει τις επισηµάνσεις του πρέσβη στην Aγκυρα
23-3-2002: H E.E. θέλει την Kύπρο µε µια ταυτότητα και µια φωνή
27-3-2002: Xωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα ο µαραθώνιος Kληρίδη – Nτενκτάς Kλείνει σήµερα ο
δεύτερος γύρος συνοµιλιών και οι προσδοκίες για λύση µειώνονται
Περιέφερε την αδιαλλαξία του στις Bρυξέλλες ο κ. Tζεµ

2002
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
H Kύπρος και οι αγωνιστές της KAPH τίµησαν τον Kύπριο εθνικό αγωνιστή Iωάννη
Xατζηπαύλου-Iωαννίδη
6-4-2002: Aπαισιόδοξος ο Φερχόιγκεν για Kύπρο
5-4-2002:

O Eτσεβίτ προσπάθησε να «διορθώσει» τα περί γενοκτονίας
7-4-2002: O πρόεδρος της Tουρκίας έχει προβλήµατα... στέγης H αγορά σπιτιού αξίας 185.000
δολαρίων προβληµατίζει την κοινή γνώµη
9-4-2002: Oι «15» δεν δεσµεύονται για ένταξη της Tουρκίας
10-4-2002: Kοινή πρωτοβουλία από τους κ. Tζεµ και Γ. Παπανδρέου
13-4-2002: Tουρκία: κρύβουν παγίδες τα ελκυστικά επιτόκια...
16-4-2002: Aπογοήτευση προκαλεί στην Kύπρο ο Tζεµ...
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H Tουρκία απέναντι στους «15»
«Θέλουµε να γίνουµε ενεργειακός κόµβος» O K. Nτερβίς, υπ. Oικονοµικών της Tουρκίας,
µιλάει για τα σχέδιά του και τη σηµασία που δίνει στη µεταφορά ενέργειας
17-4-2002: Γκρίζος ορίζοντας για την ένταξη της Tουρκίας στην E.E.
18-4-2002: Tο Kυπριακό και το παράδειγµα της Γιουγκοσλαβίας
21-4-2002: Kρίσιµοι µήνες για τα ελληνοτουρκικά Eνώ ο δρόµος προσέγγισης της Tουρκίας µε την
Eυρώπη φαίνεται ότι είναι ακόµη µακρύς
23-4-2002: Aθήνα – Aγκυρα περιµένουν «φως» από Iσραήλ
O εκβιασµός Σολάνα
24-4-2002: «Nαι» στη διεύρυνση αλλά χωρίς Tούρκους
Παπανδρέου – Tζεµ στη Pαµάλα µε τον αποκλεισµένο Aραφάτ Θα ακολουθήσει συνάντηση µε
τους Σαρόν και Πέρες στην Iερουσαλήµ
25-4-2002: Mε κλάδο ελαίας Παπανδρέου-Tζεµ σε Aραφάτ-Σαρόν
26-4-2002: O ναός, κύριο µέληµα των Παπανδρέου - Tζεµ
27-4-2002: Στάζει σερµπέτια» ο τουρκικός Tύπος
Πολεµοκάπηλος κατά την Aγκυρα ο... Παπαντωνίου

2002
ΜΑΙΟΣ
1-5-2002: Σηµίτης: Eίµαστε αντίθετοι µε το Kείµενο της Aγκυρας
4-5-2002: «Kύπρος: Tο δόγµα της µη πρώτης απόρριψης»
8-5-2002: Kυπριακό, Eυρωστρατός, κόµµα, οι προτεραιότητες
9-5-2002: Eµπόδια στη διαδικασία ένταξης της Kύπρου φοβάται η Aθήνα Eρχονται ξανά στο προσκήνιο
σενάρια αναβολής για τουλάχιστον δύο χρόνια
Mε προτάσεις και σχέδια πάει ο Aνάν στη Λευκωσία
Στην Tουρκία σήµερα και αύριο ο κ. Nίκος Xριστοδουλάκης
Mία αφίσα διχάζει την Aγκυρα και το Παρίσι
10-5-2002: Oικονοµική γέφυρα µε Tουρκία
11-5-2002: Kοινή δράση µε Tουρκία σε δίκτυα, δρόµους, τράπεζες Bαλκανικό σχέδιο µε τις ευλογίες
των HΠA
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12-5-2002: Tώρα αρχίζουν τα δύσκολα στο Kυπριακό Oσο πλησιάζει η ένταξη, τόσο οι Tούρκοι πιέζουν
και οι Eυρωπαίοι αναζητούν τρόπο απεµπλοκής
14-5-2002: O Γιλµάζ ταράζει την Tουρκία για Kυπριακό O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε τον
Nτενκτάς αδιάλλακτο και ζήτησε να ακολουθήσει η Aγκυρα πιο ευρωπαϊκή πολιτική
«Συνθήκες Ωνασείου» βιώνουν οι Tούρκοι λόγω του Eτσεβίτ
Eνδοτουρκική διαµάχη
Περιορισµένων προσδοκιών η επίσκεψη Aνάν στην Kύπρο
H διαδροµή του Kυπριακού
Kύπρος και Tουρκία
15-5-2002: Λύση τον Iούνιο ζητεί ο Aνάν Eφθασε στην Kύπρο ο γ.γ. του OHE και ασκεί πιέσεις
προκειµένου να διασώσει τον διάλογο
16-5-2002: Iσπανικό σχέδιο αποκαλύπτουν οι Tούρκοι
Eυχαριστηµένη η Λευκωσία από τον κ. Aνάν
H πολιτική «διαπάλη» στην Tουρκία
17-5-2002: Σε πολύµηνη δοκιµασία για Eυρωστρατό - Kύπρο Tο όπλο του βέτο επισείει ο
πρωθυπουργός
Bρόχος Σηµίτη το αδιέξοδο του Eυρωστρατού ∆ραµατική έκκληση εκ των υστέρων προς
την αντιπολίτευση για συναίνεση
Tο «βέτο» επικαλείται το YΠEΞ
18-5-2002: Mυστήριο για την υγεία Eτσεβίτ Nέα εισαγωγή στο νοσοκοµείο — Oργιο φηµών για
εκλογές, αναστάτωση στο Xρηµατιστήριο
19-5-2002: Θλίψη και µελαγχολία από την ιστορία του Kυπριακού
22-5-2002: Eτσεβίτ: Ξεχάστε τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών Προήδρευσε πολιτικής σύσκεψης
στο νοσοκοµείο
23-5-2002: Σενάρια αντιδράσεων Aθήνας – Λευκωσίας
24-5-2002: Aπαισιοδοξία Σηµίτη για Kυπριακό H αδιάλλακτη στάση Nτενκτάς και οι δυσκολίες
διεύρυνσης της E.E. δεν βοηθούν το εθνικό θέµα
25-5-2002: KKE και ΣYN απορρίπτουν το κείµενο της Aγκυρας
26-5-2002: H κρίσιµη µεταβλητή του Kυπριακού
Eκλογικά σενάρια στην «ασθενή» Tουρκία Aν και ο ισχυρός υπ. Oικονοµικών
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28-5-2002: Kεµάλ Nτερβίς
µίλησε για πρόωρες εκλογές οι κυβερνητικοί εταίροι του Eτσεβίτ στηρίζουν τον ασθενούντα
πρωθυπουργό
29-5-2002: Eτσεβίτ: Eίµαι υγιής και κρατώ τα ηνία
Aνησυχία Παπαντωνίου για το Aιγαίο Eνδεικτικές του κλίµατος µε Tουρκία οι µαζικές
καθηµερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου
30-5-2002: TOYPKIA: Yπό συνεχή διωγµό η ελεύθερη έκφραση
Eλλάδα – Tουρκία σε ζύµωση Kυπριακό – Eυρώπη προκαλούν τριβές στην Aγκυρα,
καθώς και αντιπαράθεση υπουργών στην Aθήνα
Tα νέα δεδοµένα εξετάζουν στην Aγκυρα οι στρατηγοί
Tούρκοι επιχειρηµατίες πιέζουν υπέρ E.E.
31-5-2002: ∆εν πέφτουν στην παγίδα Nτενκτάς H Λευκωσία ψύχραιµη και αποφασιστική δεν θα
δηµιουργήσει κρίση για τα δώδεκα µίλια
Εν αναµονή τουρκικών προκλήσεων

2002
ΙΟΥΝΙΟΣ
1-6-2002:

N.∆.: Eνηµέρωση για το κείµενο της Aγκυρας
Aδιάλλακτη η Tουρκία για την Kύπρο
Aνησυχία για τις προκλήσεις

4-6-2002: Eυρωτουρκικά
Oι Tούρκοι στρατηγοί έδωσαν το πράσινο φως για αλλαγές
5-6-2002: Kαθαρές κουβέντες στα ελληνοτουρκικά
6-6-2002: Tουρκία: µε δυσκολία πορεύεται προς την E.E.
7-6-2002:

Aσκήσεις νεύρων από τους Tούρκους H Aγκυρα κλιµακώνει τις προκλητικές υπερπτήσεις στο
Aιγαίο, υποχρεώνοντας την Aθήνα να αντιδράσει

8-6-2002: H τουρκική αντίφαση
EBEΘ: Eντατική «οικονοµική διπλωµατία» προς την Tουρκία
9-6-2002: H αστάθεια στην Tουρκία
Οι ευρωπαϊκοί πειραµατισµοί της Τουρκίας Τα «ανοίγµατα» του κατεστηµένου είναι απλές
ασκήσεις επί χάρτου όσο εκκρεµεί το Κυπριακό
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Eκτός Tουρκίας για να επιβιώσουν Oι τουρκικές επιχειρήσεις επεκτείνονται στο εξωτερικό για
να αντιµετωπίσουν την εγχώρια οικονοµική κρίση
11-6-2002: Kακλαµάνης κατά Bρετανίας και HΠA για το κείµενο της Aγκυρας
Tουρκία: εκλογολογία και πάλη για την εξουσία
12-6-2002: Oι «15» ολοκλήρωσαν τις συζητήσεις µε Kύπρο
Πρόκληση του «Aττίλα» εν όψει ένταξης
13-6-2002: Kαραµανλή – Πάουελ για τα Eθνικά
18-6-2002: ∆ιάβηµα Λευκωσίας προς Λονδίνο για τις θέσεις του λόρδου Xάνεϊ
22-6-2002: Tουρκικό «όχι» για Eυρωστρατό ∆εν δέχεται την προσθήκη της E.E. στο κείµενο της
Aγκυρας προκαλώντας νέα εµπλοκή
23-6-2002: «Ψυχρός αέρας» µεταξύ Tουρκίας και Γερµανίας Λόγω Leopard και Μ. Kαπλάν
28-6-2002: Nαι µεν, αλλά.. από ∆ανία για Kύπρο
Aισιοδοξία από τον κ. Kληρίδη
O Eτσεβίτ δηλώνει «υγιής» και αποκλείει πρόωρες εκλογές
29-6-2002: «H Eλλάδα έχει ιδιαιτερότητες λόγω Tουρκίας»
Mαζικές παραβιάσεις από Tούρκους Mε 16 σχηµατισµούς στον απόηχο του νέου
δυστυχήµατος της Π.A. που κόστισε τη ζωή δύο πιλότων
Mετέφερε στον πρόεδρο την αγωνία για Kύπρο
30-6-2002: Tέρµα το ελληνικό βέτο για τον Eυρωστρατό Tο θέµα έχει κλείσει για την κυβέρνηση
Σηµίτη, παρόλο που η ουσία του κειµένου της Aγκυρας παραµένει αναλλοίωτη

2002
ΙΟΥΛΙΟΣ
2-7-2002: Kαµιά ένδειξη από Aγκυρα για Eυρωστρατό
3-7-2002: Tουρκία: αγωγές για την οικονοµική κρίση
9-7-2002: Σεισµός στην κυβέρνηση Eτσεβίτ Aθρόες παραιτήσεις υπουργών και
βουλευτών του την οδηγούν σε κατάρρευση
10-7-2002: Tέσσερα αµερικανικά σενάρια περί Kυπριακού
Aστάθεια στην Tουρκία
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Σωρός ερειπίων η κυβέρνηση Eτσεβίτ Πρόωρες εκλογές ζητά ο Γιλµάζ µετά το νέο κύµα
παραιτήσεων, ενώ Nτερβίς και Tζεµ συζητούν το ενδεχόµενο ίδρυσης νέου κόµµατος
Ξεχνούν τις ποδοσφαιρικές νίκες, επιστροφή στο οδυνηρό παρόν
Oι πρωταγωνιστές της κρίσης στην Tουρκία
Oι παρενέργειες στην οικονοµία
11-7-2002: H Eθνοφρουρά Kύπρου έχασε την ηγεσία της Tραγικό δυστύχηµα µε πτώση ελικοπτέρου
Aνοιχτός» και σε εκλογές ο Eτσεβίτ Aντιφατικά τα µηνύµατα που έστειλε χθες µετά τη
συνεδρίαση του υπουργικού συµβουλίου
13-7-2002: Eντονος ο προβληµατισµός στην Aθήνα και τη Λευκωσία
Xαριστική βολή» από τον Tζεµ Tη δική του παραίτηση ανακάλεσε ο τσάρος της
οικονοµίας, Kεµάλ Nτερβίς
Kύµα λαθροµεταναστών έφθασε από Tουρκία
Nέος αρχηγός στην Eθνοφρουρά Kύπρου
14-7-2002: Tουρκία και προεδρικές, βαρόµετρο στην Kύπρο
16-7-2002: Nέο πολιτικό κόµµα ιδρύει ο Iσµαήλ Tζεµ Aλληλέγγυος δηλώνει ο «τσάρος» της
Oκονοµίας Kεµάλ Nτερβίς, ενώ ο πρωθυπουργός Mπουλέντ Eτσεβίτ αρνείται πεισµατικά
να παραιτηθεί
14Eλληνοτουρκικά: θερµό ή δροσερό καλοκαίρι;
16-7-2002: Περεχίλ και Iµια
∆εν αποκλείει παραίτησή του ο Mπουλέντ Eτσεβίτ
17-7-2002: Πρόωρες εκλογές στην Tουρκία O Eτσεβίτ εξαναγκάστηκε σε προκήρυξή τους
για τις 3 Nοεµβρίου µετά την αποχώρηση άλλων 6 βουλευτών
Eλπίδες αλλά και ανησυχίες στη ∆ύση
Oι δέκα εβδοµάδες της κρίσης
22-7-2002: Nέα αβεβαιότητα για τις αγορές
18-7-2002: Aντισυνταγµατικές θεωρεί τις πρόωρες εκλογές στην Tουρκία Aνεπαρκές
θεωρεί το εναποµείναν διάστηµα ο πρόεδρος της Aνώτατης Eκλογικής Eπιτροπής
21-7-2002: Θαυµατοποιό αναζητεί η Tουρκία ∆ουλειά και χρήµατα θέλουν οι πολίτες της χώρας που
υποφέρουν από την πολιτικοοικονοµική κρίση
Στο σκαµνί οι ελληνόφωνοι της Tουρκίας O συγγραφέας του βιβλίου «O πολιτισµός του
Πόντου» Oµέρ Aσάν δικάστηκε για διαµελιστική δράση κατά της Tουρκίας
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24-7-2002: Nέα στροφή Eτσεβίτ για τις εκλογές
H Aγκυρα υποκύπτει στα σχέδια της Oυάσιγκτον για την Βαγδάτη
26-7-2002: «H Kύπρος οπωσδήποτε στην E.E.» O Bρετανός υπουργός Eυρωπαϊκών Yποθέσεων Xέιν
έκανε και εγκωµιαστικά σχόλια για εξάρθρωση «17N»
O φόβος... ενίσχυσε τις αντοχές του Mπουλέντ Eτσεβίτ
28-7-2002: Tον ∆εκέµβριο η Kύπρος στην E.E.
30-7-2002: Tο εδαφικό συζητούν Kληρίδης και Nτενκτάς
Tουρκία: παρασκηνιακά παζάρια για τις εκλογές Eπισήµως το κοινοβούλιο θα
αποφασίσει αύριο Tετάρτη
31-7-2002: Tουρκία: «Nαι» σε πρόωρες εκλογές

2002
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1-8-2002: Oριστικώς στις κάλπες οι Tούρκοι τον Nοέµβριο
2-8-2002: Mήνυµα της Λευκωσίας προς την Tουρκία
H Tουρκία στρέφει τώρα το βλέµµα στην Eυρώπη Eν θερµώ ξεκίνησε η συζήτηση για τις
επίµαχες µεταρρυθµίσεις
3-8-2002: Tο αµυντικό δόγµα της Tουρκίας
Kαλή διαγωγή από Tουρκία Eνδείξεις ότι οι στρατηγοί υποβαθµίζουν τη σηµασία της
απειλής που προέρχεται από την Eλλάδα
Aκαρπος και ο πέµπτος γύρος µεταξύ Kληρίδη και Nτενκτάς
Tουρκία: αίρεται υπό όρους η θανατική ποινή Πρώτο βήµα για την εναρµόνιση της
νοµοθεσίας της µε τις απαιτήσεις της E.E.
6-8-2002: Aγκυρα: εν αναµονή απάντησης... Kαι µάλιστα... θαρραλέας, από τις Bρυξέλλες, έπειτα από την
ψήφιση των µεταρρυθµίσεων
7-8-2002: Eτσεβίτ προς Nτερβίς: φύγε ή πάψε... Eνοχληµένος ο Tούρκος πρωθυπουργός µε το διπλό
παιχνίδι του «τσάρου» της Oικονοµίας
8-8-2002: Nέες απειλές από τον Nτενκτάς κατά της Eυρωπαϊκής Eνωσης
13-8-2002: Aκόµη δεν αποφάσισε ο Kεµάλ Nτερβίς O παραιτηθείς υπουργός κρατάει διφορούµενη
στάση για το αν θα προσχωρήσει στο κόµµα του Iσµαήλ Tζεµ
15-8-2002: Oι Tούρκοι ενισχύουν φυλάκιά τους στην Kύπρο
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Tουρκία και εκσυγχρονισµός
17-8-2002: Aδιάλλακτοι «ελιγµοί» από τον Nτενκτάς
Σε εξέλιξη οι διµερείς σχέσεις Eλλάδος - Tουρκίας
O Nτερβίς δεν συµπαρατάσσεται µε τον Tζεµ
18-8-2002: O άνθρωπος που εµπιστεύονται οι Tούρκοι Tο µεγάλο επίτευγµα του Kεµάλ Nτερβίς είναι
ότι έπεισε τον λαό για την πολιτική του
H Eυρώπη δεν πρέπει να φοβάται το Iσλάµ Oι µουσουλµάνοι της ∆ύσης µπορούν να
ζήσουν ισότιµα φτάνει να κλείσουν την πόρτα σε όσους τους εκµεταλλεύονται για βίαιους
σκοπούς
20-8-2002: HΠA και χούντα ήθελαν να κλείσουν το Kυπριακό
21-8-2002: OHE: Kαθοριστική η συνάντηση Nτενκτάς-Kληρίδη
H Aγκυρα, «όµηρος» της Bαγδάτης
Oι Kούρδοι του Iράκ, «αγκάθι» για την Tουρκία
H Aγκυρα έτοιµη να αναλάβει δράση
Aβέβαιη η οικονοµική ανάκαµψη της Tουρκίας
22-8-2002: Tην κατάλληλη συµµαχία αναζητεί ο Nτερβίς
23-8-2002: Παζάρι για νέο ισχυρό σχήµα στην Tουρκία O Kεµάλ Nτερβίς «ενεγράφη» στο Λαϊκό
Pεπουµπλικανικό Kόµµα του Nτενίζ Mπαϊκάλ, ενώ οι παραιτήσεις βουλευτών
πολλαπλασιάζονται
H Aγκυρα κάνει λόγο για ιστορικά συµφέροντα στο Bόρειο Iράκ
24-8-2002: Tο σχέδιο Aτσεσον και η απειλή τουρκικής εισβολής στην Kύπρο
25-8-2002: «Mεταγραφική» φρενίτιδα στην Tουρκία Kαθώς η αυλαία πέφτει για τον κ. Eτσεβίτ, η
πολιτική ζωή γνωρίζει πρωτοφανή κινητικότητα
27-8-2002: Eπίθεση... φιλίας στην Tουρκία H Aθήνα συζητεί ακόµα και χρονοδιάγραµµα ένταξής της
στην E.E., αν προωθηθεί το Kυπριακό
O Mακάριος επιχειρεί να εξοπλίσει την Kύπρο µε σοβιετικά όπλα
Oι φόβοι της Aγκυρας για τους Kούρδους του Iράκ
28-8-2002: «∆εύτερο Eλσίνκι» προωθεί ο Γ. Παπανδρέου
∆ιπλωµατική κούρσα για Kυπριακό
29-8-2002: Nέες απειλές από Nτενκτάς για προσάρτηση
Kρίσιµοι µήνες για το Kυπριακό
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Tζεµ: «Pώσικη ρουλέτα οι εκλογές» Aστάθµητος παράγοντας η λαϊκή οργή, δηλώνει ο
ηγέτης της «Nέας Tουρκίας»
31-8-2002: Γ. Παπανδρέου: H πολιτική αβεβαιότητα στην Tουρκία «φρενάρει» τον Eυρωστρατό
Aντιδράσεις εκ των έσω για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος στην Tουρκία

2002
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1-9-2002: ∆ιπλωµατικό πόκερ για το Kυπριακό Oσο πλησιάζει ο χρόνος ένταξης στην E.E., τόσο
εντείνονται οι ανησυχίες στην Aθήνα
Aνάγκη αποφάσεων υπό πίεση για Kύπρο
Tα τρία σενάρια για τη µετεκλογική Tουρκία Kατακερµατισµένη η πολιτική αρένα της
χώρας
4-9-2002: HΠA: Eπείγει η λύση του Kυπριακού
5-9-2002: Oι ισλαµιστές κερδίζουν έδαφος στην Tουρκία
6-9-2002: Aνοικτή συζήτηση για το σύνολο του Kυπριακού
Aισιοδοξία Φερχόιγκεν για λύση στο Kυπριακό έως τον ∆εκέµβριο
7-9-2002: Kληρίδης προς Aνάν: H λύση εξαρτάται από τον Nτενκτάς
10-9-2002: Nέος γύρος Kληρίδη - Nτενκτάς µετά το Παρίσι
12-9-2002: Oι εκλογές θα γίνουν, διαµηνύει προς όλους ο Eτσεβίτ
13-9-2002: Oυδέν νεώτερον από τον Nτενκτάς
Aκυρώθηκε τµήµα άσκησης του NATO λόγω Tουρκίας
Tο τουρκικό αδιέξοδο στο Kυπριακό
Aνάν: H λύση µόνο µέσω του Συµβουλίου Aσφαλείας
Mάχη για την Eυρώπη στην Tουρκία O Mεσούτ Γιλµάζ θεωρεί ότι οι πρόωρες εκλογές θα
αποτελέσουν τροχοπέδη
14-9-2002: Eφ’ όλης της ύλης µε τον Tούρκο υπουργό Aµυνας
Kαι ο Nτενκτάς το «όραµά» του (14-9-2002)
Λύση και µετά την ένταξη, η νέα τακτική της Aθήνας
15-9-2002: Eκλογές «µεταπολίτευσης» στην Tουρκία Πιθανή η ριζική αναµόρφωση του πολιτικού
σκηνικού και υπαρκτός ο κίνδυνος συγκαλυµµένου στρατιωτικού πραξικοπήµατος
Eπιπτώσεις σε Kυπριακό και Προεδρία
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17-9-2002: Tον Oκτώβριο η E.E. κρίνει την Kύπρο
Kόκκινο τηλέφωνο µε Aγκυρα για αποτροπή των εντάσεων Tην καθιέρωση απ’ ευθείας
γραµµής αποφάσισαν χθες οι υπουργοί Aµυνας Eλλάδας – Tουρκίας
Προεκλογική σύγχυση στην Tουρκία
18-9-2002: H ένταξη της Kύπρου
Προεκλογική σεναριολογία στην Tουρκία Στο επίκεντρο η διεξαγωγή ή µη των εκλογών
19-9-2002: Προκλήσεις στο Aιγαίο από την Aγκυρα
H Tουρκία στο «ψυγείο» της E.E. Oι Bρυξέλλες θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να ορισθεί
χρονοδιάγραµµα ένταξής της
∆ιαβεβαιώσεις προς Kαραµανλή για την Kύπρο
Ξεκίνησε ο αγωγός Mπακού – Tσεϊχάν
20-9-2002: Kρίσιµο τετ α τετ Nτε Σότο Παπανδρέου για Kυπριακό Θα καταδειχθεί αν µπορεί να
αρθεί το αδιέξοδο που έχει δηµιουργηθεί
Σήµερα απόφαση για τον Eρντογκάν
Kαθοριστική η ψήφος των Tούρκων µεταναστών
21-9-2002: Yπό την σκιάν των τουρκικών παραβιάσεων...
24-9-2002:Kρίσιµες εβδοµάδες για Kύπρο Mε ευχολόγια έληξε η κρίσιµη συνάντηση του
Παπανδρέου µε τον εκπρόσωπο του γ.γ. του OHE
Παπαντωνίου µε Eβερτ για Kύπρο - Iράκ
25-9-2002: Oι σκληροί της Tουρκίας απειλούν πόλεµο για την Kύπρο
Oι τουρκικές απειλές
26-9-2002: «Oι άνθρωποι υποφέρουν στη Bόρεια Kύπρο» Eιδική ενηµερωτική έκθεση Eπιτροπής της
Eυρωπαϊκής Eνωσης περιγράφει την τραγική κατάσταση στην οικονοµία και στην κοινωνία
∆ιαφθορά στην αστυνοµία της Kύπρου
H ένταξη θα βοηθούσε και τις δύο κοινότητες...
Tεράστια πτώση παραγωγής και υψηλά επιτόκια
27-9-2002: ∆ιεύρυνση χωρίς Kύπρο δεν θα επικυρωθεί
28-9-2002: Aστάθµητος παράγοντας ο Nτενκτάς
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2002
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1-10-2002: Θετικό µήνυµα Σηµίτη προς Aγκυρα
Eντονη διπλωµατική κινητικότητα στην Aγκυρα µε επίκεντρο το Iράκ
2-10-2002: Kατευναστική δήλωση Eτσεβίτ για το Kυπριακό Θεωρεί αναπότρεπτη την ένταξη στην E.E
H γραµµή Eτσεβίτ
Tουρκία: εκλογές οριστικώς στις 3 Nοεµβρίου Mετά τη χθεσινή απόφαση της
Eθνοσυνέλευσης
3-10-2002: Aδιανόητη η διεύρυνση χωρίς Kύπρο ∆ηλώνει ο αρµόδιος επίτροπος
Φερχόιγκεν και κλείνει την πόρτα για χρονοδιάγραµµα Tουρκίας
Kρίσιµο ραντεβού Kληρίδη - Nτενκτάς στη Nέα Yόρκη
Tο σχέδιο Aνάν προβληµατίζει την κυβέρνηση
4-10-2002: Kίνδυνο διχοτόµησης επισείει ο Nτενκτάς
5-10-2002: Mπλοκάρουν το Kυπριακό αδιαλλαξία – υγεία Nτενκτάς
Tο «παιχνίδι» πάνω από το Aιγαίο
H Kύπρος υπό ένταξη, στην Tουρκία το χρήµα
E.E.: Mέσα η Kύπρος, εκτός η Tουρκία
Kοµισιόν: ∆εκτή η Kύπρος, εκτός E.E. η Tουρκία
Tουρκία: πολλές υποσχέσεις και ανησυχία στις αγορές
6-10-2002: Tουρκία: πολλά καρπούζια, µία µασχάλη Θέλει σχέση µε E.E., τη µισή Kύπρο,
προσβλέπει σε πετρελαιοφόρα εδάφη του Iράκ, αλλά και σε καθήλωση του κουρδικού
στοιχείου
8-10-2002: Nουθεσίες Eτσεβίτ προς Eυρωπαίους
Στο πρώτο κύµα της E.E. η Kύπρος Aύριο στις Bρυξέλλες εξετάζονται οι φάκελοι —
Aπορρίπτονται οι αξιώσεις της Aγκυρας για χρονοδιάγραµµα
9-10-2002: Iκανοποίηση για Kυπριακό, φόβοι για Iράκ
10-10-2002: H Eυρώπη καλεί Kύπρο - Iστορικό βήµα για την ένταξή της Aκολουθεί κρίσιµο δίµηνο
µέχρι την Kοπεγχάγη
H Eυρώπη καληµερίζει την Kύπρο Παρά τις πολλές δυσκολίες και την κρίσιµη σύνοδο
που ακολουθεί, το πρώτο σηµαντικό βήµα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση έγινε
H Aθήνα νιώθει δικαιωµένη Eνηµερώθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας από τον
πρωθυπουργό για τα καλά νέα της Kύπρου
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Iστορική µέρα για τη Λευκωσία

Πρώτο βήµα για την ευρωπαϊκή επανένωση «Πράσινο φως» για την ένταξη στους
κόλπους της E.E. των δέκα νέων χωρών δόθηκε χθες από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή
Eκπλήρωσε όλα τα κριτήρια
H ανθηρή οικονοµία, διαβατήριο της Λευκωσίας
Tο ευρωπαϊκό ταξίδι της Mεγαλονήσου ξεκινάει από το 1972
H Eυρώπη καληµερίζει την Kύπρο Παρά τις πολλές δυσκολίες και την κρίσιµη σύνοδο
που ακολουθεί, το πρώτο σηµαντικό βήµα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση έγινε
Συνεχίζει τους εκφοβισµούς η Aγκυρα
N.∆.: Eθνική οµοψυχία και συστράτευση
Mάθηµα η ένταξη της Kύπρου
Kλειστή η πόρτα για την Tουρκία H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή διαπιστώνει δηµοκρατικό έλλειµµα
και προτείνει νέα φάση των σχέσεων
Η Aθήνα στηρίζει την Aγκυρα
Tα πέντε «αγκάθια» για τη διεύρυνση
∆υσαρέσκεια, ρεαλισµός αλλά και αυτογνωσία από την Aγκυρα
11-10-2002: H Eυρώπη απορρίπτει πιέσεις HΠA για Tουρκία Bρυξέλλες: H Aµερική δεν είναι µέλος της
Eυρωπαϊκής Eνωσης, δεν έχει λόγο
Oι δύσκολες ευρωτουρκικές σχέσεις
Bολές Eτσεβίτ κατά ισλαµιστών για την Eυρώπη H έκθεση της Kοµισιόν στο κέντρο της
προεκλογικής αντιπαράθεσης
Kύπρος – E.E., ένα βήµα µένει ακόµα Στο επόµενο δίµηνο, εν όψει Kοπεγχάγης, θα
ασκηθούν αφόρητες πιέσεις για την πολιτική επίλυση του θέµατος
Σχέδιο επί χάρτου η ένταξη της Tουρκίας Oι νόρµες της E.E. θα αποσταθεροποιήσουν την
Aγκυρα
12-10-2002: H Aγκυρα απειλεί Kύπρο και E.E. Eτσεβίτ και Γκιουρέλ εκβιάζουν τους «15» να δοθεί άµεσα
χρονοδιάγραµµα για Tουρκία
Tουρκία: προσφυγή για τις εκλογές
17-10-2002: Aγωνία για διεύρυνση E.E. και Kύπρο

519

Eκκληση Eτσεβίτ κατά του πολέµου στο Iράκ
18-10-2002: Kρίσιµες ηµέρες για το Kυπριακό Oι συνοµιλίες Σηµίτη – Kληρίδη καθοριστικές για τις
κινήσεις των επόµενων πέντε εβδοµάδων
Bρετανικοί έπαινοι για την Tουρκία
19-10-2002: Πρόντι: H Kύπρος στην E.E., ακόµα και χωρίς λύση Συνέντευξη σε «Κ» και ΣKAΪ 100,3
Θέλουµε όλη την Kύπρο στην E.E. O Pοµάνο Πρόντι σε συνέντευξη που παραχωρεί στην
«K» και τον «ΣKAΪ» µιλά για τη διεύρυνση και το Σύµφωνο Σταθερότητας
∆εν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο σε ιρλανδικό «όχι»
Προτείνουµε νέα ερµηνεία στο Σύµφωνο Σταθερότητας
20-10-2002: Kυπριακό, τροµοκρατία, οικονοµική κρίση Aπό αύριο η κυβέρνηση επιστρέφει στα
µεγάλα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήµατα µετά το «διάλειµµα» των εκλογών
23-10-2002: Eγρήγορση της Aθήνας για την Kύπρο Παπανδρέου: ∆εν υπάρχει ένδειξη ότι θα
εµποδισθεί η ένταξη στην E.E.
∆εν λένε «όχι» στην Kύπρο Oι 15 υπουργοί Eξωτερικών της E.E. δεν προέβαλαν
αντιρρήσεις – H Aθήνα σε εγρήγορση
24-10-2002: Συγκρατηµένη αισιοδοξία για την ένταξη της Kύπρου Tις ανησυχίες του εξέθεσε ο κ.
Παπανδρέου στο υπουργικό συµβούλιο
Στήριξη Φίσερ στην Tουρκία
25-10-2002: H Eυρ. Eνωση δεν δίδει ηµεροµηνία στην Tουρκία
Πρόκληση χωρίς απάντηση στα Iµια H κυβέρνηση σε γραµµή «µη έντασης» µε την Tουρκία
Πρόκληση χωρίς απάντηση για τα Iµια
Aθήνα, Aγκυρα και E.E.
26-10-2002:Tώρα Kύπρος, στο µέλλον το Aγροτικό Στηρίζουµε διεύρυνση παρά τις απώλειες
Tώρα η Kύπρος, τα αγροτικά στο µέλλον H κυβέρνηση προτάσσει τον στόχο της διεύρυνσης
και βάζει σε δεύτερη µοίρα το πάγωµα πόρων προς αγρότες
H αντίστροφη µέτρηση άρχισε για τη Λευκωσία
27-10-2002: Tουρκία, οι πρωταγωνιστές των εκλογών Aµφιλεγόµενες προσωπικότητες οι πέντε
πολιτικοί-αρχηγοί κοµµάτων που αναµένεται να ξεπεράσουν το 10%
30-10-2002:Eθνική στήριξη στο Kυπριακό ο στόχος Σηµίτη Eνηµερώνει αρχηγούς κοµµάτων
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Aγωνία για το σχέδιο Aνάν O πρωθυπουργός ενηµερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς
επιζητώντας οµοψυχία στην κρίσιµη φάση
Kαι στη Λευκωσία δεν αποκλείουν τα απρόοπτα...
Φήµες για το σχέδιο OHE
Nέα εµπόδια Aγκυρας στον Eυρωστρατό
Eυρωστρατός και Kύπρος
31-10-2002: Kαι λύση τύπου Bελγίου προτείνεται για την Kύπρο Eνηµέρωση αρχηγών από τον
Σηµίτη – Θετική στάση Kαραµανλή
Mοντέλο Bελγίου για Kύπρο Tι φοβούνται, τι ελπίζουν Aθήνα και Λευκωσία
«Tους θυµάται µόνον στα δύσκολα»
Συµφωνία... διαφωνίας για τον Eυρωστρατό
Iσλαµιστές, αστάθµητος παράγων της Tουρκίας
H Tουρκία της ∆ύσης ψηφίζει ισλαµικά... Oικονοµία, Iράκ, Kυπριακό, διαπραγµατεύσεις
µε E.E. κρίνουν το µέλλον της γείτονος χώρας
Mια δηµοκρατική χώρα µε µουσουλµανική ταυτότητα το όραµα του Eρντογκάν

2002
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1-11-2002: H ευχάριστη πλευρά των ελληνοτουρκικών
Λύση πριν από την Kοπεγχάγη O πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα να κατατεθεί η
πρόταση Aνάν πριν από το Συµβούλιο των «15»
Θέµα αναβολής εκλογών στην Kύπρο
2-11-2002: Tα επεισόδια, παρένθεση στις σχέσεις µε Tουρκία
Aισιοδοξία για λύση στην Kύπρο
Tουρκικό παράδοξο
Eρντογκάν, πρώτος και απολογούµενος Eκλογές στην Tουρκία
Στο εδώλιο ο Eρντογκάν... µετεκλογικά Tο δικαστήριο του έδωσε δεκαπενθήµερη διορία
3-11-2002: Tι ελπίζει, τι φοβάται η Kύπρος Bελγικό µοντέλο ή τύπου Bοσνίας, το σχέδιο του Aνάν
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Tα δύσκολα µπροστά µας στο Kυπριακό H Tουρκία νιώθει για πρώτη φορά µετά πολλά
χρόνια πίεση και ελπίζει στο σχέδιο Aνάν
Tουρκία: φαβορί οι ισλαµιστές Kρίσιµες εκλογές σήµερα
Tουρκία: οι ισλαµιστές παίρνουν τα ηνία Aναµένεται να βγουν πρώτο κόµµα, ενώ δεν
αποκλείεται και η µάλλον ιδιότυπη συνεργασία τους µε το κόµµα του κ. Mπαϊκάλ
O κ. Eρντογκάν αναζητεί ενεργό µετεκλογικό ρόλο O υπό απαγόρευση πολιτικός θα
επιδιώξει να γίνει υπουργός
5-11-2002: Pύθµιση για Kύπρο πριν από Kοπεγχάγη Eπιδιώκεται από Oυάσιγκτον
Πριν από τη σύνοδο της E.E. το σχέδιο λύσης του Aνάν Oι συνοµιλίες του Aµερικανού
υφυπουργού Eξωτερικών Γκρόσµαν στην Aθήνα
Γ. Παπανδρέου: Tα χαρακτηριστικά της λύσης του Kυπριακού
Aθήνα καλεί Eρντογάν Προσδοκία για συνεργασία σε Kύπρο - E.E. και χωρίς
προκατάληψη για τις ισλαµικές ρίζες
Tο τουρκικό κατεστηµένο πλήρωσε τα λάθη του ∆ιαστάσεις ιστορικού ορόσηµου
προσλαµβάνει η νίκη των ισλαµιστών, που βασίστηκε στις ανάγκες των πολλών και στο
όραµα της Eυρώπης
Mηνύµατα φιλίας στον Eρντογάν Aπό την κυβέρνηση και τον K. Kαραµανλή µε ευχή για
καλύτερη συνεργασία σε E.E. και Kύπρο
Aνοικτά τα οικονοµικά µέτωπα Mεγάλες και αποφασιστικές µάχες πρέπει να δώσει τώρα
η Tουρκία για να βγει από την κρίση
Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός;
Tο «Iσλάµ λάιτ» έδωσε στον Eρντογκάν τη µεγάλη επιτυχία
H Aθήνα ελπίζει το νέο σχήµα να αντέξει στον χρόνο
Στάση αναµονής τηρούν Eυρώπη και Aµερική
Eντυπωσιακές συνέπειες των αποτελεσµάτων...
Mε την ψήφο ζήτησαν καλύτερη ζωή
Tο πολιτικό Iσλάµ
«Tουρκικό ’74 / ’81» και Kύπρος
Tο µήνυµα της Tουρκίας
6-11-2002: Kαι βιώσιµη λύση και ένταξη της Kύπρου O πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η Λευκωσία
έχει τον τελικό λόγο και ότι δεν χαρίζουµε τίποτα
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Kαι ένταξη και βιώσιµη λύση H θέση και οι επιδιώξεις της ελληνικής πλευράς για το
Kυπριακό
Φόβοι και επιφυλάξεις στο εσωτερικό µέτωπο
Aβραµόπουλος µύησε Eρντογάν στο Kυπριακό
Συνεννόηση E.E. - Aνάν για τη λύση
Eνστάσεις HΠA για πυροβόλα στην Kύπρο
∆εν πρέπει να εγκαταλείψει τον Aτατούρκ
Tώρα πλέον µπαίνει το µεγάλο στοίχηµα
Θετικό το κλίµα χθες στις αγορές
H νίκη του Eρντογάν δεν θα διασώσει τον Σαντάµ
7-11-2002: Tο «άνοιγµα» Eρντογάν ενόχλησε την Aγκυρα O νεός ηγέτης αναδιπλώθηκε για το
Kυπριακό υπό πίεση
Eπανατοποθέτηση υπό πίεση από Eρντογάν για Kυπριακό «∆εν θέλουµε να µιµηθούµε το
βελγικό µοντέλο, εµπνεόµαστε από αυτό»
Nέφος αβεβαιότητας καλύπτει όλα τα µέτωπα
H Aθήνα αναζητεί ηµεροµηνία επίσκεψης
HΠA, E.E. «ενθαρρύνουν» επίµονα τον Aνάν
Σιράκ: Eπίλυση πριν από την ένταξη
Kαραµανλής: H λύση δεν είναι προϋπόθεση
∆εν νοείται διεύρυνση χωρίς Kύπρο
O πρεσβευτής της Tουρκίας Γιγίτ Αλπογάν στην «Kαθηµερινή»
Tο «αίνιγµα» Eρντογάν
Iσλαµοδηµοκρατία
∆ιελκυστίνδα στην Tουρκία
Πώς η Aµερική «ενισχύει» το Iσλάµ
8-11-2002: Ερχεται το σχέδιο του Aνάν
Aπό την αρχή της επόµενης εβδοµάδας, µε αναβολή λίγων ηµερών
Tην άλλη εβδοµάδα το σχέδιο Aνάν
O γ.γ. του OHE δεν θέλει να υπονοµευθεί η προσπάθειά του – Nέα «παρατήρηση»
Aγκυρας προς Eρντογάν
Tούρκοι κατά πολιτικών αεροσκαφών
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O Eρντογάν είδε χθες τον Σεζέρ
Για τον συνταγµατικό γρίφο του διορισµού πρωθυπουργού, επισήµως ουδέν συζητήθηκε
Kάθε άλλο παρά θερµή µοιάζει η χθεσινή χειραψία Eρντογάν - Σεζέρ.
10-11-2002: Eπώδυνος συµβιβασµός - Tο σχέδιο λύσης Aνάν για Kύπρο
Eλληνες, Tούρκοι και Kύπριοι υποχρεώνονται σε υποχωρήσεις
Φως στο σχέδιο Aνάν για την Kύπρο
Oλα τα σηµεία που συζητούνται στη Λευκωσία οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι δύο πλευρές
θα υποχρεωθούν σε οδυνηρό συµβιβασµό
Tα «ναι» και «όχι» Aθήνας– Λευκωσίας κρίνουν το µέλλον
H επιλεκτική χρήση των «µοντέλων» από Nτενκτάς και οι δυσκολίες Σηµίτη – Kληρίδη στην
τελική φάση
Kαι η Aγκυρα δυστροπεί στις πιέσεις
Παρά τα «ανοίγµατα» Eρντογάν, το κατεστηµένο δεν επιθυµεί λύση µακριά από τους
στόχους του
Tι φοβάται, τι προσδοκά το ΠAΣOK από Kυπριακό
H αντανάκλαση των εξελίξεων στο εσωτερικό µέτωπο
Aναγκαίο κακό για N.∆. η στήριξη της κυβέρνησης
O «Eυρωπαίος» κ. Eρντογάν και ο «Aττίλας»
H κρίση της επόµενης ηµέρας
Πώς κυριάρχησε το πολιτικό Iσλάµ στην Tουρκία
Eίναι µε απόσταση ο πιο οργανωµένος κοµµατικός µηχανισµός µε ισχυρούς θεσµούς στις
λαϊκές τάξεις
Xάνεται και το φάντασµα του Aτατούρκ
H νίκη των ισλαµιστών συγκλόνισε την πολιτική σκηνή της Tουρκίας και σηµατοδοτεί τη
σταδιακή σήψη του κεµαλισµού
Tουρκικά παράδοξα… και άλλα
12-11-2002: Kύπρος, 50 - 50 πιθανότητες - Για επίτευξη λύσης ή διχοτόµηση
Kληρίδης – Σηµίτης: Bάση για διαπραγµάτευση το σχέδιο
Ωρες ιστορικής ευθύνης για την Kύπρο
Tο σχέδιο του γενικού γραµµατέα του OHE αποτελεί βάση διαπραγµάτευσης για λύση,
σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις Λευκωσίας και Aθήνας
Tη σύγκληση του συµβουλίου αρχηγών ζητεί ο Kαραµανλής
Eνοχληµένη η Pηγίλλης, κατηγορεί Σηµίτη ότι την ενέπαιξε µε την ενηµέρωση
«Aναψαν» τα τηλέφωνα Παπανδρέου
Συνεχείς επαφές µε ξένους παράγοντες εν µέσω συναντήσεων µε Eλληνες πολιτικούς
Kληρίδης: ∆εν θα θυσιάσω το δάσος για το δένδρο...
K. Σηµίτης: Nα µην χαθεί η ευκαιρία
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Πρώτα ο Πρόεδρος, αργότερα οι αρχηγοί
Πρόεδρος: Nα θυµηθούµε τον πατριωτισµό µας...
Aκρως επιφυλακτικά τα κόµµατα στη Λευκωσία
Προβληµατισµός βουλευτών στο ΠAΣOK για το σχέδιο
Eβερτ και επιτελείς N.∆. έδωσαν στίγµα για Kύπρο
Kακλαµάνης: Aλλο λύση, άλλο ένταξη
E.E.: Θέλουµε λειτουργικό κράτος
KKE: Eίναι ακραίο και επικίνδυνο
H πρόταση Aνάν
Tι προβλέπει το σχέδιο του Kόφι Aνάν στα επιµέρους θέµατα
Aνάν: Xωρίς βιασύνη µε διακριτικότητα
∆υσφορία Nτενκτάς, αµηχανία Aγκυρας
∆υσαρεστηµένος ο Nτενκτάς, θέλει περισσότερο χρόνο
Aφήνοντας ξοπίσω τη Nέα Yόρκη, µε τον νου στην Kύπρο...
Tα όρια του Kυπριακού
Eτσεβίτ: Aπειλή για την Tουρκία ο T. Eρντογάν
13-11-2002: Tα «κλειδιά» του σχεδίου - Σηµεία που κρίνουν την τύχη της Kύπρου
Aσφυκτική προθεσµία η 28η Φεβρουαρίου 2003 µε ενδιάµεση την 12η ∆εκεµβρίου 2002
Tα τέσσερα δύσκολα βήµατα της κυβέρνησης
Σηµίτης και Γ. Παπανδρέου θα προσπαθήσουν να ελέγξουν τις αντιδράσεις στο ΠAΣOK
και τη χώρα
Σηµίτης: να µην δούµε το σχέδιο αποσπασµατικά
Mετά τη συνάντηση µε τον Πρόεδρο µίλησε πάλι για ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί
Tα επικίνδυνα σηµεία του σχεδίου
∆υσλειτουργικό το µοντέλο για την Kύπρο
Eνοχληµένη λόγω της καθυστέρησης µελετά τώρα η Pηγίλλης το σχέδιο
Aνάβει φωτιές» η πρόταση Aνάν στη Bουλή
Oλοι πλην KKE θέλουν συµβούλιο υπό τον Πρόεδρο
Aθήνα, Λευκωσία και Aγκυρα κοντά σε διαπραγµάτευση
∆ιατύπωση πρώτων αντιρρήσεων από τους αρχηγούς στην Kύπρο
Στη µαραθώνια συνεδρίαση του Eθνικού Συµβουλίου, που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες
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Πιο θετικός ο Nτενκτάς για το σχέδιο
Φόβοι Aγκυρας, αισιοδοξία Eρντογάν
O τουρκοκυπριακός Tύπος γράφει για νέα προσφυγιά
Πρόντι: H Kύπρος έστω διαιρεµένη στην E.E.
«Παγώνει» την Tουρκία ο Φερχόιγκεν
Kαι κατηγορεί τον Nτ’ Eστέν ότι οι δηλώσεις του ασκούν πίεση στην E.E. για την
Kοπεγχάχη
14-11-2002: ∆ιαπραγµάτευση ο µόνος δρόµος για το Kυπριακό
Yποστήριξαν Σηµίτης–Παπανδρέου
H διαπραγµάτευση του σχεδίου Aνάν είναι µονόδροµος
Oι κ. Σηµίτης και Παπανδρέου ανέπτυξαν τα επιχειρήµατα στο υπουργικό συµβούλιο
N.∆.: Tο σχέδιο θυµίζει... Bοσνία
Πέντε βασικές αρνητικές διαπιστώσεις της Pηγίλλης για το µοντέλο που προτείνει ο γ.γ. του
OHE κ. Aνάν
Στηρίζουν οι υπουργοί, παρά τους φόβους
Xρόνο θέλει τώρα για να απαντήσει και η Λευκωσία
Aποκαλυπτική η ενηµέρωση Mαρκίδη για χρονοδιάγραµµα
Mητσοτάκης: Σε δέκα χρόνια, κύριος πόλος οι Eλληνοκύπριοι
H Kύπρος, µεγάλος σκόπελος κατά τον πρόεδρο της E.E
Παράταση ζητεί ο Nτενκτάς
KKE: Παγίδα, απαράδεκτο κι επικίνδυνο
«Φαϊνάνσιαλ Tάιµς»: Mοναδική ευκαιρία για την Kύπρο
Eυρωπαϊκή Eνωση και Kύπρος
Tο διπλό χαµόγελο του Kόφι Aνάν
O Eρντογάν τρέχει για την Eυρώπη...
Πασχίζει για τον καθορισµό ηµεροµηνίας
... και τον συνταγµατικό γρίφο της πρωθυπουργίας
Πολύ αργά για δισταγµούς έναντι της Aγκυρας
Aµετακίνητος ο Bαλερί Zισκάρ ντ’ Eστέν
H Aθήνα σταθµίζει τις αντιδράσεις στη γείτονα χώρα
15-11-2002: Hµεροµηνία δηµοσίευσης: 15-11-02
Tο Kυπριακό στα βαθιά - Φωνές αντίδρασης σε Aγκυρα και Aθήνα
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Aποφασισµένος ο κ. K. Σηµίτης επιδιώκει «καθαρή λύση» εντός και αποδοχή σχεδίου προ
Kοπεγχάγης
«Kαθαρή λύση» και στο Kυπριακό
O πρωθυπουργός K. Σηµίτης στην κοινή συνεδρίαση Kοινοβουλευτικής Oµάδας και
Kεντρικής Eπιτροπής θα θέσει το δίληµµα «λύση ή διχοτόµηση»
Xάνεϊ: Yπάρχουν αποκλίσεις από το ευρωπαϊκό κεκτηµένο
O Bρετανός διαµεσολαβητής αποκλείει τη συµµετοχή νέου κράτους στον Eυρωστρατό
∆εκέµβριο λύση, αν θέλει η Tουρκία
Aποφασισµένος ο πρωθυπουργός K. Σηµίτης περιµένει το θετικό µήνυµα από την Aγκυρα
Σκληρές διαπραγµατεύσεις ζητούν όλοι οι βουλευτές
Πολυφωνία, µε σκληρές αρνήσεις, στην Tουρκία
Kείµενο–βόµβα στα θεµέλια του ΠAΣOK από Πάγκαλο, Aρσένη και Kαψή
Eκκληση από Λευκωσία για χαµηλούς τόνους
N.∆.: Mας τροµάζουν οι υποσηµειώσεις
Yπόσχεση Mπους για στήριξη
Kαι ο Economist βλέπει φως στο Kυπριακό
Mε σκληρές θέσεις επιστρέφει ο Nτενκτάς
Pάλλης: Nα αποδεχθούµε το σχέδιο
KKE: Συγκέντρωση και πορεία «καταδίκης»
Eπιστρέφει «σκληρός» ο Nτενκτάς
Eυρώπη και Kύπρος
Aπών στην ορκωµοσία ο Eρντογάν
16-11-2002: Παρέµβαση Mπους για Kύπρο
Σε τηλεφωνική επικοινωνία µε Σηµίτη ζήτησε στήριξη της Tουρκίας στην E.E.
Παρέµβαση από Mπους για Kύπρο και Tουρκία
88% των Tουρκοκυπρίων λένε «ναι» στην ένταξη
Περιοδεία Kαραµανλή για Kύπρο
Γ. Mαρκίδης: Mετεξέλιξη όχι κατάργηση
Kληρίδης – Σηµίτης συµφωνούν για «ναι»
Tουρκία και Eυρώπη
17-11-2002: Nαι στη διαπραγµάτευση Λευκωσία–Aθήνα κάθονται στο τραπέζι
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Tο συµπέρασµα των συναντήσεων Kληρίδη µε Σηµίτη και Kαραµανλή - Προβληµατισµός
για τη στάση που θα τηρήσει ο Pαούφ Nτενκτάς
Tα έξι αδύναµα σηµεία του Σχεδίου Aνάν
H E.E. µόνη ελπίδα των Tουρκοκυπρίων
∆εν πιστεύουν στο όραµα του Ραούφ Nτενκτάς
Πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα του σχεδίου Aνάν
Η λύση δεν είναι διπλωµατική άσκηση επί χάρτου
Tα σηµεία που πρέπει να διαπραγµατευθεί η ελληνοκυπριακή πλευρά
Bλέποντας το Kυπριακό από τον λόφο του ’60
Tο σχέδιο Aνάν αντιµετωπίζεται µε όλες τις προκαταλήψεις του παρελθόντος, και υπό το
πρίσµα των παρεπόµενων αντιπαραθέσεων
O Kαραµανλής στηρίζει την απόφαση
Στο πλευρό του κυπριακού λαού και της ηγεσίας εν όψει των δύσκολων ηµερών που
έρχονται
Aθήνα – Λευκωσία είπαν «ναι» στη διαπραγµάτευση
Tα βασικά σηµεία της συζήτησης Σηµίτη – Kληρίδη
Oι προσδοκίες της επίσκεψης Eρντογάν
Tο Kυπριακό και η ευρωπαϊκή πορεία της Tουρκίας τα βασικά σηµεία των συνοµιλιών µε
τον Eλληνα πρωθυπουργό K. Σηµίτη
Γκιούλ ο νέος πρωθυπουργός της Tουρκίας - Θετικοί οι στρατηγοί στο σχέδιο Aνάν
Kινητικότητα στο άλλο ΠAΣOK
H κυβέρνηση την ώρα που δίνει µάχη εκτός Eλλάδας πρέπει να προσέχει και εντός
Iστορία χαµένων ευκαιριών για την Kύπρο
H Kύπρος στη δίνη των «χαµένων ευκαιριών»
Tη λήψη δραµατικών αποφάσεων θέτει επί τάπητος το σχέδιο Aνάν – Tι συνέβη στα 44 χρόνια
από τη γέννηση της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας
Λανθασµένο το αρχικό αίτηµα για ένωση της Kύπρου µε την Eλλάδα
Mια επιστολή Aβέρωφ που παραµένει επίκαιρη...
H στάση της Eλλάδος για το Kυπριακό το 1963
Πιέσεις Mπους για Tουρκία και βοήθεια για την Kύπρο
Tα συµπεράσµατα της επικοινωνίας µε Σηµίτη
Σχέδιο Aνάν», λεπτές ισορροπίες εκβιασµού και ελπίδας
Mε όχηµα την Eυρώπη
H διεύρυνση δεν φθάνει ώς την Aγκυρα
Παρά τις δηµόσιες διακηρύξεις, η πλειοψηφία του Eυρωπαϊκού Συµβουλίου αντιτίθεται
στην τουρκική υποψηφιότητα
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Συνταγµατικός γρίφος για τον Tαγίπ Eρντογάν
Πώς θα µετεξελιχθεί το ταχύτερο σε «πρωθυπουργήσιµο πολιτικό»
19-11-2002: Nέο πνεύµα από Eρντογάν για Kυπριακό και ελληνοτουρκικά
Tι συζήτησαν κατ’ ιδίαν Σηµίτης και Kαραµανλής στις συναντήσεις µε τον ισχυρό άνδρα
της Tουρκίας
Θετικός ο Eρντογάν, αλλά διστάζει
Θεωρεί βάση διαπραγµάτευσης το σχέδιο του γενικού γραµµατέα του OHE Kόφι Aνάν,
αλλά θέτει ως πρόσκοµµα το σφικτό χρονοδιάγραµµα
H Λευκωσία είπε το πρώτο «ναι»
Tη θετική γνώµη του Eθνικού Συµβουλίου µετέφερε ως απάντηση ο πρόεδρος Kληρίδης
στον OHE
Kριτική στους χειρισµούς Σηµίτη από τον Kαραµανλή
Στην πενηντάλεπτη συνάντηση των δύο αρχηγών για το Kυπριακό
Πρώτες εκτιµήσεις από τη συνάντηση
Προκλήσεις Tούρκων στρατηγών στο Aιγαίο
Πού συµφωνούν, πού διαφωνούν οι δύο πλευρές
Kαραµανλής: Στο χέρι της Tουρκίας...
Oλα ανοιχτά για την Kύπρο στη Σύνοδο
Γραφειοκράτες κατά Eρντογάν
Mάιο 2004 η ένταξη των «10»
Mεγάλες επιφυλάξεις Xριστόδουλου για Kύπρο
Yποδοχή στα τουρκικά από Aβραµόπουλο
Oι σύµµαχοί µας και η Kύπρος
Tο άλλο πρόσωπο της Tουρκίας
Mια αντιφατική σχέση
20-11-2002: Eξι σηµεία διαπραγµάτευσης
Θέτουν Aθήνα και Λευκωσία στο τραπέζι Γρίφος η στάση Nτενκτάς, που κωλυσιεργεί
Tα έξι σηµεία διαπραγµάτευσης
O κ. Σηµίτης αποσαφήνισε τα επιµέρους σηµεία, στα οποία Aθήνα - Λευκωσία
επιδιώκουν βελτιώσεις
Pηγίλλης: Προέχει η ένταξη, όχι η λύση
«Kίτρινη κάρτα» από Aνάν προς Aγκυρα – Nτενκτάς
Kωλυσιεργούν στα Kατεχόµενα
«Προετοιµαστείτε για ένταξη χωρίς λύση»
H E.E. εξετάζει ενδεχόµενο ένταξης Kύπρου χωρίς λύση
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Σαφής παρότρυνση Φερχόιγκεν χωρίς αντιρρήσεις από τους YΠEΞ των «15»
Mητσοτάκης: Eπώδυνος συµβιβασµός µέσω διαπραγµατεύσεων
Tο Kυπριακό στην... Iερά Σύνοδο
Eπιφυλάξεις Παπαρήγα, διαλλακτικός ο ΣYN
Eνταξη χωρίς υποσηµειώσεις
Tο «πατριωτικό» δίληµµα
∆ιαφωνία Γκιούλ - Σεζέρ για έναν υπουργό
21-11-2002: Aδιέξοδο στον Eυρωστρατό µε υπαιτιότητα της Aγκυρας
O Tούρκος πρόεδρος συνδέει το θέµα µε την περίφηµη ηµεροµηνία για E.E.
Παρελκυστική τακτική και από τον Eρντογάν
Παζαρεύουν σε γραµµή άρνησης Σεζέρ - Eρντογάν
Στο τρίπτυχο E.E., Kύπρος, Eυρωστρατός
H E.E. «πάγωσε» τον Eρντογάν
Oυτοπία χαρακτήρισε ο Πρόντι ακόµα και την προσδοκία προσδιορισµού ηµεροµηνίας
ένταξης
Eυρωβουλή: Eνταξη χωρίς λύση
H Aθήνα επαναφέρει απειλή µε βέτο
Kείµενο - φωτιά εντός του ΠAΣOK για το Kυπριακό
Πρώτο αρνητικό µήνυµα Xριστόδουλου για το σχέδιο
H Tουρκία παράγει τώρα τις εξελίξεις
22-11-2002: Oλα για την ένταξη ασχέτως συµφωνίας λύσεως Kυπριακού
Aνησυχία για τυχόν προβολή εµποδίων
H Aγκυρα δυναµιτίζει το Kυπριακό...
H Αθήνα δεν συναινεί στην «πακετοποίηση» της λύσης, της ένταξης στην E.E. και της
χορήγησης ηµεροµηνίας στην Τουρκία
Kαραµανλής: Aνευ όρων η ένταξη
Tο Πολιτικό Συµβούλιο της N.∆. εξέφρασε προβληµατισµό για το Kυπριακό εν όψει
Kοπεγχάγης
Παζάρι θέλει πάλι ο Eρντογάν
Σήµερα η συνάντηση Aνάν - Nτε Σότο
...και τη συµφωνία για τον ευρωστρατό
∆ιεύρυνση της Συµµαχίας µε σκιές
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Mπούµεραγκ η τουρκική αδιαλλαξία
23-11-2002: Kαι τώρα, Kοπεγχάγη...
Oλα παίζονται για Kύπρο, Eυρωστρατό και ενταξιακή ηµεροµηνία της Tουρκίας
∆εσµεύθηκε ο Mπους να πιέσει την Aγκυρα
Kαθαρή λύση χωρίς αστερίσκους
Σηµίτης προς εταίρους από την Πράγα για την ένταξη της Kύπρου στις 12 ∆εκεµβρίου
Eρντογάν: ∆ώστε ηµεροµηνία αλλιώς θα έχετε συνέπειες
Oχι Kαραµανλή σε «πακέτα» λύσεων
O Παπαθεµελής ξεκινά ενηµέρωση για Kυπριακό
Aναµέτρηση εκσυγχρονιστών- «πατριωτών» στην K.E. ΠAΣOK
Oι περιπλοκές του Kυπριακού
24-11-2002: Σενάριο πρόωρων εκλογών το 2003
Mε αφορµή το Kυπριακό και άλλα εθνικά
Eνα σενάριο για αιφνίδιες εκλογές το 2003
Στις αρχές του προσεχούς καλοκαιριού
H εκβιαστική διπλωµατία της Aγκυρας
Mε ποιον τρόπο Eρντογάν και καθεστώς θα επιδιώξουν να κερδίσουν τα µέγιστα µέχρι τη
σύνοδο της Kοπεγχάγης
Tο Kυπριακό δεν φέρνει ύφεση στις σχέσεις Eλλάδος – Tουρκίας
H κυβέρνηση νοµιµοποιεί την αδιαφάνεια
Eκλογές έως τον Oκτώβριο του 2003 βλέπει ο Πρ. Παυλόπουλος, µιλώντας στην «K»
Λύση Kυπριακού έστω και µετά την Kοπεγχάγη
Eπιδιώκει η κυβέρνηση υπό τον όρο ότι θα υπάρξει «καθαρή ένταξη» στη σύνοδο
H ένταξη θα έχει πολλούς «αστερίσκους»
H πιεστική ανάγκη της E.E. για λύση Kυπριακού λόγω Iράκ – Eυρωστρατού ενέχει µεγάλους
κινδύνους για Aθήνα – Λευκωσία
H Tουρκία «τα θέλει όλα»
Tο ευρωτουρκικό µας µέλλον
Kλίµα ευφορίας για την κυπριακή οικονοµία από την ένταξη στην E.E. και το σχέδιο
Aνάν
26-11-2002: Aνησυχία Σηµίτη για τα γκάλοπ του Kυπριακού
Zήτησε οµοψυχία στο E.Γ. καθώς καταγράφεται αµφιθυµία της κοινής γνώµης σε Aθήνα
- Λευκωσία
Γρίφος η στάση της Aγκυρας
H διπλή αγωνία της Λευκωσίας
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Περιοδεία πειθούς του Eρντογάν στην Eυρώπη
Oι αµφισηµίες των προγραµµατικών δηλώσεων Γκιουλ
27-11-2002: O Γ. Παπανδρέου στην Aγκυρα
Στις 4 ∆εκεµβρίου θα συναντηθεί µε τον Γιακίς παρά την αναβλητικότητα Nτενκτάς για
το Kυπριακό
Πρόωρες εκλογές στην ατζέντα
Στο ΠAΣOK δεν τις αποκλείουν, υπό την προϋπόθεση της καλής πορείας σε Kυπριακό –
Προεδρία E.E.
H Oυάσιγκτον στηρίζει γρήγορη λύση
Eνταξη Kύπρου χωρίς κεκτηµένο για Kατεχόµενα
Kαλή απόφαση για την Tουρκία υπόσχεται η E.E.
Aν και έχει να διανύσει ακόµη µακρύ δρόµο

2002
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1-12-2002: Eπίλυση του Kυπριακού βοηθάει το Aιγαίο
Θετική αφετηρία διαπραγµάτευσης χαρακτηρίζει το σχέδιο Aνάν ο πρώην υφυπουργός
Eξωτερικών κ. Xρήστος Pοζάκης
Tο Kυπριακό θα ταράξει την πολιτική
H N.∆. εκτιµά ότι τα εθνικά θέµατα αποτελούν κρίσιµη µάζα των εκλογών - Oι πολίτες
είναι διχασµένοι και όλα θα κριθούν στους χειρισµούς
Aνδραποδώδης «λύση» του Kυπριακού
Oι «γείτονες» στο σχέδιο Kόφι Aνάν
Αγριο παζάρι για την ένταξη της Τουρκίας
Oι Eυρωπαίοι, µετά τις συναντήσεις µε τον Eρντογάν, δηµιούργησαν ελπίδες ότι θα δώσουν
κάποια ηµεροµηνία στην Αγκυρα
Eπιστολή προς µουσουλµάνους
3-12-2002: «Kλείδωσε» την ένταξη η Λευκωσία
Mαραθώνιος για το πολιτικό πρόβληµα
Πονοκέφαλος για την Aθήνα οι διαφωνίες στη Λευκωσία
Θα υπάρξουν παραινέσεις προκειµένου να πέσουν οι τόνοι µεταξύ των κοµµάτων
«Kλειδώνει» η ένταξη του νησιού
Eπίθεση στο τουρκικό κατεστηµένο από Γιακίς
Xριστόφιας κατά συµβούλων Kληρίδη
Eιρωνικά σχόλια για παράλληλη προεδρία
«Eκπληξη» η λύση του Kυπριακού
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H Kύπρος στην E.E., στο µέλλον και η Tουρκία
Aποκλειστική συνέντευξη του Πορτογάλου προέδρου Zόρζε Σαµπάιο στην «K», µε καίριες
απόψεις για τη σύνοδο κορυφής της Kοπεγχάγης
4-12-2002: Tην «ουρά» του Eλσίνκι επικαλείται ο ∆ανός YΠEΞ
Kαι επισηµαίνει τις συνέπειες ενδεχόµενου βέτο για την ελληνική προεδρία
H Λευκωσία θέλει πολλές αλλαγές στο σχέδιο Aνάν
O Nτενκτάς απειλεί πάλι την E.E.
Eνιαία γραµµή στη ∆EE για Kύπρο
H δανική προεδρία τηρεί ύποπτη σιγή για λύση - ένταξη
O Nτενκτάς θέλει αναβολή στην Kοπεγχάγη
Tη στήριξη Tουρκίας και Aράβων ζητούν οι HΠA
«Tεστ ειλικρίνειας» για την Aγκυρα, η Kοπεγχάγη
5-12-2002: Tι θέλω για Eυρώπη-Kύπρο
O νέος ισχυρός άνδρας της Tουρκίας Tαγίπ Eρντογάν µιλάει στην «K»
Θέλω ηµεροµηνία στην Kοπεγχάγη
O Tαγίπ Eρντογάν στέλνει σαφές µήνυµα και συναρτά άµεσα τη λύση του Kυπριακού µε
την ένταξη του νησιού στην E.E.
∆εν απέσπασε δέσµευση ο Γ. Παπανδρέου
Nέα επιπλοκή υγείας Nτενκτάς
H ένταξη θα προηγηθεί της λύσης
Oι οδύνες της Kοπεγχάγης
Mε αντάλλαγµα δίνει η Tουρκία βάσεις στις HΠA
Στην περίπτωση επίθεσης εναντίον του Iράκ
Γιατί ο Zισκάρ είπε τόσα για την τουρκική ένταξη;
6-12-2002: O Nτενκτάς ζητεί περισσότερα
Στην τρισέλιδη απαντητική επιστολή του προς τον Aνάν επί του προτεινόµενου σχεδίου
Pαντεβού το 2005, αν...
Προϋποθέσεις για ηµεροµηνία προς Tουρκία από Γαλλία – Γερµανία
Συµπόρευση Σρέντερ-Σιράκ για Tουρκία
Θα προτείνουν «ηµεροµηνία για την ηµεροµηνία»
H Oυάσιγκτον προειδοποιεί την Aγκυρα
7-12-2002: Aνάν, Kληρίδης, Nτενκτάς πάλι µαζί...
Aπόρριψη, αλλά µε παράθυρο διαλόγου από τον Eρντογάν
H τουρκική απάντηση στη γαλλογερµανική πρόταση

533

Mίλερ: ∆εν αποκλείω λύση έως την Kοπεγχάγη
Tέσσερα σενάρια N.∆. για Kύπρο
8-12-2002:Tα διλήµµατα της Kοπεγχάγης
Eνταξη της Kύπρου µε «αστερίσκους»;Aγωνία και σκληρό παζάρι
Oι πιθανοί «αστερίσκοι» της ένταξης
H πρόταση που µετέφερε ο Γ. Παπανδρέου στην Aγκυρα και τα εναλλακτικά σενάρια για
το κείµενο της Kοπεγχάγης
H αγχωµένη διεύρυνση της E.E.
H µετάλλαξη σε Oµοσπονδία είναι το µεγάλο πρόβληµα της εποµένης ηµέρας
Tο σχέδιο Aνάν εµπεριέχει τη διχοτόµηση
O Γερ. Aρσένης θεωρεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποσυνδέσει ένταξη και λύση του
Kυπριακού
Oυάσιγκτον καλεί Kοπεγχάγη
Oι παράµετροι των ελληνοτουρκικών σχέσεων
Tουρκία: ο γρίφος της Kοπεγχάγης
H E.E. πρέπει να ορίσει ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµατεύσεων, αλλά υπό όρους
10-12-2002: Θετικά τα µηνύµατα από Eυρώπη
Για την ένταξη της Kύπρου, όπως διαπίστωσε ο πρωθυπουργός στις πολλαπλές επαφές
του
Iράκ, ένταξη στη... βαλίτσα του Eρντογάν
Συναντάται σήµερα στον Λευκό Oίκο µε τον Mπους
11-12-2002: Oρόσηµο το αναθεωρηµένο σχέδιο Aνάν
Mε λίγες ουσιαστικές αλλαγές και επιστολή – τελεσίγραφο από τον γενικό γραµµατέα του
OHE Kληρίδης – Nτενκτάς οδηγούνται σε συµφωνία
Aφόρητη πίεση για συµφωνία έως αύριο
H επιστολή-τελεσίγραφο του γ. γραµµατέα του OHE
Tα βασικά σηµεία που άλλαξαν από τον OHE
O Nτενκτάς είπε πρώτα «όχι» και µετά πήγε στο νοσοκοµείο
Tην «ουρά» του Eλσίνκι επανέφερε ο Pασµούσεν
Στη συνάντηση µε Σηµίτη για το κυπριακό που πραγµατοποιήθηκε χθες στην Aθήνα
Πλήρης υποστήριξη Mπους προς Eρντογάν και Tουρκία
Eπιφυλακτική η N.∆. για το αναθεωρηµένο σχέδιο
Kανένας «αστερίσκος» από τους YΠEΞ των «15»
Kωνσταντόπουλος: Eίναι ώρα µέγιστης ευθύνης και ενότητας
H Tουρκία δεν εγκαταλείπει την τακτική των προκλήσεων
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13-12-2002: Eυρώπη καλωσορίζει Kύπρο
Eνταξη µε ή και χωρίς λύση - ∆εκέµβριος 2004 ραντεβού για Tουρκία
H Kύπρος στην E.E. µε λύση ή χωρίς
Στις 16.30 σήµερα το τελευταίο περιθώριο για συµφωνία των δύο κοινοτήτων – Πρόοδος
σηµειώνεται και για τον Eυρωστρατό
Kληρίδης: Eίµαι εδώ, ο Nτενκτάς πού είναι;
Συνεχείς διαβουλεύσεις, χωρίς προοπτική για το πολιτικό ζήτηµα
Eνα από τα σχέδια συµπερασµάτων των «δεκαπέντε»
Eρντογάν - Γκιουλ δεν επιστρέφουν µε «άδεια χέρια»
Bεβαιότητα Σηµίτη πριν από το δείπνο
∆εκέµβριο 2004 η πιο πιθανή ηµεροµηνία για την Tουρκία
Eπιστολή Πάουελ υπέρ της Aγκυρας
Pήγµα και εντάσεις στο τουρκικό µέτωπο
Aλλεπάλληλλες συναντήσεις του K. Kαραµανλή στην Kοπεγχάγη
Mπους και Πάουελ πίεσαν τον Σιράκ και τους ∆ανούς
Mπαράζ προκλήσεων στο Aιγαίο
Πρώτα ένταξη και µετά λύση
Aστερίσκοι – υποσηµειώσεις
Στις ευρωπαϊκές ράγες
Aµερικανικό στοίχηµα ο εκδηµοκρατισµός µουσουλµανικών κρατών
14-12-2002: Eπιτυχία Aθήνας – Λευκωσίας
«Kλείδωσε» οµαλά η ένταξη της Kύπρου, αργότερα λύση, η Tουρκία σε αναµονή
H ένταξη «κλείδωσε», η λύση αργότερα
∆εν απέδωσαν οι ισχυρότατες πιέσεις προς τον Pαούφ Nτενκτάς και την Aγκυρα για το
Kυπριακό και τώρα όλοι ελπίζουν στο µέλλον
Tο κείµενο της E.E. που γράφει ιστορία
Oλα τα συµπεράσµατα µε την πρόβλεψη για Kύπρο–Tουρκία, αλλά και την ηµεροµηνία
εισόδου Bουλγαρίας–Pουµανίας
Στα 40,70 δισ. ευρώ το κόστος της διεύρυνσης
Σκληρότατες διαπραγµατεύσεις µέχρι τελευταία στιγµή µε ελάχιστα οφέλη για Πολωνία
και άλλους
N.∆.: Θετική εξέλιξη η ένταξη της Kύπρου
Σηµίτης: Tο πρώτο µεγάλο βήµα έγινε
OHE, Bρετανία και HΠA τους έβαλαν στο τραπέζι
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Nτενκτάς: Xριστιανικό φρούριο γύρω από την Tουρκία
Tα συµπεράσµατα της συνόδου
Tο κείµενο ένταξης για την Kύπρο
Bουλγαρία και Pουµανία
∆εκέµβριο του 2004 το πρώτο βήµα της Tουρκίας
H διευρυµένη Eνωση και οι γείτονές της
Λειτουργία του συµβουλίου εν όψει της διεύρυνσης
Eυρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας
∆ηµοσιονοµικά και οικονοµικά θέµατα
Tουρκική ακαµψία
Tο µήνυµα της Kοπεγχάγης
Tα µετά τη ναυµαχία της Nαυπάκτου...
15-12-2002:Tα παρασκήνια της Συνόδου
Το 48ωρο διπλωµατικό θρίλερ
Oι πιέσεις Nτε Σότο, Xάνι, Γουέστον, οι δισταγµοί Kληρίδη και τα παιχνίδια των
Tουρκοκυπρίων
Eλληνική επιτυχία µε σκληρή δουλειά
Aλλά και λόγω του εγκλωβισµού της Tουρκίας σε αντιφάσεις για το µέλλον της και το
κόµπλεξ ανωτερότητας του κατεστηµένου της
H Aγκυρα δεν κατέγραψε µόνο απώλειες στη Σύνοδο
Eρντογάν - Γκιουλ µπορεί να µην απέσπασαν το ποθητό αποτέλεσµα, όµως η Tουρκία άνοιξε
την πόρτα της Eυρώπης
300 εκατ. ευρώ έκριναν το µέλλον της E.E.
Eντονο παρασκήνιο την Παρασκευή για το κόστος της διεύρυνσης απείλησε να τινάξει στον
αέρα την ιστορική σύνοδο
Περιπλέκεται η λύση µετά την Kοπεγχάγη
Oλοι οι παράγοντες του Kυπριακού είναι επιφυλακτικοί
Tι πραγµατικά συµφωνήθηκε στην Kοπεγχάγη
H ιστορική σύνοδος σηµατοδοτεί το τέλος µιας µακράς διχοτόµησης της Eυρώπης, ενώ
προσφέρει σε Aθήνα και Λευκωσία καλές προοπτικές
Σηµίτης, πρωταγωνιστής µε στήριξη Kαραµανλή
Kαι µε σκληρή δουλειά του Γ. Παπανδρέου
H υπεροχή έχει ανάγκη από τη σύνεση
Tο δίδαγµα της Kοπεγχάγης
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Στο βάθος, η ένταξη της Tουρκίας...
Kύπρος, E.E., Tουρκία
17-12-2002: Aποχωρεί ο Γλαύκος Kληρίδης
Πακέτο µέτρων της Λευκωσίας για ενίσχυση των Tουρκοκυπρίων
Aποχωρεί οριστικά ο Kληρίδης
Στις 27 Φεβρουαρίου 2003 και µετά εκλογές – Eτοιµο πακέτο βοήθειας για τους
Tουρκοκύπριους
«Kιµπρισλί»: Kλονίζεται το καθεστώς Nτενκτάς
∆εν βλέπει σύντοµα λύση η Γερµανία
Eκλεισε και ο Eυρωστρατός εκτός Kύπρος και Mάλτα
Συγχαρητήρια Στεφανόπουλου προς Σηµίτη και Kαραµανλή
Συνάντηση Eρντογάν µε Kωνσταντόπουλο
Tο νέο στοίχηµα της Aγκυρας για την Eυρώπη
Oι επόµενοι στόχοι για το Kυπριακό και τα Eλληνοτουρκικά
Aνάγκη ευρωπαϊκής λύσης
Mετά την Kοπεγχάγη
Mε συµβόλαια ύψους 7 εκατ. ευρώ προσβλέπει µε αξιώσεις στην αγορά της Tουρκίας η
«Eξάντας»
Στον δρόµο για πρωθυπουργία ο Eρντογάν
Mετά την τροποποίηση άρθρων του Συντάγµατος
18-12-2002: ∆ιογκώνεται το µένος κατά του Nτενκτάς
∆ύο ηγέτες των Tουρκοκυπρίων µιλάνε στην «K» για την κατάσταση στα Kατεχόµενα
Προχωρούν µαζί στο Kυπριακό ΠAΣOK, N.∆., ΣYN
Συναίνεση και οµοψυχία στη Bουλή
Tο δίµηνο της Kύπρου
H νέα τακτική του κ. Σηµίτη
Eπίθεση σε N.∆. για Kύπρο, οικονοµία, πιέσεις σε υπουργούς για παραγωγή έργου προς
όφελος του πολίτη
N.∆.: Mικρόψυχη η κυβέρνηση
Eνωτικός και χωρίς αιχµές ο K. Σηµίτης
K. Kαραµανλής: Προχωράµε µαζί
54 τουρκικά µαχητικά στο Aιγαίο
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Συναίνεση και υπευθυνότητα για το Kυπριακό στη Bουλή
Περί τουρκικών µύθων και θρύλων…
Σµιντ: Oχι σε πλήρη ένταξη της Tουρκίας
O πρώην καγκελάριος λέει όµως ναι σε µια µορφή ενισχυµένης οικονοµικής συνεργασίας
µε την Aγκυρα
19-12-2002: Στηρίζουν τον Nτενκτάς
Aλλά και τις συνοµιλίες σ’ αυτή τη φάση οι στρατηγοί της Aγκυρας
Στηρίζουν Nτενκτάς-συνοµιλίες
Tο Συµβούλιο Aσφαλείας της Tουρκίας παραπέµπει στο µέλλον για «σκληρότερες» αποφάσεις
Aλήθειες από Φερχόιγκεν για λύση και ένταξη
∆εν βλέπει λύση ο Xριστόφιας
O ΣYN καλεί τουρκικές οµάδες σε συνεργασία
Σκληρή γλώσσα Παπαντωνίου για τις παραβιάσεις
Kανονικά Φεβρουάριο οι εκλογές στην Kύπρο
Oρόσηµο η 28η Φεβρουαρίου για το σχέδιο Aνάν
E.E.: «H Tουρκία δεν έχει πάρει καµία υπόσχεση ένταξης»
20-12-2002: H επιτυχία της Kύπρου δεν ανατρέπει το σκηνικό
∆ιευκρίνιση Φερχόιγκεν για την ένταξη Kύπρου
Oδηγείται σε οµηρεία από το κατεστηµένο ο Eρντογάν
Eπιστολή Aνάν προς Σηµίτη
Aνοικτή σύγκρουση στην Tουρκία
O πρόεδρος Σεζέρ αρνείται πρωθυπουργία στον Eρντογάν, ο Nτενκτάς υβρίζει, η Aθήνα
ανησυχεί
Tο δηµοψήφισµα της Kύπρου
«Aναγνωρίζουν το κράτος του τροµοκράτη Mακάριου»
Aπαράδεκτος ο Nτενκτάς, ξεπερνάει τον εαυτό του µε στήριξη των στρατηγών
O Σεζέρ φρενάρει τον Eρντογάν
Bέτο του Tούρκου προέδρου στις συνταγµατικές αλλαγές τού κλείνει τον δρόµο για την
πρωθυπουργία
21-12-2002: Aρνητικά σήµατα Aγκυρας, ψύχραιµη στάση από Aθήνα
Αναδροµες Σε Γεγονοτα Και Προσωπα
Eνας άγνωστος «ιερός γάµος» του K. Kαραµανλή
Tουρκικά αδιέξοδα
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Eλεγχοι σε βάσεις στην Tουρκία
Σκηνικό κρίσης» στην Tουρκία
Eπειτα από τη δολοφονία του καθηγητή Xαµπλεµίτογλου και το βέτο του προέδρου Σεζέρ
22-12-2002: Mια άλλη Tουρκία θα ενταχθεί στην E.E.
Aφού πρώτα εκπληρώσει πλήρως τα κριτήρια της Kοπεγχάγης, δηλώνει στην «K» ο
Γερµανός επίτροπος Γκίντερ Φερχόιγκεν
ΓKINTEP ΦEPXOΪΓKEN - Mια άλλη Tουρκία στην E.E.
«Eγκλωβισµένο» το σχέδιο λύσης Aνάν
Kαθώς στην Aγκυρα επικρατεί η άποψη της στρατιωτικογραφειοκρατίας και του
Nτενκτάς, ενώ στην Kύπρο ακολουθούν οι εκλογές
Tο δύσβατο µονοπάτι της Kοπεγχάγης
H ένταξη της Kύπρου είναι σίγουρη, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος της ευρωδιχοτόµησης
Tο µέλλον της Eυρώπης. ∆ύο εκδοχές (I)
24-12-2002:O Nτενκτάς τινάζει στον αέρα το σχέδιο Aνάν
Σιωπηλός πόλεµος στην Aγκυρα
H στρατηγική του κ. Nτενκτάς
25-12-2002: Aπεργία πείνας και συλλαλητήρια Tουρκοκυπρίων κατά του Nτενκτάς

2006
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
5-1-2006: Aναµένεται διερευνητική αποστολή ΟΗΕ στην Κύπρο
6-1-2006: Τουρκική υπεροπλία στο Αιγαίο
Ενώ το ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό συρρικνώνεται, η Αγκυρα µέχρι το 2015 θα διαθέτει
διπλάσια ναυτική ισχύ από τη χώρα µας
Απώλεια πλεονεκτήµατος
∆ύο νεκροί από γρίπη πτηνών στην Tουρκία
Aλλα 16 άτοµα υπό παρακολούθηση σε νοσοκοµεία
8-1-2006: Το ιστορικό ταξίδι της Τουρκίας
Αρθρο του Ταγίπ Ερντογάν στην ειδική έκδοση της «Κ» και του Economist «Ο κόσµος το
2006»
Αναθέρµανση ενδιαφέροντος για Κυπριακό
Βάση παραµένει το Σχέδιο Ανάν
2006: Kαιρός να κλείνουµε µε την Tουρκία
∆ιεθνής ανησυχία για τη γρίπη των πουλερικών στην Τουρκία
∆ύο άτοµα πέθαναν και άλλα 12 νοσηλεύονται µε τα ίδια συµπτώµατα
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10-1-2006: Υπογραφές στην Τουρκία εναντίον Bαρθολοµαίου
DIE TAGESZEITUNG Ανευθυνότης της Τουρκίας
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Απέκρυψε την αλήθεια (πουλερικά)
Ο ιός των πτηνών σπείρει πανικό στην Τουρκία
Πληθαίνουν τα κρούσµατα σε ανθρώπους
Ανησυχία στην Ελλάδα – Φραγή εισαγωγών
Νέα κρούσµατα γρίπης πτηνών στην Τουρκία
Εκκληση Ερντογάν για παράδοση άρρωστων πουλερικών
11-1-2006: Σαφή µηνύµατα από το Bέλγιο προς την Tουρκία
Σε κατάσταση υγειονοµικής πολιορκίας η Τουρκία
Καταλογίζουν ολιγωρία στις τουρκικές αρχές
Τουρκία: Η γρίπη των πουλερικών µπορεί να επηρεάσει τους επενδυτές
12-1-2006: Mετά τη φυλακή, η στρατολογία περιµένει τον Mεχµέτ αλί Aγκτσά
Κινδυνεύουν γείτονες της Τουρκίας
Ορατός είναι ο κίνδυνος να εξελιχθεί η γρίπη των πτηνών, στη χώρα, σε επιδηµία
∆ιαφωνία για τον βαθµό κινδύνου από τον ιό
∆ιεθνείς οργανισµοί ελέγχουν την Τουρκία
Και η Ευρώπη παίρνει τώρα... τα µέτρα της
13-1-2006: Λευκωσία: O κ. Στρο να µην επιµείνει...
Η Λευκωσία προειδοποιεί
Να µην επιµείνει ο Στρο
∆υσαρέσκεια για την αποφυλάκιση του Aλί Aγκτσά
Kυκλοφορεί ελεύθερος ο επίδοξος φονιάς του Πάπα
Επιδηµιολογικό «ντόµινο» στην Τουρκία
∆ύο νέα κρούσµατα γρίπης πτηνών χθες — Επιβεβαιώθηκε και ο τρίτος θάνατος από τον
ιό — Ανήσυχη η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας
Συστάσεις µετ’ επαίνων από την Ε.Ε.
15-1-2006: Ε.Ε.– Τουρκία, η δοκιµασία αρχίζει
Μέσα στο 2006 η Αγκυρα θα πρέπει να ανταποκριθεί εµπράκτως στις προϋποθέσεις για τη
µελλοντική της ένταξη
Θύµα» του ιού της γρίπης και ο τουρισµός της Τουρκίας
17-1-2006: Κλειστά σύνορα µε Τουρκία για τον φόβο του ιού
Κυβερνητική οδηγία προς ταξιδιώτες - Και τέταρτος νεκρός στη γείτονα χώρα
Ταξιδιωτική «Οδηγία» για την Τουρκία
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Η σύσταση Κακλαµάνη και οι φόβοι του ΠΟΥ για εξάπλωση της γρίπης των πτηνών σε
Αρµενία, Ιράν, Γεωργία, Συρία, Ιράκ
Τα αποδηµητικά και τα σύνορά µας
Σωρεία αντιδράσεων για την αποφυλάκιση Aγκτσά
18-1-2006: MILLIYET.COM.TR Συντονιστικό Κέντρο στην Τουρκία
Επιστροφή του Αλί Αγκτσά στη φυλακή ζητεί Τούρκος υπουργός
21-1-2006: ∆υσφορία στη Λευκωσία από την επίσκεψη Στρο
24-1-2006: Tουρκική πρόταση για Kύπρο
Aποσκοπεί στην άρση της «αποµόνωσης» του ψευδοκράτους και στην επανέναρξη των
συνοµιλιών
Eρχεται στην Aθήνα την Πέµπτη ο κ. Στρο
THE GUARDIAN Aπέσυραν τις κατηγορίες
25-1-2006: H Aγκυρα επιχειρεί παράκαµψη E.E. µέσω OHE
Πρόταση του κ. Γκιουλ για το πακέτο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Tουρκίας στην
Kύπρο
Aντιπερισπασµός από Tουρκία
Yπέβαλε πρόταση στον OHE για το Kυπριακό µε στόχο να αποφύγει τις δεσµεύσεις έναντι της
E.E.
O κ. Kυπριανού σπεύδει στην Tουρκία για τη γρίπη
26-1-2006: «Σύµπνοια» Aθήνας - Λευκωσίας έναντι Aγκυρας
Kύπρος: προσφυγή στη Xάγη
Aµηχανία Στρο µετά την πρόταση της Λευκωσίας για τις συνθήκες εγκαθίδρυσης του
1959
∆ριµεία κριτική σε HΠA, Tουρκία
LA TURKIYE Η αποµόνωση της Τουρκίας
CUMHURIYET Συνάντηση µε Κοντολίζα Ράις
Ελληνες διασώζουν Τούρκους ναυαγούς εν πλω
O κ. Στρο στην Aθήνα
27-1-2006: H Aθήνα απορρίπτει τις προτάσεις της Aγκυρας
Eντονο διάβηµα της Λευκωσίας προς Kοµισιόν
Για αποδοχή της πρότασης Γκιουλ – Aπορρίπτει η Aθήνα
Eρντογάν: Eίµαστε ένα βήµα µπροστά
ΠAΣOK: Aναλάβετε πρωτοβουλίες
Eντονο διάβηµα της Λευκωσίας στην Kοµισιόν
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∆υσφορία για την υιοθέτηση της τουρκικής πρότασης
FRANKFURTER ALLGEMEINE Τίποτα το καινούργιο
Oι στρατηγοί βλέπουν πρόεδρο τον T. Eρντογάν
H µαντίλα της συζύγου
28-1-2006: Eιδικός απεσταλµένος Aνάν στη Λευκωσία
Eυθείες βολές Παπανδρέου
Πού αποσκοπεί ο νέος τουρκικός επικοινωνιακός ελιγµός
Θέλουµε η δίκη µας να φέρει τη δηµοκρατία στην Τουρκία
29-1-2006: ∆ιπλωµατικός ελιγµός από την Αγκυρα
Οι στόχοι των προτάσεων που προωθεί και µε τη βοήθεια του Βρετανού υπ. Εξωτερικών
31-1-2006: Γρίπη των πουλερικών στην Kύπρο
Τα κόµικς, ο Μωάµεθ και η ισλαµική οργή του κ. Ερντογάν

2006
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1-2-2006: HΠA, Pωσία ευνοούν την Tουρκία
3-2-2006:

Iσχυρή στήριξη προς την Aγκυρα
Oργή µουσουλµάνων για τα σκίτσα του Mωάµεθ
HURRIYET Περιουσιακά στοιχεία
Tα σκίτσα του Mωάµεθ διχάζουν
Πολλές αναδηµοσιεύσεις, εξοργισµένοι µουσουλµάνοι και απόλυση διευθυντή της «Φρανς
Σουάρ»
Ερντογάν: Οχι σε «πόθεν έσχες»
Ο Τούρκος πρωθυπουργός κρατά κρυφή την περιουσία του και µηνύει εφηµερίδες
Πλούσιος και κρυψίνους ο κ. Ερντογάν
Αρνείται κατάθεση «Πόθεν Eσχες»

4-2-2006: Mαίνεται η µάχη για τα σκίτσα του Mωάµεθ
Σύγκρουση της ελευθερίας του Tύπου µε τα µουσουλµανικά ταµπού
7-2-2006: LIBERAL DUSUNCE TOPLULUGU Η Κοιλάδα µε τους Λύκους
O ∆ήµος Παπάγου τίµησε σε εκδήλωση «Iµια, 1996-2006, Mνήµες Xρέους και Tιµής»
τους τρεις ήρωες του Π.N.
8-2-2006: «Iσορροπίες» από τις HΠA για Tουρκία και Eλλάδα
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Eπεισόδια και αναβολή της δίκης πέντε Tούρκων δηµοσιογράφων
9-2-2006: H Tουρκία διέταξε µποϊκοτάζ σε δανικά, νορβηγικά προϊόντα
10-2-2006: Εντονο διάβηµα της Λευκωσίας για τη θέση Στρο
Προσβλητικός έναντι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
Εντονο διάβηµα Λευκωσίας µετά την επίθεση Στρο
Υποστήριξε ότι υπό τις σηµερινές συνθήκες η Kύπρος δεν θα εντασσόταν στην Ε.Ε.
11-2-2006: Eντείνονται οι πιέσεις προς τη Λευκωσία
14-2-2006: Nέος γύρος διαµάχης για τη µαντίλα στην Tουρκία
15-2-2006: Πυρηνικό εργοστάσιο από την Αγκυρα
Κουρδική οργή για την επέτειο της σύλληψης του Οτσαλάν
16-2-2006: Eκδηλη αµηχανία στη Λευκωσία
Για την κ. Mπακογιάννη
«Aταλάντευτα στο πλευρό των Kυπρίων»
Mήνυµα Kαραµανλή µε πολλούς αποδέκτες
Πολλές οι επιφυλάξεις της Λευκωσίας πίσω από τα δηµόσια συγχαρητήρια
Mία η εξωτερική πολιτική
«Σπάει» ταµεία στην Tουρκία µια αντιαµερικανική ταινία
Aρθρο–έκκληση του κ. Aνάν
17-2-2006: Στο εδώλιο οι δύο Τούρκοι καθηγητές λόγω... Κούρδων
Στην Τουρκία ηγέτης της Χαµάς
Kαθοριστική η συνάντηση Παπαδόπουλου - Kόφι Aνάν
18-2-2006: Eις τον τύπον των ήλων του κυπριακού συµβιβασµού
TURKISH DAILY NEWS Η διγλωσσία της Τουρκίας
Τουρκική ακροβασία µεταξύ Ισλάµ και Ε.Ε.
∆ιένεξη Τουρκίας - Ισραήλ µε µήλον της Eριδος τη Χαµάς
19-2-2006: Ελληνοτουρκικά: να διαφυλάξουµε τα δικαιώµατά µας
∆εν είναι µονόδροµος η σύγκρουση
Aπορίες για την Tουρκία
21-2-2006: Tουρκικές παραβιάσεις και µία «εµπλοκή» στο Aιγαίο
Στην Aγκυρα ο 33ος γύρος «διερευνητικών επαφών»
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FRANKFURTER RUNDSCHAU Ο ανταγωνισµός των εξοπλισµών
22-2-2006: TURKIYE Η επίσκεψη Χαµάς στην Αγκυρα
23-2-2006: Tουρκικό «όχι» σε πλοίο της Kύπρου
O Iακώβου στην Aθήνα
Συνεχίζει αποκλεισµό κυπριακών πλοίων η Aγκυρα
TURKISH DAILY NEWS ∆εν υποχωρεί ο Ερντογάν
Tο Σχέδιο Aνάν αποτελεί ιστορία
24-2-2006: «Yπό παρακολούθηση» η Tουρκία στην E.E.
Aποδοκίµασε έντονα η Kοµισιόν την Aγκυρα για την άρνησή της να δεχθεί κυπριακό πλοίο
στη Mερσίνα
Σε στενό κλοιό από την Eυρώπη τώρα η Aγκυρα
Eντός του 2006 η πρώτη αξιολόγηση
25-2-2006: Στο «εδώλιο» πάλι η Αγκυρα για την τροµοκρατία
28-2-2006: Xριστόδουλος κατά ένταξης Tουρκίας
H Aγκυρα προκαλεί την ευρωπαϊκή της πορεία µε νέες εντάσεις
Eνίσχυση Tουρκοκυπρίων από την E.E
DIE WELT «Οκνηρή» η Τουρκία
THE NEW YORK TIMES Η ντροπή του ΟΗΕ
Eνοχοι 62 Tούρκοι για βασανιστήρια
Πρώτη νίκη για εκδότη αρµενικής εφηµερίδας

2006
ΜΑΡΤΙΟΣ
1-3-2006: Προς διάλογο χωρίς... νάρκες στο Kυπριακό
Παπαδόπουλος - Aνάν συνοµίλησαν σε καλό κλίµα
TURKISH DAILY NEWS Επί παντός επιστητού
Φόβοι Ερντογάν στον Τζαφαρί
2-3-2006: Θετική αντίδραση Aθήνας, E.E. για το Kυπριακό
Τούρκος υπουργός «διχάζει» το κόµµα του
3-3-2006:

Στα µέτρα της Λευκωσίας

4-3-2006:

Πολλαπλά κέρδη η Λευκωσία
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H ενίσχυση των Tουρκοκυπρίων και οι κανονισµοί θέτουν την Aγκυρα προ των υποχρεώσεων
στην E.E.
O τουρκικός εθνικισµός και πάλι στο επίκεντρο
Ο «αριστερός» εθνικισµός στη σύγχρονη Tουρκία
5-3-2006: Σε νέα βάση οι συνοµιλίες στο Κυπριακό
Ο Παπαδόπουλος εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων
Βιώσιµες λύσεις στα Βαλκάνια
Η πρώτη περιοδεία της κ. Ντόρας Μπακογιάννη σε Σεράγεβο, Βελιγράδι και Πρίστινα
8-3-2006: Αθήνα - Λευκωσία «χαράσσουν» τα νέα βήµατα
Επίσκεψη εργασίας Παπαδόπουλου στην Ελλάδα
Συνάντηση Μπακογιάννη – Γκιουλ
Kατηγορούν Tούρκο στρατηγό
Για υπονόµευση των σχέσεων της Aγκυρας µε την E.E.
Πολιτική κρίση προ των πυλών της Tουρκίας
Oργή στον στρατό για τη δίωξη Mπουγιούκανιτ
9-3-2006: Mε προσεκτικά βήµατα στο Kυπριακό
K. Kαραµανλής και T. Παπαδόπουλος εξέτασαν τις νέες ευνοϊκές συνθήκες
Νέα δυναµική στις διεργασίες για την Κύπρο
Η συνάντηση Kαραµανλή - Παπαδόπουλου
Οι επαφές µε Παπανδρέου, Παπαρήγα, Αλαβάνο
«Πυροσβεστική» παρέµβαση από Eρντογάν, Γκιουλ
Yπερασπίστηκαν τον στρατό, κατηγόρησαν τα MME
Kαλύπτεται ο Tούρκος στρατηγός
∆ιώκεται ο εισαγγελέας
10-3-2006: Aυστηρή προειδοποίηση στην Aγκυρα από Pεν
O αρµόδιος για τη ∆ιεύρυνση επίτροπος συναντήθηκε µε την υπουργό Eξωτερικών στην
Aθήνα
Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς Αγκυρα
Από τον επίτροπο για τη διεύρυνση Ολι Ρεν
Η οικονοµική ανάκαµψη, προϋπόθεση για την εµβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης
Bοµβιστική επίθεση στην Tουρκία
Tρεις νεκροί και 19 τραυµατίες από την έκρηξη στην πόλη Bαν – Yποψίες για ανάµειξη
Kούρδων
Aιµατηρή έκρηξη στην πόλη Bαν της Tουρκίας
Yποψίες ανάµειξης του PKK
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12-3-2006: Κυπριακό: πορεία στα µέτρα της Λευκωσίας
Αλλαγή κλίµατος στο διπλωµατικό πεδίο µετά την απόφαση των «25» για την
αποσύνδεση των δύο κοινοτικών κανονισµών
Η Τουρκία υπό πίεση
Θεµέλιο η σταθερή οικονοµία
Ο οικονοµικός παράγοντας πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στη διαδικασία επίλυσης
«Σχέδιο Aνάν µε αλλαγές»: δόλια φενάκη
14-3-2006: H Aγκυρα παράγει κρίση στις σχέσεις µε E.E.
Εν µέσω σκανδάλων η Τουρκία πορεύεται προς την Ευρώπη...
15-3-2006: DIE TAGESZEITUNG Τουρκικός εθνικισµός
16-3-2006: H Aγκυρα αρνήθηκε επίσκεψη εκπροσώπου του OHE
Σε ένταση στρατός - κυβέρνηση Ερντογάν
21-3-2006: Eρντογάν: ∆εν ανοίγουµε λιµάνια και αεροδρόµια
Eπιµένει στο casus belli
H Aγκυρα επικύρωσε το «δόγµα ασφαλείας», που συνέταξαν οι ισχυρότατοι στρατιωτικοί
της
Tο κρυφό Σύνταγµα της Tουρκίας
Eνταση στους εορτασµούς των Kούρδων για το Nεβρόζ
22-3-2006: H Tουρκία έχει υποχρεώσεις στην Eυρώπη
Hχηρό µήνυµα της Aθήνας προς την Aγκυρα
23-3-2006:«Nα αποτρέψουµε προσπάθειες της Tουρκίας για βήµατα πίσω»
24-3-2006: Aπαλλαγή καθηκόντων για επικεφαλής µυστικών υπηρεσιών της Tουρκίας
28-3-2006: Τουρκικό «γιοκ» στον ΟΗΕ
O Tαλάτ αµφισβητεί ότι στη συνάντηση Aνάν - Παπαδόπουλου στο Παρίσι επήλθε συµφωνία
Εµµένει αρνητική για λιµάνια και αεροσκάφη
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Μα, τι έπαθε ο Ερντογάν;
Ανοικτή σύγκρουση του Σεζέρ µε τον Ερντογάν
29-3-2006: Aναταραχή Tουρκίας - E.E.
Προειδοποίηση από τον επίτροπο ∆ιεύρυνσης Oλι Pεν – Xαµηλοί τόνοι από την Aθήνα
«Περιστασιακές» οι παραβιάσεις!
∆οκιµάζονται οι σχέσεις E.E. - Tουρκίας
Aιτία οι ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της Aγκυρας έναντι της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας
«Προβολή» της Ρωσίας ανέλαβε ο Σρέντερ
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30-3-2006: H E.E. γίνεται πιο αυστηρή µε Tουρκία
Kατόπιν αιτήµατος που υπέβαλε η Γαλλία
31-3-2006: TURKISH DAILY NEWS Ας το δηλώσουν δηµοσίως
Tαραχές µε Kούρδους στην Tουρκία
Συγκρούσεις στο Nτιγιαρµπακίρ, συµπλοκές στην Πόλη
Tραυµάτισαν 8χρονο Kούρδο σε διαδήλωση

2006
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1-4-2006: Σύννεφα τώρα στις σχέσεις E.E. – Tουρκίας
Υπαιτιότητα της Αγκυρας και ευθύνη των Bρυξελλών
Σε νεκρό σηµείο η πορεία Tουρκίας προς E.E.
H Γαλλία ζητεί έλεγχο και των πολιτικών κριτηρίων στις διαπραγµατεύσεις ένταξης
Ο «Τοξότης» βρήκε τον στόχο του σε Λευκωσία, Aθήνα
∆ιεξήχθη κοινή άσκηση Eλλάδας και Kύπρου
Για πρώτη φορά µετά πέντε χρόνια
H τουρκική αγορά και η FinansBank
2-4-2006: Εκρηξη προβληµάτων στην Τουρκία
Αγκάθια «πνίγουν» την Τουρκία
Ο Ερντογάν αντιµέτωπος µε Ε.Ε. και οικονοµικά προβλήµατα
Επιχειρηµατίες πρώτου µεγέθους οι στρατηγοί
Μέσω του ταµείου τους ελέγχουν 29 εταιρείες
4-4-2006: Mπακογιάννη στην Kύπρο σε πολύ κρίσιµη συγκυρία
Εθνική: συµφωνία-ορόσηµο η επένδυση στην Τουρκία
Tην εξαγορά του 46% της FinansBank έναντι 2,3 δισ. ευρώ πέτυχε η ΕΤΕ – H συµφωνία
προβλέπει την απόκτηση κατ’ ελάχιστον του 50,01%
Eλκυστικές για τους επενδυτές οι τουρκικές τράπεζες
Eπένδυση-ρεκόρ της Eθνικής στην Tουρκία
Eξαγορά τράπεζας µε 2,3 δισ. ευρώ - Aίσθηση στις διεθνείς αγορές
H βία ταράσσει την Tουρκία
Φόβοι κινητοποίησης Kούρδων της ευρύτερης περιοχής
Ανησυχία χαµηλών τόνων από την Ε.Ε.
«Καίνε» τα κουρδικά προάστια της Κωνσταντινούπολης
Αλώβητος ο στρατός στην προβοκάτσια του Σεµντινλί
Κινητοποιείται για το Κυπριακό η ελληνοαµερικανική κοινότητα
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5-4-2006: «H Tουρκία προκαλεί κρίση µε E.E.»
Παπαδόπουλος: Eτοιµος για διαπραγµατεύσεις
Συναινετική η υπουργός Eξωτερικών στη Bουλή
DIE TAGESZEITUNG Η κουρδική εξέγερση στην Τουρκία
Υποσχέσεις από τον Ερντογάν στους Κούρδους
Για περισσότερη δηµοκρατία και ευηµερία
Μέτωπο κατά Κούρδων προτείνει η Τεχεράνη
Ζητεί συνεργασία Αγκυρας και ∆αµασκού
Παµούκ: ένας αληθινός Τούρκος συγγραφέας
6-4-2006: Aιχµηρές προτροπές της Φινλανδίας στην Aγκυρα
Pεν: Oυδέν νεώτερον για το «casus belli»
Και για Κύπρο συζήτησαν Τούρκοι - ΗΠΑ
Στην Αγκυρα ο Αµερικανός υφυπ. Εξωτερικών
Yπό την πίεση Aµερικανών και Eυρωπαίων η Tουρκία
Για τις δεσµεύσεις της στην E.E.
O ανήσυχος γείτων
Τουρκική διείσδυση µε αναγνωρισιµότητα
Στοχος, να καταστεί η «χώρα που εξάγει ποιότητα» και η Κωνσταντινούπολη επίκεντρο της
διεθνούς µόδας
Χωρίς τουρκικό νερό ξεµένει το Ισραήλ
7-4-2006: Ερντογάν: ∆εν ανοίγουµε λιµάνια και αεροδρόµια
Η Τουρκία κλιµακώνει την προκλητική στάση της έναντι της Ε.Ε.
Αδιέξοδο για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων
TURKISH DAILY NEWS Αναζητούνται οµοιότητες
Το παλιό µίσος των Κούρδων αναβιώνει στην Τουρκία
Ερευνα για το Ντιγιαρµπακίρ ζητεί από την Αγκυρα η Ε.Ε.
∆ιαψεύδει για πτήσεις CIA
8-4-2006: Aναπόδραστες εξελίξεις στην Tουρκία λόγω ευρωπαϊκής πορείας
Η Finansbank αλλάζει τις ελληνικές τράπεζες
Επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο
Η αγορά κατοικίας παραµένει αισθητά φθηνότερη και έχει σηµαντικές προοπτικές
ανάπτυξης
«Καλώς όρισες... Ελλάδα» στην Τουρκία
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9-4-2006: Τρία αγκάθια στις σχέσεις Ερντογάν και Βρυξελλών
Το Κουρδικό, η οικονοµική πολιτική και οι παραχωρήσεις προς τους στρατιωτικούς
προκαλούν σφοδρή δυσαρέσκεια στην Ε.Ε.
Ε.Ε. – Τουρκία σε τροχιά σύγκρουσης
Και οι δύο πλευρές σκληραίνουν τη στάση τους όσον αφορά το πρωτόκολλο τελωνειακής
ένωσης
Kεφάλαια στην Τουρκία µέσω Εθνικής
Αράπογλου: Οι ξένοι επενδυτές επιδοκιµάζουν την κίνησή µας
Μαγνήτης ισχυρών χαρτοφυλακίων η Εθνική
∆υνατοτητα στα ξένα κεφάλαια να επενδύσουν στις προοπτικές της τουρκικής οικονοµίας,
µέσω της ΕΤΕ
11-4-2006: HURRIYET Μήπως είναι όλα µάταια;
13-4-2006: Σφοδρή κριτική στην Eυρώπη από Eρντογάν
Για τη διακοπή οικονοµικής βοήθειας στη Xαµάς
Κωνσταντινούπολη, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
14-4-2006: Σεζέρ: Το Ισλάµ έχει διαβρώσει το κοσµικό κράτος
Σε τροχιά σύγκρουσης µε τον Ταγίπ Ερντογάν
15-4-2006: H επιθετική Tουρκία ζητεί θέση στο Σ.A. του OHE
Στον Σεζέρ απαντά η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν
16-4-2006: Η βία σκληραίνει τον Ερντογάν
«Βαθύ κράτος» – ΡΚΚ υπεύθυνοι για την όξυνση
18-4-2006: Στρατηγοί και Kούρδοι, οι συµπληγάδες του Eρντογάν
Ρήξη ισλαµιστών µε κεµαλιστές στην Τουρκία
Υπέρ θρησκευόµενων ο Ερντογάν, επιτίθεται στον πρόεδρο Σεζέρ
20-4-2006: Tάσεις οπισθοδρόµησης αντί αλλαγών στην Tουρκία
Yλοποιείται η ελεγχόµενη κρίση µε E.E.
H Aγκυρα επιχειρεί να «παρακάµψει» τον Oκτώβριο
∆ιεργασίες εξαγοράς τουρκικών τραπεζών
Kατάσχεση ακινήτου Πατριαρχείου
H τουρκική κρίση
Στο στόχαστρο ο Tαγίπ Eρντογάν
Bολές για τον αντιτροµοκρατικό νόµο - Kριτική Aµερικανού γερουσιαστή για το άνοιγµα στη
Xαµάς
21-4-2006: H Aγκυρα αυθαιρετεί σε βάρος Aθήνας-E.E.
O χάρτης που εµφανίζει τα Iµια εντός της τουρκικής επικράτειας
Το σχέδιο Aνάν µεν τελείωσε, η ιστορία όµως όχι
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22-4-2006: H κ. Ράις σε Aθήνα, Aγκυρα, Σόφια
Οι εξελίξεις στο θέµα του Ιράν θα καθορίσουν την ατζέντα των συνοµιλιών
26-4-2006: Συνοµιλίες Ελλάδας – ΗΠΑ για ενέργεια, Ιράν, Κυπριακό
Επίσκεψη Ράις στην Αθήνα
H Pάις οπλισµένη µε διπλωµατία
Συζητήσεις µε Kαραµανλή και Mπακογιάννη για Iράν, Kυπριακό, ευρωτουρκικά και
Bαλκάνια
Oξύτατη αντίδραση KKE και ΣYN
«Σιδηρές Kυρίες» και άρωµα ορτανσίας ή το µακρύ ταξίδι της ηµέρας Aθήνα – Aγκυρα...
FRANKFURTER ALLGEMEINE Ο Αµπάς στην Τουρκία
Ράις - Γκιουλ µίλησαν για τους Κούρδους
27-4-2006: Σύνοδος υπουργών του NATO µε ελληνοτουρκικό «άρωµα»
∆ιευκρινίσεις για τη Σούδα
Μεϊµαράκης: «H Eλλάδα εκπληρώνει τις συµβατικές της υποχρεώσεις έναντι των
συµµάχων της»
Παγωµένο το κλίµα στην Aγκυρα
Οι διαπραγµατεύσεις αρχίζουν µε Παιδεία και Πολιτισµό
Λευκωσία: Oυδέν νεώτερον από τις HΠA
Σύνοδος υπουργών του NATO µε ελληνοτουρκικό «άρωµα»
DW-WORLD.DE ∆ιαψευσθείσες ελπίδες
Η διέλευση της κυρίας Ράις
28-4-2006: «Xαµηλή πολιτική» µε την Tουρκία
Ενταση µεταξύ Βαγδάτης και Αγκυρας
Αφορµή οι τουρκικές ενισχύσεις στη µεθόριο
Τουρκία – Ιράκ σε ένταση
Προειδοποιούν οι ΗΠΑ
H Aγκυρα επιλέγει τη Xαµάς απορρίπτοντας το Iσραήλ...
29-4-2006: Eνεργοποιείται «κόκκινη γραµµή» για το Aιγαίο
Θα συνδέει τα στρατηγεία Λάρισας και Eσκί Σεχίρ
Κόκκινο τηλέφωνο Ελλάδας - Τουρκίας
Για την πρόληψη κρίσης
30-4-2006: Προσβολή για τον Ατατούρκ το... µάσηµα τσίχλας
Η Τουρκία µεταξύ τζιν και µαντίλας
Ο µικτός κώδικας ενδυµασίας των νέων αντανακλά την ασταθή πολιτική ισορροπία
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Το παιχνίδι των ελιγµών εν όψει εκλογών

2006
ΜΑΙΟΣ
3-5-2006: Xωρίς ατζέντα η συνάντηση µε Eρντογάν
∆εν καλλιεργεί προσδοκίες η ελληνική πλευρά
Yπέρ εισβολής των Tούρκων στο βόρειο Iράκ
∆ηλώσεις στρατηγού για καταδίωξη του PKK...
4-5-2006: H E.E. αναζητεί λύση για ενίσχυση των κατεχόµενων
Τουρκικό ενδιαφέρον για διεύρυνση της συνεργασίας µε ελληνικές επιχειρήσεις
Eνταση µεταξύ Tουρκίας - Γαλλίας για τη σφαγή των Aρµενίων
5-5-2006: Eρντογάν: Nα λειτουργήσουν τα δύο τζαµιά
Στην Eλλάδα υπάρχει ισονοµία απαντά η Aθήνα
Σε καµπή η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας
6-5-2006: LE MONDE ∆ύο χρόνια µετά
Kεµαλιστές εναντίον της µαντίλας
9-5-2006: «Eχθρική ενέργεια» Aγκυρας
Ανακαλεί πρέσβεις της από Γαλλία, Καναδά, η Τουρκία
∆ίαυλος επικοινωνίας µεταξύ Αγκυρας - Τεχεράνης
Σε Τουρκία µέσω της Tekfenbank η Eurobank
Μεγάλες προσδοκίες από την τουρκική αγορά
Σύµφωνα µε έκθεση του αµερικανικού οίκου Merrill Lynch, για τις αναδυόµενες αγορές
της Ευρώπης
10-5-2006: Xωρίς διάσωση οι νέες αιτιάσεις από την Aγκυρα
Περί των αρµοδιοτήτων έρευνας στο Aιγαίο
11-5-2006: HURRIYET Ησσονος σηµασίας θέµα
CUMHURIYET Οι σωτήρες της Τουρκίας
13-5-2006: Kαι ζήτηµα Ποντίων θέτει τώρα η Aγκυρα
Xαµηλούς τόνους κρατάει η ελληνική πλευρά
Τούρκοι εναντίον Γάλλων λόγω Αρµενίων
Mαίνεται ο Ψυχρός Πόλεµος γενοκτονιών
H δράση µουσουλµάνων βουλευτών
Επιθετικός ο Ερντογάν για Ποντιακό και Θράκη
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Τα προέβαλε στον Κ. Καραµανλή κατά τη συνάντηση της Βιέννης
14-5-2006: Η Τουρκία οξύνει τον τόνο προς όλους
Σε φάση επιθετικότητας εν όψει της έκθεσης Ε.Ε.
15-5-2006: HERALD TRIBUNE Η εµµονή των Tούρκων
17-5-2006: Aνακαλύπτουν πάλι «εκκρεµότητες» στο Aιγαίο
Μέσω... Ρουµανίας– Βουλγαρίας, µήνυµα Ε.Ε. προς Τουρκία
Νέοι όροι για την ένταξη των δύο βαλκανικών χωρών
Ραγδαία φυγή κεφαλαίων από την Τουρκία
Η Τουρκία και η λίρα της διαψεύδουν τις προσδοκίες των αγορών
18-5-2006: Να ενεργοποιηθεί η Ε.Ε. για την Κύπρο
Οµιλία Παπούλια στο Ευρωκοινοβούλιο
Aυστηρό µήνυµα Παπούλια προς Aγκυρα και E.E.
Στην πρώτη γραµµή, πάντα, το Kυπριακό
Eλληνοτουρκικά «νερά» από τη γερµανική έρευνα
H νευρικότης της Tουρκιας
∆ολοφόνησε κεµαλικό δικαστή
Για τη µαντίλα σκότωσε χθες τον δικαστή...
19-5-2006: Hρεµο Aιγαίο επιθυµεί η Aθήνα
Tο ερευνητικό «Ποσειδών» θα συνεχίσει τις έρευνες, σύµφωνα µε τον αρχικό
προγραµµατισµό
H Kύπρος θα αξιοποιήσει στο έπακρον το πόρισµα
Aλυσίδα λαθών οδήγησε στην αεροπορική τραγωδία
Κεµαλιστές κατά ισλαµιστών πάλι για τη µαντίλα
Με αφορµή τη δολοφονία Τούρκου ανώτατου δικαστή
Ογκώδης διαδήλωση κεµαλιστών υπέρ του κοσµικού κράτους
Μερική γαλλική υποχώρηση για το Aρµενικό
Η Τουρκία διχάζει τη γαλλική πολιτική σκηνή
Η άρνηση της ιστορίας απειλεί τη διεθνή θέση της Αγκυρας
20-5-2006: Aδιαπραγµάτευτες υποχρεώσεις Tουρκίας
Αυστηρή η Ε.Ε. προς Τουρκία για την Κύπρο
«Ανοίξτε αεροδρόµια και λιµάνια στα κυπριακά σκάφη»
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Ο Μπουλέντ Ετσεβίτ σε κώµα ύστερα από εγκεφαλικό
21-5-2006: Τουρκία, ο επικίνδυνος γείτονας
Αντιµέτωπη µε εσωτερικές συγκρούσεις και οικονοµική κρίση, η Αγκυρα κάνει εξαγωγή
προβληµάτων
«Mηνύµατα» Aγκυρας προς Aθήνα
Επικίνδυνη έναντι της Ελλάδας γίνεται η Τουρκία, καθώς δοκιµάζεται το πολιτικό της
σύστηµα
Χώρα στα όρια του διχασµού
Κεµαλιστές εναντίον ισλαµιστών
Eνδοσκοπος
Προς αλλαγή στάσης στην υπόθεση του Aιγαίου
Η κρίση στην Τουρκία
Νέες πολιτικές ισορροπίες στην Κύπρο
Τα κόµµατα που υποστήριξαν την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν αναµένεται να βγουν
ενισχυµένα από τις βουλευτικές εκλογές
23-5-2006: FINANCIAL TIMES Στον δρόµο για την Ε.Ε.
Τουρκική φιλοξενία για Ελληνες µαθητές
24-5-2006: «Kόκκινη γραµµή» Xηνοφώτη-Oζκιόκ
Xαµηλοί τόνοι από την Aγκυρα
Aπετράπη κλιµάκωση της κρίσης
Περίσκεψη και προβληµατισµός, ωστόσο, στην Aθήνα για τη χρονική συγκυρία του επεισοδίου
Μπακογιάννη - Γκιουλ συµφώνησαν σε αποτροπή έντασης
Tεχνάσµατα αποφυγής εφαρµογής της τελωνειακής ένωσης
«Παιχνίδι ποντικού και γάτας», βλέπουν τα ξένα ΜΜΕ
Φονική εµπλοκή στο Αιγαίο
Χάθηκε Ελληνας πιλότος σε σύγκρουση αντίπαλων F-16
Απέφυγαν τη µεγάλη κρίση Αθήνα και Αγκυρα
Στα άκρα οδηγεί ο «επικίνδυνος σύµµαχος»
Σύγκρουση ελληνικού και τουρκικού F-16 εντός του FIR Αθηνών – Ακαρπες οι έρευνες για
τον Eλληνα πιλότο, σώος ο Τούρκος
Αντίδραση υπό τον φόβο «θερµού επεισοδίου»
«Στην αεροµαχία, αεροσκάφη και πιλότοι φτάνουν στα όρια»
Η έκρηξη ακούστηκε µέχρι την Κάρπαθο
Oι νέες διαχωριστικές γραµµές...
25-5-2006: «Kαθυστερηµένη η αντίδρασή µας»
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∆ιπλή προειδοποίηση στην Aγκυρα
«Tα πάντα συνυπολογίζονται και συνεκτιµώνται στην ευρωπαϊκή πορεία της Tουρκίας»,
υπενθυµίζουν Παπούλιας και Kαραµανλής
Eντονότατη η διπλωµατική κινητοποίηση της Eλλάδας
Προκλητικές τουρκικές ερµηνείες ενοχοποιούν την Aθήνα
BBC: Kίνδυνος για τον τουρισµό
∆εν βρέθηκε ο πιλότος
Συνεργαστείτε, λένε οι HΠA
Mε «αγκάθια» η φινλανδική προεδρία
Προειδοποίηση Καραµανλή προς Αγκυρα
∆εν είναι δεδοµένη η στήριξη της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας
Οξύς και ο Κάρ. Παπούλιας
Επιθετικός γείτονας
WWW.KSTA.DE Ασκοπα πολεµικά παιγνίδια
Φωτιά στο αεροδρόµιο Ατατούρκ
Καταστροφική πυρκαγιά στον αερολιµένα Κωνσταντινούπολης
Αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις στην Τουρκία
Mεγάλη πτωση σηµείωσε η λίρα, ενώ οι αποδόσεις οµολόγων εκτινάχθηκαν στα ύψη
26-5-2006: Ανοικτό το θέµα του βέτο έναντι Τουρκίας
Με ατζέντα Μπακογιάννη - Γκιουλ στις 10 Ιουνίου – Νέα στοιχεία για τη φονική εµπλοκή
Προβληµατισµός τώρα στην Aθήνα για τους γείτονες
Aγνωστες πτυχές της σύγκρουσης των µαχητικών
Tι δείχνουν τα βίντεο που διαθέτει η Aθήνα
Tα έωλα επιχειρήµατα και οι «ερµηνείες» της Aγκυρας
Kατεχόµενα, όπως... Mαυροβούνιο
Φόβοι Kοµισιόν για πιέσεις υπέρ Tουρκίας
Επίσκεψη Κληρίδη στον Ταλάτ
27-5-2006: Iσχυρό όπλο της Aγκυρας και ο... διεθνής παράγων
«Αεροµαχία»... στο παραπέντε
Οξεία αντιπαράθεση Καραµανλή - Παπανδρέου για τα εθνικά στο τέλος της χθεσινής
συζήτησης στη Βουλή
ARAB NEWS Ρεαλιστικό περιβάλλον
Το τέρας της ακροδεξιάς «αδάµαστο» στην Τουρκία
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Με υψηλές προσδοκίες ο Ερντογάν στη Γερµανία
Μετέχει στο διµερές οικονοµικό φόρουµ
Πήρε µαζί τα «βάσανά» του
Ο κ. Ταγίπ Ερντογάν στο Βερολίνο διαπιστώνει αλλαγή της γερµανικής ηγεσίας
28-5-2006: Στη Χάγη, για λύσεις στο Αιγαίο
Αρθρο-παρέµβαση του Κωστή Στεφανόπουλου
Ο διµερής διάλογος απέτυχε – Αγονη η στήριξη Τουρκίας στην Ε.Ε. από την Ελλάδα
Yπάρχει τρόπος επιλύσεως των ελληνοτουρκικών διαφορών
Φόβο και αµηχανία έδειξε άλλη µια φορά η Αθήνα
Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ αντιµετωπίζουν τα ελληνοτουρκικά µε τον ίδιο τρόπο
Τροµακτικός ο συσχετισµός ισχύος στο Αιγαίο το 2015
Εντυπωσιακή θα είναι η υπεροχή της Τουρκίας σε αέρα και θάλασσα
Η µαντίλα στην προεδρία της Τουρκίας
Η ανησυχία του κοσµικού κράτους, ένα αποκαλυπτικό γεύµα στην Ουάσιγκτον και η
απάντηση του Ερντογάν στο Βερολίνο
Με το βλέµµα στην Αγκυρα
Eξυπνη απάντηση στην απειλή
30-5-2006: ∆ύο τάσεις στην E.E. για την πορεία της Tουρκίας
Aνταπόκριση στις θέσεις Στεφανόπουλου
Θετικά τοποθετούνται κυβερνητικά στελέχη
Προβληµατισµός για την πρόταση Στεφανόπουλου
Θετική η κυβέρνηση για διαδικασία που οδηγεί θέµατα Αιγαίου στη Χάγη
Αλλαγή πορείας
FRANKFURTER RUNDSCHAU Η Μέρκελ να εξηγήσει στον Ερντογάν
Eχθροί και φίλοι
Με ξένη βοήθεια η Εθνική στην Τουρκία
Ο διεθνης οργανισµός IFC θα αποκτήσει από την ελληνική τράπεζα το 5% της
Finansbank, µετά την ολοκλήρωση της δηµόσιας προσφοράς
31-5-2006: «Nαι» στη Xάγη, όµως υπό προϋποθέσεις
H Aθήνα µετράει όλες τις κινήσεις
Eπιφυλακτικότητα σε κυβέρνηση, Nέα ∆ηµοκρατία για την ελληνική στρατηγική – Tι πρέπει
να αναµένουµε Iούνιο, Aύγουστο, Oκτώβριο
Επεισόδιο στα Ιµια, παραβιάσεις στον εναέριο χώρο
Aντίφαση
Γ. Παπανδρέου: Oδήγησαν τη χώρα δέκα χρόνια πίσω
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Eπιφυλάξεις πάντα από τη Λευκωσία
Χωρίς σαφές στίγµα έναντι της Τουρκίας
Η κυβέρνηση διατηρεί στην επικαιρότητα την πρόταση Στεφανόπουλου για τη Χάγη
Στην Aγκυρα για εξηγήσεις ο πρέσβης της στη Γερµανία

2006
ΙΟΥΝΙΟΣ
1-6-2006: Αβέβαιη τώρα η συνάντηση Μπακογιάννη µε Γκιουλ
Η Αθήνα την εξαρτά από τη συµπεριφορά της Τουρκίας
Mε κλαδί ελιάς στην Πόλη
Aλλά έτοιµη για κάθε ενδεχόµενο η Nτ. Mπακογιάννη – Συνάντηση Kαραµανλή µε
Mολυβιάτη σήµερα
«Aυτός που τον γκρέµισε δηµιούργησε νέο ιδανικό
THE NEW YORK TIMES Επιστροφή στα γνωστά;
O Λαβρόφ στην Aγκυρα µε... πυρηνικό ενδιαφέρον
Στο τραπέζι του διαλόγου και οι HΠA
Στη Bιέννη η Pάις για την ιρανική κρίση
2-6-2006: H φυγή προς τη Xάγη
Κρίση εξουσίας και συνωµοσίες στην Τουρκία
Υποψίες για απόπειρα κατά Ερντογάν, που καταγγέλλει «σκοτεινές δυνάµεις»
Αναµέτρηση κορυφής στην Τουρκία
Στα άκρα οδηγεί την αντιπαράθεση κεµαλιστών – ισλαµιστών η αποκάλυψη σχεδίου
δολοφονίας του πρωθυπουργού
«Επιδηµία» τυχαίων εκρήξεων στη χώρα
Συλλήψεις ακροδεξιών µε σχέδια πιθανών επιθέσεων
Επιστρέφουν άραγε οι παλιές κακές ηµέρες στην Αγκυρα;
Ο πολιτικός κύκλος του Ταγίπ Ερντογάν
3-6-2006: «Aυξανόµενες δυσκολίες»
Πρόβλεψη της υπουργού Eξωτερικών για τη διαµόρφωση των σχέσεων της χώρας µας µε
την Tουρκία
Oύτε κουβέντα για αποστρατιωτικοποίηση
δυισµός και οι ιδιορρυθµίες της τουρκικής πολιτικής
Aπορίες πάνω από το Aιγαίο
Να προσέξουµε την τουρκική κρίση
Kατά ισλαµιστών και Eρντογάν η τουρκική ελίτ
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Aυστηρή προειδοποίηση από την πανίσχυρη Eνωση Bιοµηχάνων
Πιέζεται ο Ερντογάν
Του ζητούν να µην υπονοµεύει τον λαϊκό χαρακτήρα του κράτους
Λεπτές οι ισορροπίες µεταξύ της Αγκυρας και της Μόσχας
4-6-2006:

Στο κατώφλι της Χάγης, το 2003
Ελλάδα - Τουρκία είχαν έτοιµο συνυποσχετικό
Η συµφωνία για την υφαλοκρηπίδα ανετράπη
όταν η Αγκυρα έθεσε και ζήτηµα Θράκης
Oλοι τώρα συζητούν για Xάγη
Περιπέτεια η προσφυγή στη Χάγη
Μόνο αν προηγηθούν γενναίες πολιτικές αποφάσεις έχει νόηµα η παραποµπή
Η επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο
Κ. Στεφανόπουλος: Εδωσα µόνον ένα ερέθισµα
Η «Κ» έλαβε από τον τέως Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο την παρακάτω
επιστολή:
Στα πρόθυρα της Χάγης το 2003
Αθήνα και Αγκυρα είχαν καταλήξει σε κείµενο συνυποσχετικού, αλλά η συµφωνία
ναυάγησε την τελευταία στιγµή
Ναυάγιο» στη Θράκη λίγο πριν από την κοινοποίηση
Κριτήριο-«κλειδί» Ε.Ε. στην Τουρκία
Θα ενταχθεί µόνο αν µπορεί να απορροφηθεί
Τουρκικά εµπόδια για τη Finansbank
Ενισχύεται το αρνητικό κλίµα σε θεσµικά όργανα και το στρατιωτικό κατεστηµένο για
την εξαγορά της από την ΕΤΕ
Σε τροχιά σύγκρουσης Ερντογάν - κεµαλικοί
Το παρασκήνιο ενός «σχεδίου δολοφονίας»
Eνδοσκοπος Oυσία και «καφενείο» µε τον νου στη Xάγη
Συνεχής διολίσθηση
∆ύο γραµµές στη Ν.∆. για τη Χάγη
Προβληµατίζει έντονα η πιθανή αλλαγή στάσης της Αθήνας

6-6-2006: Oι δίαυλοι επικοινωνίας µε την Aγκυρα
Kυβέρνηση και ΠAΣOK δίνουν απαντήσεις
Φιλοτουρκικό δηµοσίευµα στην εφηµερίδα Le Monde
Mε αργά βήµατα προς E.E.
Eυρωβουλευτής επικρίνει την Tουρκία – Yποπτη έκρηξη βόµβας σε στρατόπεδο
7-6-2006: Mυστική διπλωµατία
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Eπιφανειακή αποκλιµάκωση τώρα στο Aιγαίο
Eν όψει του ταξιδιού της κ. Mπακογιάννη
Eύνοια Eρντογάν εκτός κειµένων
Eγγραφο της Ε.Ε. απειλεί την τουρκική ενταξιακή διαδικασία
O Eρντογάν υπεραµύνεται της ευρωπαϊκής πορείας
8-6-2006: Σταθερή γραµµή Καραµανλή στα ελληνοτουρκικά
Μονοµερή επέκταση χωρικών υδάτων ζητεί ο Γ. Παπανδρέου
Με το βλέµµα στο Αιγαίο η κοινή γνώµη
Αξιολογείται ως το σηµαντικότερο θέµα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κατά το Βαρόµετρο
VPRC – ∆υσπιστία έναντι Τουρκίας αλλά και Χάγης
Κυβερνητική απόρριψη της πρότασης Παπανδρέου
Κ. Μητσοτάκης: Ναι στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα, ποτέ για την οχύρωση των νησιών µας
Ενας παρ’ ολίγον άτυπος συµβιβασµός
Αποφασίστε κ. Παπανδρέου
O Nεσντέτ Σεζέρ ετάχθη υπέρ του Oδικού Xάρτη
Aθώο έκριναν τον Aρµένιο εκδότη, Xραντ Nτινκ
9-6-2006: Eπιπλήξεις E.E. προς Aγκυρα...
Πενιχρή η πρόοδος της γείτονος στα περισσότερα µέτωπα και στις σχέσεις µε Eλλάδα και
Kύπρο
Περιορισµένος ο ρόλος του «κόκκινου τηλεφώνου»
Σύγχυση στο ΠAΣOK από Παπανδρέου
Προκλήσεις και πάλι πάνω από το Aιγαίο
O Γιακίς στη Θράκη
Oλα έτοιµα για την αυριανή συνάντηση
Aνασχηµατισµός στη Λευκωσία
Ξαφνικά, τουρκική περιοδεία στη Θράκη
Μετά την επιστροφή της κ. Μπακογιάννη
F.A.Z. WEEKLY Οχι πίνοντας καφέ
DW-WORLD.DE Εκθεση - κόλαφος
∆ύσκολη φάση στα ελληνοτουρκικά
10-6-2006: Mπακογιάννη µε Γκιουλ υπό δυσµενές κλίµα
Eυκαιρία για πραγµατοποίηση κάποιων «βηµάτων»
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∆ιαφωνεί µε Παπανδρέου και η Aλέκα Παπαρήγα
Aλλαγή ψυχολογίας στην κοινή γνώµη της Tουρκίας
Ενα πραξικόπηµα, αλλά χωρίς τανκς
Η πρόκληση, η αναπόδραστη κρίση και η διαχείριση
Μπακογιάννη –Γκιουλ για µέτρα εµπιστοσύνης
Ζητείται ελάχιστη βάση µιας συµφωνίας για ήρεµη θερινή περίοδο στο Αιγαίο
STAR Παραµένει ο ευρωπαϊκός στόχος
14-6-2006: «Οχι» Λευκωσίας σε εύκολο τεστ Τουρκίας
Aπέρριψε την «κοινή θέση» των «25»
«Κόκκινη γραµµή» των αρχηγών Αθήνας - Αγκυρας
Συµφωνία Mπακογιάννη - Γκιουλ
∆ύσπιστη προς την Τουρκία η κοινή γνώµη
Η κατάσταση στο Αιγαίο και η ενταξιακή πορεία της γείτονος καθορίζουν τη στάση των
Ελλήνων, σύµφωνα µε το Βαρόµετρο της VPRC
Ο αναξιοποίητος πετρελαϊκός πλούτος του Αιγαίου
Η επεκταση των χωρικών µας υδάτων στα 12 ναυτικά µίλια θα οδηγούσε στην εκµετάλλευση
πολύτιµων υποθαλάσσιων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων
14-6-2006: «Eπώδυνο ξεκίνηµα» λέει η «Τζουµχουριέτ»
H Aγκυρα στο µικροσκόπιο
Aντιµέτωπη µε το ενδεχόµενο να «υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις» αν δεν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της
Θέµα ενηµέρωσης και συνεννόησης Eλλάδας - Kύπρου
Mε τη θηλιά στο λαιµό
Η Λευκωσία δεν αιφνιδίασε την Αθήνα
Ηταν γνωστή η στάση της στην Ε.Ε. για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας
DIE TAGESZEITUNG Ενδιαφέρεται κανείς;
Μέτρα κατεδάφισης εµπιστοσύνης...
H Xάγη... υπό δηµοσκόπηση
15-6-2006: Oι Tούρκοι ζητούν και αποζηµίωση για το F-16
Αποζηµίωση για το τουρκικό F-16
Θέλει να ζητήσει η Αγκυρα
Απειλή πολέµου και Ε.Ε.
H ευρωπαϊκή προοπτική διχάζει πλέον την Tουρκία
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Ε.Ε.: σε µικροσκόπιο η Αγκυρα
Πιο σκληρή η γλώσσα στο κείµενο συµπερασµάτων της συνόδου, αύριο
Στις καλένδες το Ευρωσύνταγµα
Παρά τις προσπάθειες Μπαρόζο για επανέναρξη διαδικασιών
16-6-2006: Kάποιες κινήσεις του OHE προβληµατίζουν τη Λευκωσία
Tα κονδύλια στην πρώτη γραµµή
Eκτενής συζήτηση Kαραµανλή µε Mπαρόζο για τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση του
Γ΄ KΠΣ
Eφαρµογή της Tελωνειακής Eνωσης εντός του 2006
Η Τουρκία στο επίκεντρο της Ε.Ε.
Συζητήσεις στη σύνοδο κορυφής για νέο κριτήριο ή όρο ένταξης
«Πονοκέφαλος» για τους 25
Η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας απασχολεί τη σύνοδο, που ολοκληρώνεται αύριο
Στην αγκαλιά των στρατηγών ο T. Eρντογάν
Θερµό εγκώµιο του Γκιουλ προς τους στρατιωτικούς
Επαινοι Γκιουλ στον στρατό για ευρωπαϊκή στάση
Εµµεσες «βολές» κατά αποφάσεων των δικαστηρίων
Εκρηξη βόµβας τραυµάτισε 4 στο κέντρο της Πόλης
Κύπριοι και Τσέχοι µεταξύ των πλουσίων Ευρωπαίων
17-6-2006: Tελεσίγραφο E.E. προς Tουρκία
Eως το τέλος του 2006 πρέπει να ανοίξει λιµάνια και αεροδρόµια σε κυπριακά µέσα
Oι ευρωπαϊκές αποφάσεις ικανοποιούν την Ελλάδα
Στην Aθήνα τον Iούλιο ο γραµµατέας του NATO
Eντονη κυπριακή αντίδραση σε αµφίσηµη δήλωση Aνάν
Aσφυκτική πίεση Ε.Ε. στην Αγκυρα
Ο Ερντογάν αρνείται υποχρεώσεις προς Κύπρο
Θέµα διακοπής ενταξιακής πορείας της Τουρκίας
Oι εσφιγµενίτες πιο κοντά στο Φανάρι
O Aµπντουλάχ Γκιουλ θα πάει στην Oυάσιγκτον
∆ιάλογος µε ένταση Tουρκίας - Aρµενίας
18-6-2006: Σκληρή στάση της Ε.Ε. προς την Τουρκία
Εµµένει στην τήρηση όλων των κριτηρίων αγνοώντας τους λεονταρισµούς Ερντογάν
Η Τουρκία έµεινε µετεξεταστέα στην Ε.Ε.
Η άρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προκάλεσε µεταστροφή του κλίµατος
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Ευρωτουρκικά: διαφορετική προσέγγιση Ελλάδας - Κύπρου
Η Λευκωσία επιδιώκει να ακυρώσει την πολιτική της Τουρκίας στο Κυπριακό, ενώ η
Αθήνα να «εξαγοράσει» την ύφεση µε την Αγκυρα
Eλλάς - Tουρκία: σχέση συγκρουσιακής συνύπαρξης
20-6-2006: Ανελαστική η Αγκυρα για την Τελωνειακή
Σταθερό µήνυµα από Καραµανλή
Σαφές και σταθερό µήνυµα προς Αγκυρα
Μονόδροµος η εκπλήρωση των ευρωπαϊκών της δεσµεύσεων – Πρωτοφανής τουρκική
εισαγγελική πρωτοβουλία κατά Πατριαρχείου
Ούτε ρωγµές ούτε σκιές µεταξύ Αθήνας – Λευκωσίας
Κυπριακές επιφυλάξεις για είσοδο Τουρκίας στην Europol
«Μην περιµένετε άλλο βήµα από εµάς»
«Κρεσέντο» προκλήσεων κατά Φαναρίου
Mε αύρα καλής συνεννόησης η συνάντηση, χθες, στο Προεδρικό Mέγαρο
FRANKFURTEN RUNDSCHAU Βαθιά απόγνωση
H επιστροφή της σηµαίας
Επιτόκια και αδύναµη λίρα πλήττουν την τουρκική αγορά αυτοκινήτων
21-6-2006: Mπακογιάννη: Στήριξη Tουρκίας, αλλά µε όρους
Kόλαφος Σούσελ σε Aγκυρα περί υποχρεώσεων
«∆εν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων»
Παρέµβαση Παπούλια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
H E.E. ζητεί απεµπλοκή του Στρατού
Κ. Παπούλιας: ∆εν είναι λύση η Χάγη
Η στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας κατασκευάζει τις διαφορές µε την Ελλάδα
22-6-2006: Μπακογιάννη υπέρ Χάγης για το Αιγαίο
∆ιαφοροποιείται από Παπούλια µε συνέντευξή της στη «Φιγκαρό»
Mπακογιάννη υπέρ Xάγης για «ρυθµίσεις»
Kαι των αµφισβητήσεων κυριαρχίας στο Aιγαίο
FRANKFURTER RUNDSCHAU Προς κατευνασµό
DIE TAGESZEITUNG Τα µαύρα πρόβατα
Πράσινο φως άναψε ο Eρντογάν
Tρία πυρηνικά εργοστάσια µέχρι το 2015 στην Tουρκία – Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και
ανταγωνισµός µε Iράν
23-6-2006: ∆ιεκδικητική η Λευκωσία έναντι Τουρκίας στην Ε.Ε.
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Συνέντευξη Λιλλήκα στην τηλεόραση ΣΚΑΪ
«∆εν είναι δεδοµένη η στήριξή µας»
Η αυτοπαγίδευση της Αθήνας
«Στρατός οι πιστοί» λέει ο Eρντογάν...
24-6-2006: Mπακογιάννη µε Λαβρόφ αλλά και Σεζέρ µε Πούτιν
THE DAILY STAR Η περιφέρεια στηρίζει το Ιράκ
Mέτρα για καλές σχέσεις HΠA - Tουρκίας
25-6-2006: Θολό το τοπίο στην εξωτερική πολιτική
Το πλαστό δίληµµα «ναι ή όχι στη Χάγη» και η άνευ όρων υποστήριξη της τουρκικής ένταξης
στην Ε.Ε. αποθρασύνουν την Αγκυρα
Αγονο το δόγµα «Eυρωπαϊκή Τουρκία»
Σε αντίθεση µε τις προσδοκίες της Αθήνας, ο Ερντογάν σκληραίνει τη στάση του σε όλα τα
µέτωπα
Εξοπλισµοί 22 δισ. ευρώ σε δέκα έτη
Για πρώτη φορά στο πρόγραµµα του ΥΕΘΑ ιεραρχούνται οι ανάγκες των επιτελείων
Εξοπλισµοί µαµούθ 22 δισ.
Το πρόγραµµα της 10ετίας, στην «Κ»
27-6-2006: «Ουδείς ιδιώτης µεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας»
Οι πολιτικές αντιδράσεις µετά το δηµοσίευµα της «Κ»
«Ουδείς ιδιώτης πολιτικός µεταξύ των Αθηνών και της Λευκωσίας»
Αδιατάρακτες οι σχέσεις τους
Νέο, διπλό µήνυµα προς την Αγκυρα από το Ελσίνκι
TURKISH DAILY NEWS Πολιτική συσπείρωση
Τουρκικό παιχνίδι στη Θράκη
28-6-2006: «Σε βάθος χρόνου η τουρκική ένταξη»
Eπίσκεψη αρχηγού ΓEEΘA στην Aγκυρα
CUMHURIYET Πρώτη επίσκεψη
29-6-2006: Θέλουµε αποδείξεις καλής γειτονίας»
Τελωνειακώς... ανεξεταστέα µένει η Τουρκία
Οσο αρνείται ν’ ανοίξει τα λιµάνια της στην Κύπρο
Εξατµίσθηκε ο ευρω-ενθουσιασµός...
Ολιγόλεπτο «τετ α τετ» Μπακογιάννη - Γκιουλ στη Μόσχα
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Mια κρίσιµη επίσκεψη
Προβάδισµα Ε.Ε. στην Κροατία, αντί Τουρκίας
Αιτία η αδιαλλαξία της έναντι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας – Ενοχληµένος ο Ερντογάν
Πρώτα η Kροατία, µετά η Tουρκία στην E.E.
30-6-2006: Φινλανδικό πυρ κατά Τουρκίας για την Κύπρο
∆ιπλή προειδοποίηση για διακοπή συνοµιλιών
Η Ε.Ε. απειλεί διακοπή ενταξιακών µε Τουρκία
Λόγω της στάσης της έναντι της Κύπρου
Το µακρύ ταξίδι προς την Ε.Ε.
Ο κ. Ερντογάν τονίζει ότι οι µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται χωρίς καθυστερήσεις
Στρατηγική συνδιαχειρίσεως στο Κυπριακό
THE NEW ANATOLIAN Αποπροσανατολισµός της Τουρκίας

2006
ΙΟΥΛΙΟΣ
1-7-2006: Νέα πρόκληση των Γκρίζων Λύκων
2-7-2006: Φυγή ξένων επενδυτών από την Τουρκία
∆υσαρέσκεια των φτωχών λαϊκών στρωµάτων εξαιτίας της ακρίβειας των αγαθών
Ατακτη φυγή επενδυτών από Τουρκία
Οι ξένοι κεφαλαιούχοι είναι οργισµένοι από τη ραγδαία επιδείνωση της οικονοµίας
Μπαράζ πιέσεων από τους Ευρωπαίους
Η φινλανδική προεδρία «βλέπει»... µε σιδηροδροµικό δυστύχηµα στην πορεία ένταξης της
Τουρκίας
Η Κύπρος επενδύει σε πολιτισµό και τουρισµό
4-7-2006:

Στην ουσία του Kυπριακού
Aναφορά και στη νέα διαδικασία συνοµιλιών κατά τη χθεσινή συνάντηση Παπαδόπουλου
- Tαλάτ
Προς ένα νέο πλαίσιο ευρωτουρκικών σχέσεων

5-7-2006: «∆οκιµάζεται η αξιοπιστία E.E. µε Tουρκία»
Mήνυµα από την Aθήνα εν όψει του Oκτωβρίου
Παίζουν και πιέζουν υπέρ Tουρκίας
Προφορικές «διαβεβαιώσεις» Aγκυρας για το Kυπριακό
Tουρκική εφηµερίδα αναρωτιέται αν η Aγία Σοφία θα γίνει τζαµί
6-7-2006: H φινλανδική προεδρία θετική προς Tουρκία
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Kινήσεις από OHE για διάλογο
O κ. Γκαµπάρι συναντήθηκε χθες µε Mπακογιάννη και βλέπει Παπαδόπουλο, Tαλάτ για
το Kυπριακό
Πτώση ελικοπτέρου της Eθνικής Φρουράς
Aδιαλλαξία Eρντογάν για την Kύπρο
«Iκανοποιηµένοι» οι Eλληνες
Aναµένουν µάλιστα ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί, όπως καταγράφει το Eυρωβαρόµετρο
Αισιόδοξοι για το µέλλον δηλώνουν οι Ελληνες
55% των Ευρωπαίων δεν θέλει την Τουρκία
H Tουρκία οφείλει να τηρήσει το χρονοδιάγραµµα µε E.E.
Kάτι κινείται γύρω από το Kυπριακό
8-7-2006: H Aγκυρα χρησιµοποιεί ως πρόσχηµα το Kυπριακό
Aθήνα - Λευκωσία θέλουν να αφήσουν πίσω τις «σκιές»
∆εδοµένης της συναντίληψης για το Kυπριακό
Στην Tουρκία ακούγεται τώρα η «άλλη» φωνή
Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερο από σαράντα χρόνια για να εκφραστούν και οι
εκπρόσωποι της ρωµαίικης κοινότητας
Αντιοχείς, η άγνωστη συνιστώσα της Ρωµιοσύνης
Oι αγωνίες ανταµώνουν την ελπίδα
9-7-2006: Eπιτακτική ανάγκη η χάραξη εθνικής εξωτερικής πολιτικής
Προσφυγή στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης για την επίλυση όλων των προβληµάτων
ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία
Μήνυµα Σέφερ προς Ελλάδα και Τουρκία
«Βρείτε τα» ήταν το πνεύµα των δηλώσεων του γ.γ. του ΝΑΤΟ που επισκέφτηκε την
Αθήνα
Η στρατηγική της Εθνικής στην Τουρκία
Με την εξαγορά της Finansbank δηµιουργείται ένας ευρωπαϊκός πρωταθλητής µε
ηγεµονικό ρόλο στον γειτονικό χώρο των Βαλκανίων
11-7-2006: Συναντίληψη Ελλάδας και Κύπρου
Κοινή πορεία χάραξαν οι ηγέτες των δύο χωρών
Σε κοινή πορεία Καραµανλής – Παπαδόπουλος
έναντι Τουρκίας
Συµφωνία χθες στην Αθήνα σε κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης
Ικανοποίηση για τη συµφωνία Παπαδόπουλου - Ταλάτ
Με µια φωνή Ελλάδα - Κύπρος
Mια δύσκολη σχέση
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12-7-2006: Αρµονική η συνεργασία µε Κύπρο
13-7-2006: Μήνυµα Ντ’ Αλέµα στην Αγκυρα για Κύπρο
14-7-2006: Βαληνάκης: ∆ύσκολος και µακρύς ο δρόµος της Τουρκίας προς Ε.Ε.
15-7-2006: Η Τουρκία ψηλά στην ατζέντα της Φινλανδίας
THE NEW ANATOLIAN Ο ρόλος της Τουρκίας
16-7-2006: Στα Κατεχόµενα ο Ταγίπ Ερντογάν
Η Αθήνα υποστηρίζει σταθερά την Κύπρο
∆ιαβεβαίωση Καραµανλή προς τον πρόεδρο Τ. Παπαδόπουλο για συντονισµό κινήσεων
Τουρκία: αυτοκτονίες γυναικών κατ’ εντολήν
Οι οικογένειές τους τις υποχρεώνουν για «λόγους τιµής» να βάλουν τέλος στη ζωή τους
προκειµένου να µην τις εκτελέσουν συγγενείς
Σύγκρουση ακροδεξιών και φιλελευθέρων
Πληθαίνουν οι επιθέσεις φανατικών στην Τουρκία
Στην αγορά της Τουρκίας προσβλέπει και η ∆ΕΗ
H προθεση της γείτονος για ιδιωτικοποίηση εταιρειών διανοµής ενέργειας δηµιούργησε
νέα δεδοµένα
18-7-2006: Σεβαστό από ΗΠΑ το «όχι» στο σχέδιο Ανάν
19-7-2006 Λευκωσία: Αλλο Κυπριακό, άλλο Τουρκία - Ε.Ε.
DW-WORLD.DE Ιδέα, όχι πρόταση
ΗΠΑ, Ισραήλ αντίθετοι στην πρόταση Ανάν για αποστολή διεθνούς δύναµης
Πόλεµος µακράς διαρκείας
Με αµείωτη ένταση και χωρίς τέλος οι επιδροµές των Ισραηλινών στον Λίβανο
Χωρίς φωνή και αναποτελεσµατική η Ευρώπη
Αιφνιδίως κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας
Η Αγκυρα θέλει να πλήξει Κούρδους
Ουάσιγκτον: «Μη συνετή πράξη»...
Οργή κατά ΗΠΑ από Τουρκία για τους Κούρδους
Ο Ερντογάν απειλεί µε εισβολή στο Ιράκ
20-7-2006: Σιαµαίο έγκληµα γεωπολιτικής κρεουργήσεως της Κύπρου
Πρόκληση από τον Ερντογάν στην επέτειο της εισβολής
Αδιάλλακτος ο Ερντογάν στο Κυπριακό
Επίσκεψη στα Κατεχόµενα
Σκληρή απάντηση Ερντογάν προς ΗΠΑ για το Ιράκ
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21-7-2006: Η Λευκωσία αναµένει δείγµα γραφής
Γκιουλ «απειλεί» ΗΠΑ, Ε.Ε.
Και ισχυρίζεται ότι το Κυπριακό δηλητηριάζει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας
Η Λευκωσία ζητεί βοήθεια από την Ε.Ε.
Αµεση ανακωχή ζητούν ΟΗΕ, Γαλλία, Ρωσία
Γερµανική µεσολάβηση επιδιώκει το Ισραήλ για την απελευθέρωση των δύο στρατιωτών
που κρατεί αιχµαλώτους η Χεζµπολάχ
22-7-2006: Παρασκηνιακές διεργασίες για το κυπριακό πρόβληµα
Η Τουρκία θέλει να γίνει Ισραήλ
23-7-2006: Γέφυρα σωτηρίας η Κύπρος
Χιλιάδες ξένοι φθάνουν από τον Λίβανο, ενώ οι πρόσφυγες θα ακολουθήσουν
Κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας
Η Ουάσιγκτον δεν δίνει «πράσινο φως» για επέµβαση στο B. Ιράκ κατά του ΡΚΚ
25-7-2006: O Eρντογάν πιέζει για συνεργασία εναντίον του ΡΚΚ
«Υποσχέσεις» Μπους για τη στάση της ιρακινής κυβέρνησης
26-7-2006: Ο Ερντογάν ζητεί επέµβαση του ΝΑΤΟ
Στη διάσκεψη Ελλάδα και Κύπρος
27-7-2006: Θερµή υποδοχή του Χηνοφώτη στην Αγκυρα
Υποσχέσεις Μπους στον Ερντογάν για τους Κούρδους
28-7-2006: Στροφή Bρετανίας για όπλα σε Kύπρο
Τουρκικό δικαστήριο αθώωσε τη Μαγκντέν
29-7-2006: Αθώος και ο Ορχάν Παµούκ από τουρκικό δικαστήριο

2006
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1-8-2006: Eναλλακτικό σχέδιο Aθήνας για τις σχέσεις E.E. - Tουρκίας
Σε «ευρωφοβικούς» µεταλλάσσονται τώρα οι πολίτες της Τουρκίας
Καταδίκασε το Ισραήλ ακόµη και ο Ερντογάν
∆υσφορία και κατά των ΗΠΑ για το Κουρδικό
3-8-2006: «Συµµαχία» Ιράκ, Τουρκίας κατά ΡΚΚ
4-8-2006: Η γενοκτονία των Αρµενίων «ανακαλεί» πρέσβη των ΗΠΑ
Τουρκία: το διεθνές κύµα ρευστοποιήσεων αποδυνάµωσε το εθνικό νόµισµα
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6-8-2006: Στρατιωτικός διάλογος Ελλάδας και Τουρκίας
O Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Χηνοφώτης καλεί τον Τούρκο οµόλογό του
Με το βλέµµα στην Τουρκία
8-8-2006: Tουρκικά - δεύτερη ξένη γλώσσα σε γυµνάσια
11-8-2006: Προσφυγή της Λευκωσίας στον ΟΗΕ για θέσεις του Ταλάτ
Τουρκικές δυνάµεις στα σύνορα µε Ιράκ
Τουρκία: εθνικισµός και ευρωπαϊκή προοπτική
13-8-2006: Οι ΗΠΑ υποκατέστησαν τον ΟΗΕ στην Κύπρο
Βιβλίο - µαρτυρία για τα γεγονότα του 1964 και τον ρόλο του Ατσεσον, από τον υπουργό
Εξωτερικών της Φινλανδίας Ερκι Τουοµιόγια
Κρίσιµες επιλογές για το Κυπριακό
Η Τουρκία αναµένεται να µην υλοποιήσει το Πρωτόκολλο της Αγκυρας, όπως έχει
δεσµευτεί
15-8-2006: Αναβαθµισµένο ρόλο ζητεί ο Ταγίπ Ερντογάν
H θέση της Aγκυρας στη «νέα» Μέση Ανατολή
Επίθεση Τούρκων και Ιρανών εναντίον των Κούρδων
17-8-2006: Αγνοια Λευκωσίας για ευρωπαϊκά σχέδια
Ετοιµη αλλά και επιφυλακτική η Τουρκία...
18-8-2006: ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ Γέφυρα ειρήνης το Αιγαίο για Ελλάδα και Τουρκία
Τουρκάλες θύµατα βίας από άνδρες
Ισραήλ: µέσω Τουρκίας τα όπλα στη Χεζµπολάχ
20-8-2006: Ο Σεπτέµβριος της ελληνικής διπλωµατίας
Η χώρα µας αναλαµβάνει την προεδρία του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε µια
δύσκολη διεθνή συγκυρία
Πιο στενή η συνεργασία Αγκυρας - Ριάντ
Η τουρκική κυβέρνηση στρέφεται προς την ανατολή αποσκοπώντας σε οικονοµικά οφέλη
Η Τουρκία, «σούπερ µάρκετ» ενέργειας
Με τις ευλογίες των ΗΠΑ, αλλά και της Ρωσίας, αναδεικνύεται σε κόµβο µεταφοράς
πετρελαίου και φυσικού αερίου
22-8-2006: ∆ιστάζει η Τουρκία να αποστείλει στρατό
23-8-2006: THE NEW ANATOLIAN Φωτιές και στην Τουρκία
26-8-2006: Επίσκεψη Γκιουλ στην Αθήνα
Την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου, παραµονές της έκθεσης προόδου της Ε.Ε. για την
Τουρκία
Στην Αθήνα ο Γκιουλ τον Οκτώβριο
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Λίγες ηµέρες πριν από την έκθεση της Ε.Ε. για την Τουρκία
27-8-2006: Καταργείται η στρατιά Αιγαίου
Ο τουρκικός στρατός αναδιοργανώνεται και αναζητεί νέο πολιτικό ρόλο στη γειτονική χώρα
29-8-2006: DW-WORLD.DE Φόβος στον Μαρµαρά
BERLINER ZEITUNG Και η Τουρκία
Βόµβες σε Τουρκία, εµφύλιος σιιτών στο Ιράκ
Φτερά στα πόδια των Κούρδων αυτονοµιστών δίνει η υποτροπή της ιρακινής κρίσης µε
απρόβλεπτες συνέπειες
30-8-2006: CORRIERE DELLA SERA Οι επιθέσεις στην Τουρκία
Νέες απειλές κατά Αγκυρας από κουρδική οργάνωση
31-8-2006: FRANKFURTER RUNDSCHAU Προσπάθεια αποτροπής

2006
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1-9-2006: GULF TIMES Οι Κούρδοι του Ιράκ
5-9-2006: O αγωγός Tουρκίας-Eλλάδας-Iταλίας
DIE PRESSE Θερµό φθινόπωρο για την Τουρκία
Εκθεση–καταγγελία εναντίον της Τουρκίας
Επικριτική έκθεση για Τουρκία
Η Ευρωβουλή ζητεί να ανοίξουν λιµάνια και αεροδρόµια στο κυπριακό εµπόριο
6-9-2006: Oι Tούρκοι αντιµέτωποι µε ένα επώδυνο δίληµµα
H Φινλανδία τρίζει τα δόντια
Προειδοποιεί την Aγκυρα για σοβαρή κρίση αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις έναντι
της E.E.
H Aθήνα σταθερά υπέρ της ένταξης, υπό όρους
Η τουρκική Βουλή ψήφισε την αποστολή στρατού στον Λίβανο
Η Αγκυρα κατηγορεί για προκατάληψη την Ε.Ε.
7-9-2006: FRANTFURTEN ALLGEMEINE Ουτοπία η ένταξη
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Μεγάλα διλήµµατα
Η επιθετική διπλωµατία της Τουρκίας
Ανάν αποχωρεί µε στάσιµο το Κυπριακό
Ευχήθηκε, από την Αγκυρα, ο διάδοχός του «να είναι περισσότερο ευτυχής»
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Kαµιά νέα πρωτοβουλία από Aνάν στο Kυπριακό
H Tουρκία σε κρίσιµο σταυροδρόµι
Tαλαντεύεται ανάµεσα σε ∆ύση-Ανατολή, ενώ αποφεύγει επιµελώς να συµµορφωθεί προς
τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της E.E.
H τουρκική κοινή γνώµη «φλερτάρει» µε Iράν
Mαζικές διαδηλώσεις εναντίον της αποστολής στρατευµάτων
9-9-2006: O κ. Aνάν διαπίστωσε απουσία προοπτικών στο Kυπριακό
H Eλλάδα απέναντι σε κρίσιµα ζητήµατα στον OHE
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Το Κυπριακό και η Τουρκία
10-9-2006: Σε δύσκολη θέση η Τουρκία
Απρόβλεπτη η στάση της έναντι της Ελλάδας, λόγω προβληµάτων εσωτερικών και µε την
Ε.Ε.
Λεονταρισµοί Αγκυρας στις απειλές της Ε.Ε.
Σε εκφυλισµό οδηγείται ο ενταξιακός διάλογος
Επιστρατεύει τώρα ακόµα και το φάντασµα του Ισλάµ
12-9-2006: Kαµιά έκπτωση στην Tουρκία
O K. Kαραµανλής επαναβεβαιώνει τις ελληνικές θέσεις λίγο πριν από την έκθεση της
Kοµισιόν
H Λευκωσία επιδεικνύει στάση καλών διαθέσεων
Γαλλογερµανικός άξων κατά Τουρκίας στην Ε.Ε.
Ο Σαρκοζί πρότεινε διακοπή των ενταξιακών
Ευρώπη χωρίς την Τουρκία «βλέπει» ο Σαρκοζί
13-9-2006: Tοποθέτηση Mπλερ υπέρ της Aγκυρας
Mπακογιάννη: Eξωτερική πολιτική για ενίσχυση του κύρους της χώρας
Υπέρ Τουρκίας η Βρετανία
Μπλερ: Λάθος να κλείσει η Ε.Ε. την πόρτα
Αφιξη του Ράλστον χθες στην Αγκυρα
15-9-2006: Συνάντηση Mπακογιάννη-Pάις την Tετάρτη
Η Αγκυρα ετοιµάζεται για δουλειές στη Βηρυτό
16-9-2006: Μέρκελ: Μόνο ειδική σχέση Ε.Ε. – Τουρκίας
Ο Σαρκοζί την αποκλείει γεωγραφικώς από τις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου
Μέρκελ προς Αγκυρα: Πρώτα Κυπριακό, µετά ένταξη
∆ύσβατος ο δρόµος της Τουρκίας προς την Ε.Ε.
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Προβλήµατα από τη διεύρυνση και οι εκλογικές σκοπιµότητες οδηγούν ευρωπαϊκές
ηγεσίες να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στην Αγκυρα
Χρεώνουν την επίθεση σε φράξια του ΡΚΚ
Κοινωνία µε έντονη βία ενδηµικής µορφής
∆ίκη συγγραφέα για προσβολή κατά της τουρκοσύνης...
Τουρκία: οι ακροδεξιοί λιντσάρουν και οι αρχές ολιγωρούν
17-9-2006: Οι ΗΠΑ ισορροπούν ανάµεσα σε Αγκυρα και Κούρδους του Ιράκ
Πιέζει για διαπραγµατεύσεις η Ουάσιγκτον, ενώ οι Τούρκοι αντιδρούν στη συµµετοχή
Μπαρζανί
Η Τουρκία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ
∆ιαταραγµένες σχέσεις
Θυσία της Κύπρου για χάρη της Τουρκίας;
Επιδείνωση των σχέσεων της Αγκυρας µε την Ευρωπαϊκή Ενωση και αναζήτηση
διεξόδου σε βάρος της Λευκωσίας
∆ιπλωµατία των στρατηγών
Ελλάδα και Τουρκία συνεχίζουν τις προσπάθειες µείωσης της έντασης στο Αιγαίο
19-9-2006: H Γερµανία, σταθερά, επιφυλακτική µε Tουρκία
Eπαφές στον OHE για το Kυπριακό
Συµψηφισµούς επιχειρεί τώρα ο Tαγίπ Eρντογάν
Θέµα µειονότητας από Γκιουλ
Tη στιγµή που Aθήνα και Aγκυρα ετοιµάζουν νέα Mέτρα Oικοδόµησης Eµπιστοσύνης
20-9-2006: Σταθερή η γραµµή Kύπρου για Tουρκία
Αµήχανη η Ε.Ε. αναζητεί λύση για Τουρκία
Ανέβαλε την έκδοση της ετήσιας έκθεσης προόδου
Σκληρό πόκερ η ένταξη της Τουρκίας
Η κυβέρνηση Μπλερ κινείται στο παρασκήνιο αναζητώντας «µαγική φόρµουλα» στην
Ε.Ε. – Εντυπωσιακή απουσία της διπλωµατίας των ΗΠΑ
Παράταση-«δώρο» από την Κοµισιόν
Μεταρρυθµίσεις στο παρά πέντε από την Εθνοσυνέλευση
∆ιακριτική άνεση από τους Τούρκους
21-9-2006: «Eυθύνες για Kύπρο η διεθνής κοινότητα»
22-9-2006: «Yποχρεωµένη να υλοποιήσει τις υποσχέσεις»
Kαυστικός ο κ. Mπαρόζο για την Tουρκία
Υπάρχει και η άλλη όψη της Τουρκίας
Αθώα η Τουρκάλα Σαφάκ
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Συµµόρφωση στις ευρωπαϊκές αξίες θεωρείται η δικαστική απόφαση
Aπίθανη η επαναλειτουργία της Σχολής της Xάλκης
«Στα παπούτσια» του Ερντογάν
23-9-2006: Oχι ένταξη Tουρκίας α λα καρτ
Mπακογιάννη: H Eυρώπη δεν µπορεί να διαπραγµατεύεται αρχές – Aνοιχτή γραµµή µε
Kύπρο
Aδυναµία λύσεων OHE στο Nταρφούρ
Tο Bερολίνο συµµερίζεται τις θέσεις µας
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Στην αντίθετη κατεύθυνση
24-9-2006: Νέα τελεσίγραφα στην Τουρκία από τους Ευρωπαίους
Σε δύσκολη θέση φέρνουν την Αγκυρα οι αντίπαλοι της ένταξής της στην Ε.Ε.
26-9-2006: Mήνυµα αισιοδοξίας στο Kυπριακό
Στασιµότητα για το όνοµα των Σκοπίων διέκρινε η υπουργός Eξωτερικών Nτ.
Mπακογιάννη
Παρατυπίες σε 63 κάλπες στην Kύπρο
Προειδοποιήσεις Τούρκου στρατηγού
27-9-2006: «H Aγκυρα έχει τις υποχρεώσεις»
Oύτε βήµα πίσω από τον Eρντογάν
Η ώρα της αλήθειας για την Τουρκία
Προειδοποιήσεις από την Αγκυρα για το Κιρκούκ
Πιστοί στις µεταρρυθµίσεις, λέει ο Ερντογάν
Τουρκία: ενδιαφέρον από Shell για συµµετοχή της σε πετρελαιαγωγό
28-9-2006: Προειδοποίηση Ευρωκοινοβουλίου προς Αγκυρα
Η αρνητική στάση της έναντι της Λευκωσίας θα επηρεάσει τις ενταξιακές
Φινλανδική φόρµουλα για Tουρκία στο τραπέζι
Σκληρό µήνυµα της Ευρωβουλής στην Τουρκία
«Τηρήστε τις υποχρεώσεις σας σε Κύπρο, Ελλάδα»
Η τουρκική περιπλοκή
Φραστικός πόλεµος ξέσπασε µεταξύ Ερντογάν - Ταλαµπανί
Βαρύ πρόστιµο σε Τούρκο 83 χρόνων
29-9-2006: O Tαλάτ θέλει να δει τον Aνάν
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Χρόνιο πρόβληµα
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DIE TAGESZEITUNG Ο Κύπριος ΥΠΕΞ στη Γερµανία
30-9-2006: Mάχη µε καταγγελίες στην Kύπρο
Ο Ερντογάν είπε «όχι» στην πρόταση του Οτσαλάν
Η µάχη για τη διαδοχή του Ανάν

2006
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1-10-2006: Συνάντηση Ερντογάν – Μπους υπό τη σκιά των στρατηγών
Καταλυτική η οµιλία Μπουγιούκανιτ
Στενεύουν τα περιθώρια της Τουρκίας
Παγώνουν οι διαπραγµατεύσεις αν δεν εφαρµόσει το πρωτόκολλο τελωνειακής ένταξης
Εντονη δυσφορία της Αθήνας προς την Αγκυρα
∆εν συµµορφώνεται µε τους κανόνες της Ε.Ε. και δεν κάνει βήµατα εξοµάλυνσης των
διµερών σχέσεων
Και τώρα τι θα κάνουµε... µε την Τουρκία;
Ο κουρδικός γρίφος περιπλέκεται
Ελληνοµανία: η νέα µόδα των Τούρκων
Η ελληνική κουλτούρα, σηµείο αναφοράς από την Πόλη έως και τη Μικρά Ασία
∆ιεύρυνση από την... «πόρτα υπηρεσίας»
Απροθυµία αποδοχής νέων κρατών-µελών στην Ευρωπαϊκή Ενωση µετά την είσοδο της
Βουλγαρίας και της Ρουµανίας
3-10-2006: Σε δοκιµασία οι σχέσεις Τουρκίας – ∆ύσης
ΗΠΑ και Ευρώπη αρχίζουν να µη θεωρούν δεδοµένη τη στάση της Αγκυρας απέναντί
τους, µετά το ειδύλλιο µε Ρωσία, Συρία και Ιράν
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Για τα δύσκολα υπάρχουν οι ΗΠΑ
Πολύδωρας: είναι θρασύτατοι αυτοί οι Τούρκοι
«Επί τάπητος» και πάλι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
Οξεία επίκριση κατά Ερντογάν από τον Στρατό
Ενώ συζητούσε µε Μπους
Απειλές κατά και της Ε.Ε. από Μπουγιούκανιτ
Συνάντηση Μπους - Ερντογάν χθες στις ΗΠΑ
Οδηγίες Σεζέρ προς καλούς κεµαλιστές
4-10-2006: Mπακογιάννη: Προσοχή στα ευρωτουρκικά
Eνηµέρωσε την Kυβερνητική Eπιτροπή
Aπάντηση Παπαδόπουλου σε «κορόνες» Eρντογάν
Η Τουρκία πιέζεται για τα κυπριακά λιµάνια
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Ε.Ε.: Αν θέλετε ένταξη, κάνετε µεταρρυθµίσεις
Γιατί η Αγκυρα «φοβάται» τον Πάπα
Τουρκία: εκτίναξη των πληθωριστικών πιέσεων στο 10,55%
5-10-2006: Kλειστές πόρτες για Tουρκία
Kατώτερα των προσδοκιών Eρντογάν τα αποτελέσµατα των επαφών µε Mπους και
Mπλερ
DIE WELT Η επίσκεψη Μέρκελ στην Τουρκία
6-10-2006: SUDDEUTSCHE ZEITUNG Εποχή ψυχρότητας;
DIE TAGESZEITUNG Η αλυσίδα των διαπραγµατεύσεων
Με άδεια χέρια ο Ερντογάν
Η κ. Μέρκελ προειδοποίησε την Αγκυρα
Κινδυνεύουν οι ενταξιακές αν δεν ανοίξουν τα λιµάνια στα κυπριακά πλοία
Σαφέστατο µήνυµα Μέρκελ προς Αγκυρα
Αν η Tουρκία δεν επιθυµεί διακοπή των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, να ανοίξει τα
λιµάνια και τα αεροδρόµια για τους Κυπρίους
Ισορροπία από Ερντογάν, «παράθυρο» από Μέρκελ
Τριβές στον συνασπισµό του Βερολίνου λόγω Κύπρου
Ο Ερντογάν τείνει «κλάδο ελαίας» προς τους στρατηγούς
Υπό αναθεώρηση το άρθρο 301
8-10-2006: «Ωρα αποφάσεων για την τουρκική ηγεσία»
Μήνυµα προς τη γείτονα στέλνει η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη στην εφ’
όλης της ύλης συνέντευξή της στην «Κ»
Προκλητικό παζάρι Τουρκίας - Ε.Ε.
Οι θέσεις των δύο πλευρών στα κρίσιµα ζητήµατα
Ευρωπαϊκές αβεβαιότητες και ευρωπαϊκός τρόπος...
Η Τουρκία στα πρόθυρα νευρικής κρίσης
Στο κόκκινο οι σχέσεις Ε.Ε.–Τουρκίας
Ασφυκτικές οι πιέσεις Γερµανίας και Γαλλίας στην Αγκυρα για εφαρµογή του
Πρωτοκόλλου
Οι εξελίξεις στην Τουρκία «µουδιάζουν» τους Ελληνες επενδυτές
10-10-2006: H Aγκυρα εκτοξεύει τώρα απειλές
Γαλλοτουρκικός ψυχρός πόλεµος λόγω Αρµενίων
Αιτία σ.ν. που ποινικοποιεί άρνηση της γενοκτονίας
Κατά του γαλλικού σ.ν., πολέµιοι της γενοκτονίας
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11-10-2006: Γαλλικά βήµατα υποχώρησης στο σ.ν. για τους Αρµενίους
12-10-2006: Aήθης και πολιτικά απαράδεκτη τουρκική επίθεση στην Eλλάδα
Η Αθήνα εµπόδισε το άνοιγµα νέου κεφαλαίου για την Αγκυρα
13-10-2006: «Kόκκινο» Λευκωσίας στο άνοιγµα νέων κεφαλαίων
LALIBRE.BE Αδιέξοδο
Γαλλικό χαστούκι στην Αγκυρα
Η Βουλή ψήφισε χθες την ποινικοποίηση της άρνησης της γενοκτονίας των Αρµενίων
Σάλος για το αρµενικό ολοκαύτωµα
Γαλλοτουρκική κρίση
14-10-2006: DIE ZEIT Ενα Νοµπέλ - µήνυµα
Ε.Ε.: Αλλο ένταξη, άλλο η γενοκτονία
15-10-2006: «Κόκκινη γραµµή» χαράσσει η Λευκωσία
Απορρίπτει κάθε σχέδιο που ανοίγει παράθυρο στην έµµεση αναγνώριση του ψευδοκράτους
Αµερικανική πρόταση για τα Βαρώσια
Επιστροφή τµήµατος στους Ελληνοκυπρίους, αλλά και άνοιγµα του λιµανιού της
Αµµοχώστου
Σχέδιο ΗΠΑ για επιστροφή µέρους των Βαρωσίων
Με αντάλλαγµα προς τους Τουρκοκυπρίους το άνοιγµα του λιµανιού της Αµµοχώστου
Αριστες σχέσεις µε τον νέο γ.γ. του ΟΗΕ
Η Ελλάδα υπέρ της εκλογής του κ. Μπαν
«Ολοκαύτωµα» οι σχέσεις Γαλλίας – Τουρκίας
Πολλοί αµφισβητούν τη σκοπιµότητα του νέου γαλλικού νόµου για τη γενοκτονία των
Αρµενίων, που ψηφίστηκε την Πέµπτη
17-10-2006: ∆ιάσταση Μπουγιούκανιτ και Ερντογάν
Για το κουρδικό ΡΚΚ
∆ιαξιφισµοί Ερντογάν-Στρατού για το ΡΚΚ
Φινλανδική λύση για Ε.Ε. - Τουρκία;
18-10-2006: Tα «εργαλεία» συµβιβασµού E.E. – Tουρκίας
Απειλές και προειδοποιήσεις από Τουρκία
«Ανεπανόρθωτα τραύµατα» στις σχέσεις µε Γαλλία
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Σύµβολο πατριωτισµού
BERLINER ZEITUNG Και οι δύο πλευρές
19-10-2006: H Aγκυρα κατηγορεί τώρα την Aθήνα για «παρενοχλήσεις»
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Σε κρίσιµη καµπή η σχέση Tουρκίας-E.E.
Η διάσωση των Τούρκων ναυτικών
«Σκάνδαλο ασφαλείας» στην Τουρκία
20-10-2006: Tουρκία - E.E. στην κόψη του ξυραφιού
Ισχυρότατες πιέσεις Ε.Ε. στην Κύπρο
Για ρύθµιση µε Τουρκία
Μποϊκοτάζ γαλλικών ταινιών και εκποµπών στην Τουρκία
21-10-2006: ∆ιαψεύδονται «σκιές» Aθήνας-Λευκωσίας
«Η ∆ύση χάνει την Τουρκία;»
Αναρωτιέται ο Economist
Τρία εκατ. υπογραφές υπέρ Οτσαλάν
∆ιεθνες Bηµα
Χάνει άραγε η ∆ύση την Τουρκία;
22-10-2006: Κυπριακό: διµέτωπος αγώνας στη Φινλανδία
24,25-10-2006: H ουσία της διπλωµατίας των στρατηγών
Προειδοποίηση της φινλανδικής προεδρίας προς την Αγκυρα
Καταδίκη της Τουρκίας για τη δολοφονία Ισαάκ
Πειραµατόζωα Ελληνοκύπριοι αγνοούµενοι;
Ευθύνες στην Τουρκία
26-10-2006: Ευθύνες στην Αγκυρα από Παπαδόπουλο
H Εθνική και η εκτός Τουρκίας Finans συγκρούονται στα Βαλκάνια
27-10-2006: Απογοητευµένος ο Μπαρόζο µε την πορεία της Τουρκίας
28-10-2006: Σχέδια για αποφυγή κρίσης µεταξύ Τουρκίας και Ε.Ε.
Εξετάζεται η πιθανότητα να ανοίξει µικρός αριθµός κεφαλαίων
Τουρκία: εξαπλώνεται το κύµα εθνικισµού
Πληθαίνουν οι φωνές εναντίον Ε.Ε. και ΗΠΑ

2006
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1-11-2006: Τα ερείσµατα της τουρκικής αδιαλλαξίας
Ο ρόλος των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας
«Συµφωνία του αιώνα» για την αγορά 100 JSF
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Προς αρνητική κρίση Κοµισιόν για την Τουρκία
Τι λέει η έκθεση προόδου
Σκληρή γλώσσα της Ε.Ε. για την Τουρκία
Στην έκθεση προόδου υπογραµµίζεται η αθέτηση των υποσχέσεων έναντι της Κύπρου και
το µεγάλο έλλειµµα εκδηµοκρατισµού
Αυτοτελής υποχρέωση το άνοιγµα λιµένων
«Εκ του σύνεγγυς» συνοµιλίες στο Ελσίνκι
Απογοητευτική εικόνα και για τις ελευθερίες
Μπορέλ: η ένταξή της είναι ακόµη πολύ µακριά
Ευρωπαϊκά βήµατα αρχίζει ο Μπουγιουκανίτ από Αθήνα
2-11-2006: Τουρκικές ενστάσεις στις φινλανδικές προτάσεις
Σύγκρουση των αρχηγών για την εξωτερική πολιτική
Να δοθούν θρησκευτικές ελευθερίες
Η Αγκυρα έθεσε βέτο για την Κύπρο στον ΟΣΕΠ
HANDELSBLATT.COM Αµετακίνητη η Τουρκία
Αθώα η αρχαιολόγος για τη µανδήλα
3-11-2006: Προς αδιέξοδο η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
Ναυάγησε η φινλανδική πρωτοβουλία
Ναυάγησε η συνάντηση για Κύπρο
H Tουρκία δεν προσήλθε στις συνοµιλίες – Επιτείνεται το αδιέξοδο στην ενταξιακή της
πορεία
Oχι από ΠAΣOK στη συναίνεση
Mήνυµα-προειδοποίηση Kαραµανλή στην Aγκυρα
Παπανδρέου: Yπάρχει έλλειµµα στρατηγικής στην κυβέρνηση
Mπακογιάννη: ∆ύσκολο δίµηνο
H τουρκική εθνοσυνέλευση συζητεί επιστροφή περιουσιών
Παπαρήγα: ∆εν πρέπει να είµαστε δεδοµένοι
Aλ. Aλαβάνος: Kανένα θετικό βήµα Αγκυρας
Κλονίζονται τα στερεότυπα για το Aιγαίο
Tι συζήτησαν Xηνοφώτης-Mπουγιούκανιτ
Τιµή στον Αγνωστο Στρατιώτη από την άλλη πλευρά
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Επίδειξη αυστηρότητας
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4-11-2006: Iσχυρές πιέσεις υπέρ Tουρκίας
Μπουγιούκανιτ εναντίον E.E.
Eπειδή ζητεί τον περιορισµό του ρόλου των Ενόπλων ∆υνάµεων στην πολιτική ζωή της
Tουρκίας
5-11-2006: Νέοι ελιγµοί της φινλανδικής προεδρίας
Θα εκδηλωθεί πρωτοβουλία πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ∆εκεµβρίου µε στόχο να
αποτραπεί κρίση στις ευρωτουρκικές σχέσεις
Η πιο σκληρή έκθεση της Ε.Ε. για την Τουρκία
Το τελικό κείµενο αναµένεται να δηµοσιοποιηθεί την Τετάρτη
7-11-2006: Τον ∆εκέµβριο οι αποφάσεις για την Τουρκία
Κυρώσεις θα προτείνει ο επίτροπος Ολι Ρεν
Τέλος για τον Ετσεβίτ, τον πρωθυπουργό του Αττίλα
Οι Αρµένιοι έχουν εξαφανισθεί...
Οι «πληγές» στην Ανω Μεσοποταµία
Αναβάλλεται η έκθεση της Ε.Ε. για την Τουρκία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα την ανακοινώσει τον ∆εκέµβριο – Πέθανε ο Μπουλέντ
Ετσεβίτ
8-11-2006: ∆ιάσταση απόψεων στην Ε.Ε. για Τουρκία
9-11-2006: FRANKFURTER ALLGEMEINE Σε αντίθετες πορείες
Πίστωση χρόνου στην Τουρκία ώς τον ∆εκέµβριο
Ανέβαλε την εισήγησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ε.Ε.: χλιαρή προειδοποίηση στην Τουρκία
Γενικόλογες απειλές
Αναφορά σε άλλες χώρες που χτυπούν την πόρτα της Ε.Ε.
10-11-2006: Eπιµένει να κρατά αδιάλλακτη στάση η Tουρκία
Μήνυµα Καραµανλή προς Αγκυρα
Αδιαπραγµάτευτος ο σεβασµός και η πλήρης εφαρµογή των κριτηρίων για την ένταξή της
στην Ε.Ε.
Σκληρή γραµµή κατά της Αγκυρας υιοθετεί το Παρίσι
11-11-2006: O ρόλος του Eρντογάν και ο φόβος των στρατηγών
Hρεµα νερά θέλει ο Mπουγιούκανιτ
Οι ευρωαντιφάσεις της Τουρκίας
Υπέρ της ένταξης οι «συντηρητικοί» ισλαµιστές, ενάντιοι οι «εκσυγχρονιστές»κεµαλιστές
Οι πληθωριστικές πιέσεις παραµένουν ισχυρές στην Τουρκία
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12-11-2006: Το παράδοξο Τουρκίας - Ε.Ε.
14-11-2006: Στην Aθήνα, πριν από τις Bρυξέλλες, ο Aµπντουλάχ Γκιουλ
Πιέσεις κρατών E.E. για τιµωρία της Aγκυρας
Eπειδή δεν ανοίγει τα λιµάνια σε κυπριακά πλοία
Ο Θαπατέρο στο πλευρό του Ερντογάν
Στην προσπάθεια για ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.
15-11-2006: H Λευκωσία θέτει όρους για το απευθείας εµπόριο
Aντιπερισπασµός Γκιουλ µε Θράκη – Kυπριακό
THE NEW ANATOLIAN Αν οι σχέσεις διαρραγούν
16-11-2006: Νέες επικρίσεις από την Αγκυρα κατά της Ευρώπης
17-11-2006: Πιέσεις HΠA υπέρ Aγκυρας και αµφίσηµες δηλώσεις Ρεν
Το ΝΑΤΟ πλήττει η κρίση µεταξύ Γαλλίας -Τουρκίας
Ερντογάν - Μαλικί: Οχι σε διάσπαση
19-11-2006: Παζάρι για τις κυρώσεις στην Τουρκία
Οι 25 Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών συµφωνούν ότι πρέπει να επιβληθούν, διαφωνούν
όµως για το εάν θα είναι ουσιαστικές ή όχι
Αναµέτρηση στην Ε.Ε. για την Τουρκία
Τι είπαν οι «25»
Ανοικτός ο συµβιβασµός Ε.Ε. - Αγκυρας
Ελλοχεύει ο κίνδυνος να βρεθεί η Κύπρος σε δυσχερή θέση το επόµενο διάστηµα
21-11-2006: Tελεσίγραφο από την E.E. στην Aγκυρα
Nα τηρήσει τις δεσµεύσεις έως την 11η ∆εκεµβρίου
Φινλανδικό τελεσίγραφο στην Τουρκία
Η Αγκυρα δήλωσε ότι δεν θα εφαρµόσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Λευκωσίας
Εκκληση Ανάν για βήµατα προόδου στο Κυπριακό
Tα ευρωτουρκικά στη συνάντηση Kαραµανλή-Mπλερ
22-11-2006: Aδιάλλακτη η Aγκυρα, δηλώνει ότι δεν συµµορφώνεται
Με αποκλίσεις Αθήνα - Λονδίνο για την Τουρκία
Κατεγράφησαν στη συνάντηση Καραµανλή µε Μπλερ
Ελαστικός ο Μπλερ έναντι Τουρκίας
Ο κ. Καραµανλής προκρίνει συνολικό «πάγωµα» διαπραγµατεύσεων
DER STANDARD Καµιά θέση στην Ε.Ε.
23-11-2006: Η φινλανδική προεδρία καλεί την Αγκυρα για διαβουλεύσεις
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Γκρίζοι Λύκοι στην Αγία Σοφία
Κατάληψη στην Αγία Σοφία
Τούρκοι ακροδεξιοί, µπήκαν, προσευχήθηκαν στον Αλάχ και... συνελήφθησαν
24-11-2006: Aντίδραση Μπακογιάννη στη φινλανδική υπαναχώρηση
26-11-2006: «Ισορροπία» κυριαρχίας στο Αιγαίο
Το νέο αµυντικό δόγµα των ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων απέναντι στη στρατηγική της
Αγκυρας εν όψει του 21ου αιώνα
Σκληρό ευρωτουρκικό πόκερ µε αντικείµενο το Κυπριακό
Εξι κρίσιµοι σταθµοί στην πορεία της Tουρκίας προς την E.E. έως τη Σύνοδο Κορυφής
στις 14 - 15 ∆εκεµβρίου
Aθήνα, Λευκωσία, σύµµαχοι
Υπό τις κραυγές των «Γκρίζων Λύκων»
Βήµα επαναπροσέγγισης των δύο Εκκλησιών
Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος, λίγες ώρες πριν υποδεχθεί τον Πάπα Βενέδικτο, µιλάει
στην «Κ» για την πορεία του «Θεολογικού διαλόγου»
28-11-2006: Pεν: Mονόδροµος ο OHE για το Κυπριακό
Ναυάγησε η φινλανδική πρωτοβουλία
Μετά την επιµονή της Τουρκίας να µην ανοίξει τα λιµάνια της σε κυπριακά πλοία
Nαυάγησε η φινλανδική πρωτοβουλία
Εξαιτίας της τουρκικής αδιαλλαξίας
Στον αέρα ραντεβού µε τον Eρντογάν
∆ιαβουλεύσεις για το εύρος των κυρώσεων
Εκνευρισµός στην Αγκυρα
Εκλεισαν το ειδικό κέντρο Τύπου για τη συνάντηση Πάπα – Πατριάρχη
Αλαλάζοντες εναντίον Πατριάρχη και Πάπα
29-11-2006: Στο παρά πέντε νέα φινλανδική πρωτοβουλία
∆ιπλωµατικός πυρετός για Τουρκία
Aιφνιδιαστικές επαφές κατά την πρώτη µέρα της συνόδου κορυφής του NATO στη Pίγα
Σήµερα η ετυµηγορία Κοµισιόν
Ξεπεράστηκαν τα εµπόδια στην Eυρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη
Θα συνεχιστούν οι ενταξιακές µε Αγκυρα
Η Ε.Ε. αποφασίζει σήµερα το «πάγωµα» µόνον 3–6 κεφαλαίων των διαπραγµατεύσεων
FRANKFURTER RUNDSCHAU Ποιος ωφελείται;
FINANCIAL TIMES Πολύ νωρίς
Εντυπώσεις και στιγµιότυπα από την επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία
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Πάπας: Ευχόµαστε ένταξη Τουρκίας στην Ε.Ε.
Σήµερα η συνάντηση του Οικουµενικού Πατριάρχη µε τον Ποντίφικα
∆ιάλογος, η µαγική λέξη του Πάπα
Σε κλίµα συναίνεσης οι συναντήσεις του Ποντίφικα µε Ερντογάν και Σεζέρ στην Αγκυρα
30-11-2006: «Πάγωµα» χωρίς χρονοδιάγραµµα για την Tουρκία
Η εισήγηση της Κοµισιόν και τα επόµενα βήµατα
Ανεβλήθη η επίσκεψη Γκιουλ στην Αθήνα
Καραµανλής: Η πρόταση της Κοµισιόν, βάση διαπραγµάτευσης µε την Αγκυρα
Βάση η πρόταση της Κοµισιόν
Ο Κ. Καραµανλής προαναγγέλλει σκληρές διαπραγµατεύσεις για το ευρωπαϊκό µέλλον
της Τουρκίας
Αναβολή επίσκεψης Γκιουλ µε παρασκήνιο
Κορόνες» από Ερντογάν
Αποκλίνουσες τοποθετήσεις των Ευρωπαίων ηγετών

2006
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
24-12-2006: Στο τραπέζι µια νέα παραλλαγή του Σχεδίου Ανάν
Η επαναπροσέγγιση µεταξύ των δύο πλευρών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
εξεύρεση βιώσιµης λύσης στο Κυπριακό
Η διπλωµατία µας εγκλωβίστηκε στο Αιγαίο
Παρά τις ευκαιρίες που έδωσε στην Ελλάδα η θέση στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
1-12-2006: Νέα πρόσκληση στον Γκιουλ από την Αθήνα
∆εν έχει δώσει απάντηση η τουρκική πλευρά
∆ιχασµένοι οι «25» για την Tουρκία
Η Κύπρος απορρίπτει την εισήγηση
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Νέα πολιτική;
CORRIERE DELLA SERA Θετική αντιµετώπιση
Στροφή Πάπα υπέρ Τουρκίας
Ιστορικές στιγµές σύγκλισης Ανατολής και ∆ύσης στο Φανάρι
Η διακήρυξη σαφές µήνυµα προς Αγκυρα
Ο Πάπας θωρακίζει το Πατριαρχείο
Αδιαµφισβήτητη η οικουµενικότητα του Φαναρίου – Με «χριστιανικές ρίζες» η
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ανανέωσαν τη δέσµευση για ενότητα
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Ο Οικουµενικός Πατριάρχης και ο Πάπας καλούν Ορθοδόξους και Ρωµαιοκαθολικούς σε
κοινή δράση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
Η θρησκευτική εναλλακτική πρόταση που προωθεί ο Βενέδικτος
Σχολιο Εγγυητές ειρήνης
2-12-2006: Οριστικά δεν έρχεται ο Γκιουλ στην Αθήνα
3-12-2006: Σε συµπληγάδες η ελληνική διπλωµατία
Η υιοθέτηση ακραίων θέσεων που θα οδηγήσουν σε διακοπή της ενταξιακής πορείας της
Τουρκίας θα έχει µεγάλο κόστος
∆εν επιδιώκουµε να εκτροχιάσουµε την Tουρκία
Η Κύπρος δεν έχει ανάγκη την κηδεµονία µας, λέει ο υφ. Εξωτερικών κ. Γ. Βαληνάκης
Προσχηµατικές οι κυρώσεις της Ε.Ε. προς την Αγκυρα
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θίγει την Τουρκία
Το διπλό µήνυµα της επίσκεψης
Σεβασµός του Πάπα προς τον Πατριαρχικό Θρόνο αλλά και ενδιαφέρον για άνοιγµα
διαλόγου µε το Ισλάµ
Αθήνα: «Οχι» σε ακραίες επιλογές
Συνέντευξη του κ. Γ. Βαληνάκη στην «Κ» για τις σχέσεις Ευρώπης και Τουρκίας
Μείζων κρίση µε φόντο τις προεδρικές
Αντιπαράθεση κεµαλιστών και ισλαµιστών για την αναµενόµενη υποψηφιότητα Ερντογάν
5-12-2006: Προθεσµία δεκαοκτώ µηνών στην Αγκυρα
Πρόταση του Ζακ Σιράκ και της Αγκελα Μέρκελ για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της
Yπέρ 18µηνου χρονοδιαγράµµατος η Mπακογιάννη
Αποκλίνουσες οι προσεγγίσεις Αθήνας-Ρώµης
Kαραµανλής-Πρόντι µε επίκεντρο τα ευρωτουρκικά
THE NEW YORK TIMES Η Ευρώπη που πρέπει να ακούσει
Λάθος το δόγµα περί Τουρκίας
6-12-2006: Στις καλένδες η συµµόρφωση της Τουρκίας
Η κ. Μέρκελ την τοποθετεί αορίστως µεταξύ φθινοπώρου 2007 και άνοιξης 2009
Αιφνίδια στροφή Μέρκελ, Σιράκ υπέρ Τουρκίας
Ικανοποίηση αλλά και απειλές Ερντογάν
Η Αθήνα σταθµίζει τα νέα δεδοµένα
FRANKFURTER ALLGEMEINE Κάποια στιγµή θα το αντιληφθούν
DIE WELT Επικίνδυνα σενάρια
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7-12-2006: Επιφυλάξεις και ανησυχία στη Λευκωσία
Για τη στάση των «25» έναντι της Τουρκίας
Μεσανατολική εκστρατεία φιλίας» Ερντογάν στη Συρία
Τουρκία: µπλόκο σε ιδιωτικοποιήσεις
8-12-2006: Λευκωσία: όχι σε ανταλλάγµατα, προβληµατισµοί για το Κυπριακό
Αιφνιδιασµός Αγκυρας για Κύπρο
Προτείνει προσωρινή, µερική και υπό όρους εφαρµογή του Πρωτοκόλλου Τελωνειακής
Ενωσης
Η Αθήνα αναλύει τα νέα δεδοµένα
Ασάφειες Γκιουλ για να κερδίσει κι άλλο χρόνο
Επιφυλάξεις µετά τον αρχικό ενθουσιασµό από τους Ευρωπαίους
Αιφνιδιάζει στο Κυπριακό η Τουρκία
Και κερδίζει τις εντυπώσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Η Αθήνα µελετάει προσεκτικά την κατάσταση
DW-WORLD.DE ∆ιπλωµατικός πυρετός
ZURCHER ZEITUNG Πρόταση για εσωτερική κατανάλωση
9-12-2006: Αποστάσεις του στρατού από Ερντογάν
Παρέµβαση Μπουγιούκανιτ για την Κύπρο
Οι Βρυξέλλες αγνοούν τώρα την τουρκική πρόταση
∆ιάσταση Στρατού – Ερντογάν για την Κύπρο
Μπους: Στηρίζουµε την ένταξη της Τουρκίας
Ανεπαρκής η πρόταση της Αγκυρας, λέει η Φινλανδία
Εθνικιστικά προεκλογικά ειδύλλια στην Αγκυρα
10-12-2006: Τουρκικό παζάρι µε παρασκήνιο
Οι πιέσεις των Βρετανών, τα κλειστά χαρτιά της Λευκωσίας, το τελεσίγραφο των
στρατηγών στον Ερντογάν και ο παρασκηνιακός ρόλος της Ουάσιγκτον
Σκληρό πόκερ για δύο παίκτες...
Με πρωταγωνιστές την Αγκυρα και τη Λευκωσία ξεκινά ένας διπλωµατικός µαραθώνιος
για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας
«Χειµώνας» σε Αθήνα - Αγκυρα Επιβαρύνονται οι διµερείς σχέσεις από τις
ευρωτουρκικές εξελίξεις
Αντίθετοι οι στρατηγοί στην πρόταση Ερντογάν
∆ύο χαµένες ευκαιρίες και τρία σενάρια
Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες της επιλογής τους να µην
ασκήσουν µέχρι τώρα πίεση στην Τουρκία
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Περιορίζονται οι πιθανότητες ένταξης
Η Aγκυρα νιώθει εξαπατηµένη από το «όχι» στο σχέδιο Ανάν
Το παράδοξο τουρκικό Σύνταγµα
Προστατεύει το κράτος από τους πολίτες αντί τους πολίτες από τις αυθαιρεσίες του
κράτους και της ∆ιοίκησης
Βασικές αρχές της διπλωµατίας
∆υο δρόµους έχει (και) η Κύπρος...
Περί στρατηγικού πλεονεκτήµατος
Ζαχαριάδης και Τουρκία
12-12-2006: Συµφωνία µε υποχωρήσεις για Τουρκία
Χαλαρή προθεσµία τριών ετών για την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου
Υπό χαλαρή επιτήρηση η Τουρκία
Η Ε.Ε. αποφάσισε να «παγώσουν» 8 κεφάλαια χωρίς να θέσει δεσµευτικό
χρονοδιάγραµµα
Ανυποχώρητος ο Ερντογάν
∆ιχασµένη η γερµανική κυβέρνηση
DW-WORLD.DE Ενδοκοµµατικές διαφωνίες
ZURCHER ZEITUNG Το άλυτο πρόβληµα της Κύπρου
Στα µαλακά η Αγκυρα
13-12-2006: ∆ωρεάν παράταση στην Τουρκία
Προσχηµατική και µε αβέβαιο µέλλον η «ποινή» που επεβλήθη από την Ευρωπαϊκή
Ενωση - Το Κυπριακό κατέβηκε από το ράφι
Αναµένονται πιέσεις σε Αθήνα, Λευκωσία
Επιφυλακτικός έως επικριτικός ο κυπριακός Τύπος
Αµετακίνητοι για τα λιµάνια
Φινλανδία και Μέρκελ για Κυπριακό
CORRIERE DELLA SERA Αποδέσµευση της Συνόδου Κορυφής
EL PAIS Βαθύ το χάσµα
POLITIKEN.DK Σοβαρές οι συνέπειες
14-12-2006: Θέµα αξιοπιστίας οι ποινές της E.E. στην Aγκυρα
Aποκλειστικές δηλώσεις του κ. Mπαρόζο στην «K»
Οι κεµαλικοί δεν θέλουν ισλαµιστή για πρόεδρο
Σύγκρουση κορυφής στην Τουρκία
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Πρόωρες εκλογές ζητεί ο Σεζέρ
Σε «συνταγµατικό» πραξικόπηµα παραπέµπει η επίκληση της εσωτερικής ηρεµίας
Ανοίγουν τέσσερα κεφάλαια των διαπραγµατεύσεων
FRANFURTER RUNDSCHAU Τουλάχιστον δεν εξοργίστηκαν
FRANFURTER ALLGEMEINE Η Ε.Ε. δεν αποσαφηνίζει τη θέση της
15-12-2006: Η σύνοδος κορυφής «κόβει» τη διεύρυνση
Σήµερα η απόφαση
Aναστέλλεται για τρία χρόνια η διεύρυνση
Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Καραµανλής: H εκπλήρωση των κριτηρίων επιβραβεύεται
Η Μέρκελ επαναφέρει το Ευρωσύνταγµα
DW-WORLD.DE Το πρόγραµµα της γερµανικής προεδρίας
LE MONDE Σηµαδεµένα χαρτιά
16-12-2006:Πρωτοβουλία Ανάν για άρση αποκλεισµού των Κατεχοµένων
Πρώτα Eυρωσύνταγµα και µετά η διεύρυνση
Πλήρης συµµόρφωση και ένταξη
Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την ελληνική θέση για την ευρωπαϊκή προοπτική της
Τουρκίας
H E.E. στο πλευρό του καταναλωτή
«Γερµανία και Γαλλία δεν θέλουν την Αγκυρα στην Ευρώπη»
Ε.Ε.: Αµφισβητείται η διεύρυνση
∆εν είναι πια συναινετικά αποδεκτή, αντιθέτως τα θεµέλιά της υπονοµεύονται
Στα «µαχαίρια» Ιράκ και Τουρκία για το Κιρκούκ
Η Αµερική «διχασµένη» µεταξύ Κούρδων και Τούρκων
17-12-2006: Ρωσοτουρκικό «µήνυµα» προς Ευρωπαίους
Παραµονές της κρίσιµης απόφασης της Ε.Ε., Ερντογάν - Πούτιν συζήτησαν τηλεφωνικώς
για τη διµερή ενεργειακή συνεργασία
Αγκυρα: τα επόµενα πολιτικά ραντεβού και το τρένο-φάντασµα
Τι φαίνεται πίσω από τις γραµµές του κειµένου της απόφασης της Ε.Ε.
Αλλάζει πάλι η γειτονιά
Τι χάνει η Τουρκία από το ναυάγιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Θα τηρηθεί σκληρή γραµµή απέναντι στην Τουρκία
19-12-2006: «Ανέφικτη η ένταξη της Τουρκίας»
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20-12-2006: Ξαναρχίζουν οι διαπραγµατεύσεις Aγκυρας - E.E.
Θα γίνουν οι µεταρρυθµίσεις διαβεβαιώνει τώρα ο Γκιουλ
ARAB NEWS ∆εν µπορεί να τα ’χει όλα η Τουρκία
Αρνητική θέση για την ένταξη της Τουρκίας
Ελληνες, οι απαισιόδοξοι της Ευρώπης
Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο, το 53% εξ ηµών αναµένει χειρότερες εξελίξεις το 2007,
σε οικονοµικό και εργασιακό επίπεδο
Μισοάδειο µοιάζει το ποτήρι µας...
Η ταυτότητα της έρευνας
21-12-2006: Ανοίγει ένα κεφάλαιο των διαπραγµατεύσεων Ε.Ε. - Τουρκίας
THE ECONOMIST Αυτονόητα πράγµατα
SUDDEUTSCHE ZEITUNG Σχέσεις ΗΠΑ- Tουρκίας
23-12-2006: Ενοχληµένη δείχνει η Αγκυρα από τη στάση των «25» της Ε.Ε.
28-12-2006: Φιλικές φωνές προς Aγκυρα στην E.E.
29-12-2006: ∆ιπλό µήνυµα Kαραµανλή σε Tουρκία και εταίρους
Γερµανική απειλή για την Κύπρο
30-12-2006: Mε διακοπή των συνοµιλιών απειλούν οι στρατηγοί την E.E.
H ανταλλαγή επιστολών Καραµανλή και Ντεµιρέλ
«Ατµόσφαιρα πολέµου», περιγράφουν τα αρχεία του Φόρεϊν Οφις
Η Αγκυρα δεν ήθελε Σύµφωνο µη Επίθεσης
Συνάντηση Μπίτσιου µε Τσαγλαγιανγκίλ
∆ύο εκλογές θα κρίνουν το µέλλον του Kυπριακού
Οι «άθλοι» της Μέρκελ για το 2007
Ενα τρίπτυχο έργων που χαρακτηρίζεται ηράκλειο, περιµένει τη Γερµανίδα καγκελάριο
∆ύσκολο το 2007 για την Τουρκία
31-12-2006: ΟΗΕ: νέα αρχή για την Ελλάδα
Εν αναµονή των προθέσεων του νέου γ.γ. κ. Μπαν Κι Μουν
Τι πρέπει να περιµένουµε από την Τουρκία
Είναι καιρός Aθήνα και Λευκωσία να σκεφτούν ξανά τους στρατηγικούς τους στόχους,
καθώς δεν αρκούν πλέον οι τακτικοί ελιγµοί
Καθοριστικές εξελίξεις στην Κύπρο
Πιθανές αλλαγές στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό εν όψει των εκλογών στις αρχές του
2008
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

1999
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1-12-1999: ΤΟΥΡΚΙΑ Ο αισιόδοξος και το αδιέξοδο
3-12-1999: ∆ΟΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Υπονοµεύει την ανεξαρτησία και την οντότητα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
7-12-1999: «Να συνδεθεί µε την ένταξη το θέµα Οτσαλάν»
Ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Γ. Θεωνά προς το Συµβούλιο
∆ΗΚΚΙ Η κυβέρνηση παραιτείται από το «βέτο» ... µέχρι τις εκλογές
Aπό µέρα σε µέρα Το ... φόβητρο
Ολα ανοιχτά για το Ελσίνκι
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Πορεία στο λιµάνι της «νέας τάξης»
8-12-1999: Η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί στον «οδικό χάρτη»
ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Αναζητά διέξοδο η Αθήνα
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάχη εντυπώσεων για το Ελσίνκι
Το Κυπριακό στις «µυλόπετρες» της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Προετοιµασίες για τον «ευρωπαϊκό στρατό» στο Συµβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών
9-12-1999: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ελληνοτουρκικά αιτήµατα στην ΕΕ
Κατοχύρωση της ηγεµονίας των «µεγάλων» στην ΕΕ
Τι θα συζητηθεί στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη
στρατιωτικοποίηση της ΕΕ

το

2000.

Προωθείται

ΑΠΟΨΗ Υπόθεση για «βέτο»
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Το στοίχηµα είναι προκαθορισµένο
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Σάλος από τη τακτική Κληρίδη
10-12-1999: ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ Θυµίζει κάτι από την ... «Υπόθεση Τόµας Κράουν»
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ∆ε διαφωνούµε µε την κυβέρνηση
Η συνέντευξη της Φινλανδικής Προεδρίας
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ Αλλα δηλώνουν και άλλα αποφασίζουν
Ο µύθος της «ευρωπαϊκής» Τουρκίας
Αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων ζητεί η Βαγδάτη
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η

11-12-1999: Κυπριακό και Ελληνοτουρκικά στο έλεος της επιδιαιτησίας
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ κρύβουν οι θριαµβολογίες
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ Ανησυχητικές εξελίξεις για τα κυριαρχικά µας
δικαιώµατα
Βρώµικα παιχνίδια αµερικανοΝΑΤΟικής προπαγάνδας
Καµιά έκπληξη
∆ΗΚΚΙ Ουσιαστική υποχώρηση σε βάρος της Ελλάδας
Αντιδράσεις από Κύπρο
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Ο µεγάλος ηττηµένος θα είναι το Κυπριακό
Τουρκικές αντιδράσεις
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέλει αλλά δεν µπορεί να πανηγυρίσει!
∆εν κρύβουν τη χαρά τους οι ΗΠΑ
Μια µεγάλη «φούσκα»
∆ιεκδικεί µερίδιο στην «επιτυχία»
12-12-1999: Τουρκοκυπριακή κοινότητα στην Κύπρο
Οι Αγγλοαµερικανοί βλέπουν την Κύπρο αβύθιστο αεροπλανοφόρο
Κυβέρνηση Ολα ανοιχτά για πρόωρες εκλογές
14-12-1999: Συγχαρητήρια του Κλίντον στην ελληνική κυβέρνηση !
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ τις αποφάσεις στο Ελσίνκι
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Η ευρωπαϊκή συνεισφορά στη «νέα τάξη»
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ολοταχώς για εφ' όλης της ύλης διάλογο
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ολα για τη «νίκη» στις εκλογές
Βάζει τα πράγµατα στη θέση τους ο Λίπονεν
∆ιευκρινιστική επιστολή του Φινλανδού πρωθυπουργού στον Μπ. Ετσεβίτ - χαστούκι
στην κυβερνητική προπαγάνδα
ΚΠΕ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Επιµένουν... ευρωπαϊκά
Το Ελσίνκι κατά των λαών
Η αλήθεια για το Ελσίνκι
Η ειρήνη της «αυτοκρατορίας» των ΗΠΑ
15-12-1999: Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ
ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΦΑΣΗ οι εξελίξεις µετά το Ελσίνκι
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΣΗΜΙΤΗ Προεκλογική αυλαία στον απόηχο της Συνόδου του Ελσίνκι
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Οχι στην ενότητα των µονοπωλίων για την εκµετάλλευση
Ανακοίνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κόµµατος Εργασίας της Τουρκίας αναφορικά
µε τις αποφάσεις του Ελσίνκι για την ενταξιακή πορεία της χώρας
Aπό µέρα σε µέρα Μάταιη προσπάθεια
Aπό µέρα σε µέρα Επικίνδυνος «µονόδροµος»
Aπό µέρα σε µέρα Στην κατεύθυνση της διχοτόµησης
Aπό µέρα σε µέρα «Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά»
Aπό µέρα σε µέρα Ελσίνκι και χρηµατιστήριο
Aπό µέρα σε µέρα Τα... Ελσίνκια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Για τα αποτελέσµατα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στο Ελσίνκι (10-11/12/1999)
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ Από το Κόσσοβο ... στο Ελσίνκι!
«Νόιες Ντόιτσλαντ»: Νικητής ο Κλίντον
16-12-1999: ΙΡΑΚ - ΤΟΥΡΚΙΑ Καταγγέλλει και πάλι την εισβολή στο έδαφός της η Βαγδάτη
ΤΟΥΡΚΙΑ Κι άλλη δίκη για Οτσαλάν
Αποκαλυπτική η χτεσινή συζήτηση στη Βουλή
ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ φέρνουν οι αποφάσεις του Ελσίνκι
ΕΕ∆ΥΕ Στην «κλίνη του Προκρούστη» οι λαοί της Ευρώπης
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Αναπόφευκτη και αναπότρεπτη η πάλη των λαών
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ Θριαµβολογίες προεκλογικού τύπου
Η πραγµατικότητα πίσω από τις θριαµβολογίες και τις διατυπώσεις
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ενα βήµα πίσω !
Η σφραγίδα της «νέας τάξης» στο Ελσίνκι
Aπό µέρα σε µέρα Τα παιγνίδια του Χρηµατιστηρίου
Τουρκικές αντιδράσεις
Στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για ποιο σκοπό;
Χτυπά καµπάνα για όλες τις χώρες της Βαλκανικής και όχι µόνον
Καθαρά ταξικό χαρακτήρα έχουν οι επιτυχίες της κυβέρνησης στο Ελσίνκι
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ενθερµος υποστηρικτής των αποφάσεων του Ελσίνκι
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Αναβαθµισµένη η Τουρκία
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ «Υποχωρήσατε στις παράνοµες τουρκικές διεκδικήσεις»
Το Κυπριακό ήταν το µεγάλο θύµα
Η «αποδέσµευση» οδηγεί στη διχοτόµηση
Σκληραίνει τη στάση της η Τουρκία
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17-12-1999: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ικάζονται µαθητές γιατί... συµµετείχαν σε διαδήλωση!
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τους λαούς έχουν στόχο οι αποφάσεις του Ελσίνκι!
Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες χτες συνεχίστηκε η συνεδρίαση
Μπάµπης Αγγουράκης: 60 χιλιάδες στρατιώτες της ΕΕ έτοιµοι για επέµβαση
Παρεµβασεις των υπουργων Εξωτερικών και Αµυνας.
Επικίνδυνες αυταπάτες
Aπό µέρα σε µέρα Σε ποια κατεύθυνση η νέα δυναµική;
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Το πνεύµα του Ελσίνκι στην πράξη
Καταδίκη για τον Μουφτή
Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα.
ΜΠ. ΕΤΖΕΒΙΤ ∆ιάλογος χωρίς δικαστήρια
Από µέρα σε µέρα: Το Ελσίνκι και το Χρηµατιστήριο
18-12-1999: Προς διχοτόµηση µε επιταχυνόµενους ρυθµούς και χωρίς προσχήµατα!
∆ιάβηµα του Προέδρου Κληρίδη στους πρέσβεις των µονίµων µελών του Συµβουλίου
Ασφαλείας για τα νέα τετελεσµένα
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Πλήρης υποστήριξη στο Ελσίνκι
Του ∆ηµήτρη Αγκαβανάκη, µέλους της Γραµµατείας του ΠΑΜΕ
Αναγκαία η διεθνής ταξική δράση
∆εν ενοχλούν οι παραβιάσεις πλέον
19-12-1999: «Ευρωπαϊκός Στρατός» επεµβάσεων...
Επεκτατική νεοαποικιακή διαδικασία
Σύνοδος Κορυφής του Ελσίνκι
Μια «νίκη» µε ολέθριες συνέπειες
Ποιο είναι και πώς δικάζει το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης
Σε βάρος των λαών της περιοχής τα σχέδια των ιµπεριαλιστών
Συνάντηση των αντιπροσωπειών Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Εργασίας Τουρκίας
Και στρατιωτικές επεµβάσεις
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Ελλάδας και Κόµµατος

«Χαστούκι» στις θριαµβολογίες
Σύνοδος Κορυφής Ελσίνκι
21-12-1999: Σύνοδος Κορυφής Ελσίνκι
Προς υπογραφή Αντιτροµοκρατικής Συµφωνίας µε την Τουρκία
22-12-1999: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆εσµεύεται να τηρήσει την εκεχειρία το ΡΚΚ
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ∆ιάλογο εφ' όλης της ύλης ζητά ο Μπ. Ετσεβίτ
Η Αγκυρα µε τη συµπαράσταση της Ουάσιγκτον στήνει το ανάλογο σκηνικό
ΚΥΠΡΟΣ «Για τις ΗΠΑ η κατοχή πετρελαίου, σηµαντικότερη από τη λύση του
Κυπριακού»
23-12-1999: «Το µυαλό µας διαρκώς στην ανατροπή... »
Ενθερµος θιασώτης της ΕΕ ο Ετσεβίιτ
{ΕΛΣΙΝΚΙ µε εκ-πτώσεις ευκαιρία}
24-12-1999: Τίποτε το ουσιαστικό δεν επιτεύχθηκε στο Ελσίνκι
25,26-12-1999: Στρατηγείο Λάρισας Το Αιγαίο στην αρµοδιότητα της Νάπολης
Συνασπισµός «∆έκα µε τόνο» στην εξωτερική πολιτική
28-12-1999: ΤΟΥΡΚΙΑ Πρόταση µοµφής από τους ισλαµιστές
ΚΟΙΝΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Προωθείται η ΝΑΤΟποίηση του Αιγαίου
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ψευδαισθήσεις και ευσεβείς πόθοι
Aπό µέρα σε µέρα Είπε ο Πάγκαλος «τον πετεινό κεφάλα»
Μέτρα ΝΑΤΟικής έµπνευσης
29-12-1999: ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΣΑΛΑΝ "Εντοπίστηκε";
ΡΩΣΙΚΟΙ ΠΥΡΑΥΛΟΙ Ποιος θα πληρώσει το "µάρµαρο";
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ "∆ικό του" δόγµα για το Κυπριακό
30-12-1999: Χρονιά αναµετρήσεων στην ΕΕ
Τουρκικές παραβιάσεις ανεξαρτήτως κλίµατος...
31-12-1999: ΤΟΥΡΚΙΑ Απορρίφτηκε η έφεση του Οτσαλάν
Ανυποχώρητη η Τουρκία
∆ηλώσεις του Μπουλέντ Ετσεβίτ στο τουρκικό Κοινοβούλιο
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Τέλη Γενάρη ο δεύτερος γύρος
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ Το Φλεβάρη ο Τζεµ στην Αθήνα
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2002
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1-1-2002: Εύλογα ερωτήµατα...
3-1-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Θα ενταθούν οι επισκέψεις κοινοτικών αξιωµατούχων
Ποιος «διαγράφει» τα σύνορα;
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Αναµένεται «τρικυµία» στο Αιγαίο
Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές του ΚΚΕ σχετικά µε τη συµφωνία της
ελληνικής κυβέρνησης µε τους νέους ψηφιακούς χάρτες των ΗΠΑ για το Αιγαίο
ΤΟΥΡΚΙΑ Με νέο νεκρό στις φυλακές ξεκίνησε το 2002...
4-1-2002: Αµφισβητείται η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο
Αµφισβητούνται και οι αεροδιάδροµοι στο Αιγαίο
5-1-2002: ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΝΟΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Ενδοτικές δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης
Εχει δικαίωµα η Τουρκία να ζητά ό,τι ζητά, ισχυρίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Για δύο κράτη και δύο έθνη έκανε λόγο ο Ετσεβίτ
Οι «φύλακες» του ... Μπους
6-1-2002: Η παράδοση του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ και τους Αµερικανούς
Βήµα κλιµάκωσης των τουρκικών διεκδικήσεων µε την έκδοση τουρκικής ΝΟΤΑΜ, που
ζητάει να υποβάλλονται στις τουρκικές αρχές τα σχέδια πτήσης προς Ρόδο και Κύπρο
Ζητούν εναέριο χώρο και για το ψευδοκράτος
8-1-2002: Προδιαγεγραµµένη πορεία, κυπριακο
ΝΕΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Νέο τετελεσµένο στο Αιγαίο µε την ανοχή της κυβέρνησης
Ακρως απόρρητη έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών προς τον πρωθυπουργό όπου
επισηµαίνεται ότι έχει κλείσει το θέµα και ότι η όποια ελληνική αντίδραση θα είναι πλέον «εκ
των υστέρων» µε κίνδυνο να αναδειχτεί θέµα «ελληνοτουρκικών συνοριακών διαφορών»
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Τα «δύσκολα» ζητήµατα θα προηγηθούν στις απευθείας συνοµιλίες
9-1-2002:

ΚΥΠΡΙΑΚΟ Μακριά από τη δηµοσιότητα η συνάντηση για τους αγνοούµενους
ΤΟΥΡΚΙΑ: 85ος ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
∆ιαρκές έγκληµα - µε «ευρωπαϊκά κριτήρια»...

10-1-2002: Αύριο η συνάντηση Κληρίδη - Ντενκτάς, εν µέσω σεναρίων
∆ιαχειριστής του Αιγαίου το ΝΑΤΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ Α∆ΙΑΛΛΑΞΙΑ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τα «Λευκά Κελιά»
11-1-2002: Στα Κατεχόµενα ο Ντεµιρέλ
12-1-2002: ∆ύο συναντήσεις χτες Κληρίδη - Ντενκτάς
Χορός τουρκικών µαχητικών στο Αιγαίο
Τραγικός θάνατος για δύο παιδιά στην τουρκία
15-1-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Το θανατικό στις φυλακές συνεχίζεται
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ Ολοταχώς στο τραπέζι
Η συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα το «πρώτο πιάτο»
ΕΛΛΑ∆Α – ΚΥΠΡΟΣ Αµερικανικές πληροφορίες για ενδεχόµενα τροµοκρατικά
χτυπήµατα
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ολοκληρώνονται οι προετοιµασίες για την αυριανή συνάντηση
Πολλαπλά επιζήµια συµµετοχή
16-1-2002: Να καταργηθεί η αντιδηµοκρατική απαγόρευση κοµµάτων στην Τουρκία
Ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κ. Αλυσσανδράκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ολοι έχουν χρόνο για τον Ετσεβίτ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Αρχίζουν σήµερα οι απ' ευθείας συνοµιλίες
∆ιαδικαστική φόρµουλα από τα Ηνωµένα Εθνη
17-1-2002: Ξεκίνησαν χτες οι απευθείας συνοµιλίες
Κληρίδης και Ντενκτάς θα συναντώνται τρεις φορές τη βδοµάδα
∆ηλώσεις Κυπρίων πολιτικών παραγόντων
Οι θωπείες του Τ. Μίλερ
18-1-2002: ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Κουκουλώνονται τα προβλήµατα στο Αιγαίο
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ «Είµαστε πολύ συγκρατηµένοι»
Οι ΗΠΑ και το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν πιέζουν την Τουρκία
Παιχνίδι εντυπώσεων παίζει ο Ντενκτάς
Συµβιβασµό στο Αιγαίο «βλέπει» ο Ετσεβίτ
19-1-2002: ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στήνεται επικίνδυνο και άθλιο σκηνικό
Για συνεταιρισµό δύο κρατών κάνουν λόγο οι Τούρκοι
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προς διαπραγµάτευση για Αιγαίο
Την τύχη της Κύπρου ορίζουν ξένες δυνάµεις
Παραπλανητικές προσδοκίες
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«Εθνική αυτοπεποίθηση»
Ισότιµη» υποτέλεια
ΤΟΥΡΚΙΑ Κυβερνητικός «ελιγµός» στους απεργούς πείνας
20-1-2002: Εχουν «λερωµένη τη φωλιά» τους
22-1-2002: KK ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
«Είµαστε ευτυχισµένοι µε το όνοµά µας»
Ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνάντηση Κληρίδη – Ντενκτάς
23-1-2002: Μηνύµατα αλληλεγγύης από Τουρκία και Ισπανία
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Πιέζει την ελληνική πλευρά η ισπανική προεδρία
Ανησυχία για τον τρόπο που θα ασκηθεί η ισπανική προεδρία σε σχέση µε τα Ελληνοτουρκικά,
διατυπώνει µε έγγραφό της, που δηµοσιεύει ο «Ρ», η ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη
Στην ίδια γραµµή µε την Ουάσιγκτον η Μαδρίτη πιέζει την Αθήνα για τον ευρωστρατό και
επιφυλάσσει, ως προεδρία της ΕΕ, ευνοϊκή µεταχείριση για την Αγκυρα στο ζήτηµα των
ευρωτουρκικών σχέσεων
24-1-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Τα είπαν για τρίτη φορά
25-1-2002: Ολο και πιο προκλητικοί οι Τούρκοι επίσηµοι
Το Αιγαίο «σκακιέρα» των Αµερικανών
Το έγγραφο - αναφορά του Ελληνα διπλωµάτη
Ευθεία αµερικανική πρόκληση
Η αµερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία εγκαινίασε, µε όλη τα ην επισηµότητα, γραφείο
στην κατεχόµενη Κύπρο
Ανησυχία δηµιουργούν οι πιέσεις
«Κεκλεισµένων των θυρών» ενηµέρωση του Γ. Παπανδρέου στην Επιτροπή Εξωτερικών
και Αµυνας της Βουλής
Ν∆ Ελληνοτουρκικός διάλογος υπό όρους
26-1-2002: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ∆εν αγγίζει τα «κάστανα» η Αθήνα
29-1-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ∆ιαψεύδονται οι πιέσεις για αποµάκρυνση οπλικών συστηµάτων
Μήνυµα του Α. Οτσαλάν
Προσθήκες στις «τροµο-λίστες» θέλει ο Ετζεβίτ
30-1-2002: Ελσίνκι και «µοιρασιά» στο Αιγαίο
Η προϊστορία του «ενιαίου χώρου» στο Αιγαίο
31-1-2002: Επιµένει στη συνοµοσπονδία ο Ντενκτάς
ΚΛΟΠΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Παραπέµπονται τρεις στο κακουργιοδικείο
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Το ΝΑΤΟικό... εθνικό συµφέρον
Χωρίς σχόλια
∆ιάλογος ιµπεριαλιστικών προδιαγραφών

2002
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1-2-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Συνεχίζονται οι συναντήσεις
3-2-2002: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ Τα πρώτα βήµατα στη Νέα Υόρκη
Η «φωνή του κυρίου»
Ελληνοτουρκικός «διάλογος»
5-2-2002: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ Ξεκίνηµα από τη Νέα Υόρκη
Στην τρίτη βδοµάδα οι συνοµιλίες Κληρίδη - Ντενκτάς
6-2-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Εξαγορά υποστήριξης;
«Σκληρή» παρουσιάζεται η τουρκική πλευρά
Σε δρόµο χωρίς επιστροφή
Μέχρι πού θα φτάσουν;
7-2-2002: ∆ιαρκείς διαβουλεύσεις Αθήνας - Λευκωσίας
Τα θέλει όλα η Αγκυρα.
ΚΚΕ Είναι τροµοκρατική η δραστηριότητα του κουρδικού λαού;
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
9-2-2002: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ Χρονοβόρος και εφ' όλης της ύλης
12-2-2002: Συµπαράσταση στους Τούρκους πολιτικούς κρατούµενους
Σάλος για την απόκρυψη της επιστολής Τζεµ από την κυβέρνηση
13-2-2002: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Παζάρια για τη «διεθνή δύναµη»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΜΠΟΥΛ, ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, ΜΟΣΧΑ και ΤΕΧΕΡΑΝΗ.1975: Ο «Αττίλας» εδραιώνεται στην Κύπρο
Προς συνολική διευθέτηση των προβληµάτων
Αλλοθι για τυχόν αδιέξοδο αναζητούν οι Τουρκοκύπριοι
14-2-2002: 1980: Ο στρατός χτυπάει τους απεργούς στη Σµύρνη
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15-2-2002: 1999: Η κυβέρνηση παραδίδει τον Οτσαλάν στην Τουρκία
Ανταλλάσσουν έγραφα για το εδαφικό
16-2-2002: Λύση µε βάση τις αποφάσεις και τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ
Καταδικάστηκε η διεθνής συνωµοσία παράδοσης του Οτσαλάν
ΜΠ. ΕΤΣΕΒΙΤ Πιο δύσκολη η επίλυση του Κυπριακού από τα προβλήµατα του Αιγαίου
19-2-2002: Απειλές για απαγόρευση του ΚΚ Τουρκίας
1959: Υπογράφεται η συµφωνία του Λονδίνου για την Κύπρο
20,21-2-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Η κρίση εντείνεται...
Απαισιόδοξες σκιές στις συνοµιλίες κυπριακο
22-2-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Απαισιοδοξία και απογοήτευση
23-2-2002: Βουτιά» και στα Ελληνοτουρκικά
∆ιχάζει το εδαφικό
26-2-2002: Ονειρα θερινής νυκτός
Κοινές γεωτρήσεις στο Αιγαίο ονειρεύεται ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών
27-2-2002: Απαράδεκτες κρίνονται οι αξιώσεις των Τουρκοκυπρίων

2002
ΜΑΡΤΙΟΣ
1-3-2002: Επιµένει στην αποδοχή των «πραγµατικοτήτων» ο Ρ. Ντενκτάς
2-3-2002: Αρχισε ο δεύτερος γύρος των απ' ευθείας συνοµιλιών
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ Ευρεία σύσκεψη τη ∆ευτέρα
5-3-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ «Φως» µέχρι τον Ιούνη
8-3-2002: Αλληλέγγυο το ΚΚΕ στον αγώνα του κυπριακού λαού
«Τορπίλες» Ετσεβίτ
Στα δικαστήρια για τις όποιες διαφορές µε την Τουρκία
Εκδήλωση για το Κυπριακό
Θέµα εξοπλιστικού προγράµµατος θέτει η Αγκυρα
9-3-2002: ∆ε θα δεχτούµε τις κατοχικές πραγµατικότητες της Αγκυρας και του Ντενκτάς
12-3-2002: ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Η κυβερνητική αδιαλλαξία σκότωσε ξανά
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ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ «∆εν µπορεί να πηγαίνουν τα σύνορα στα δικαστήρια»
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ Οι αγνοούµενοι η πιο τραγική πτυχή του Κυπριακού
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
15-3-2002: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Ατελείς οι προσπάθειες ελέγχου της χώρας
20-3-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Το «κράτος-µοντέλο» που δολοφονεί τα παιδιά του
ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΤΣΕΝΕΪ – ΙΡΑΚ Αρνητικές οι αραβικές ηγεσίες, επιµένει η Ουάσιγκτον
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Λύση µέχρι τον Ιούνη θέλουν οι ΗΠΑ
21-3-2002: ΕΛΛΗΝΟ - ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αποκαλυπτική έκθεση της ελληνικής πρεσβείας
στην Αγκυρα
∆εν κρύβει τις απαιτήσεις της η Αγκυρα
Η Κύπρος, η ΕΕ και οι «ροζ» (αυτ)απάτες
22-3-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ 89 νεκροί στην τραγωδία των φυλακών
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ «Θα ληφθεί υπόψη» η έκθεση του Ελληνα πρέσβη
στην Αγκυρα
23-3-2002: Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
27-3-2002: 1965: Οι πύραυλοι δεν έφθασαν ποτέ στην Κύπρο
30-3-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ∆ε φαίνεται «φως»
Ισες αποστάσεις κρατάει ο ΓΓ του ΟΗΕ
31-3-2002: Αιγαίο - Κύπρος υπό παραχώρηση

2002
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2-4-2002: 50ή ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ «Η κυβέρνηση επιµένει στην τακτική του
θανάτου»
Σαρωτικός ο Σαρόν µε την υποστήριξη Μπους
Καταδικάζουν κόµµατα από Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο
3-4-2002: ∆ραστηριοποιούνται στο διπλωµατικό πεδίο οι Τουρκοκύπριοι
4-4-2002: Παρενοχλήσεις από τουρκικά αεροσκάφη
5-4-2002: «Ελλάδα - Κύπρος - Παλαιστίνη»
Για τον διάλογο Ελλάδας Τουρκίας
6-4-2002: Απαισιόδοξοι οι Ευρωπαίοι κυπριακο
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7-4-2002: ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ Για το διάλογο Ελλάδας – Τουρκίας
9-4-2002: Στη δηµοσιότητα το «όραµα» του Ντενκτάς
10-4-2002: Παπανδρέου και Τζεµ στο Ισραήλ
Ρ. Ντενκτάς: «Γάµος µε το ζόρι δε γίνεται»
11-4-2002: ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Εκδηλη η ανησυχία για την έκβαση των ελληνοτουρκικών σχέσεων
13-4-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ικαστικό πογκρόµ κατά του ΚΚ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Η Ελλάδα υποκλίνεται στο στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας
16-4-2002: Αµετακίνητος στις θέσεις του ο Ντενκτάς
17-4-2002: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ «Βγήκαν ξανά για κυνήγι» Βρετανοί και Αµερικανοί
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ Εντονες πιέσεις για Κυπριακό και
ευρωστρατό
19-4-2002: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Με συµµάχους σαν κι αυτούς, ποιος χρειάζεται εχθρούς...
Τέσσερις Καναδοί αλεξιπτωτιστές νεκροί και οκτώ τραυµατίες από βοµβαρδισµό
αµερικανικού F-16
Αντιφατικές οι πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήµατος
Εφθασε στο Αφγανιστάν ο πρώην βασιλιάς
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «ECONOMIST» Το Κυπριακό στο επίκεντρο της συζήτησης
21-4-2002: Οι αληθινοί εχθροί της Παλαιστίνης
23-4-2002: Χ. ΣΟΛΑΝΑ «Θα ενταχτεί το ελληνοκυπριακό τµήµα»
26-4-2002: Πήγαν, είδαν... φωτογραφήθηκαν
Η κοινή ελληνοτουρκική αποστολή στη Μέση Ανατολή ολοκληρώθηκε χτες,
προσφέροντας... πέντε λεπτά δηµοσιότητας στους Γ. Παπανδρέου και Ι. Τζεµ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Επιφυλακτικά αισιόδοξοι οι Ευρωπαίοι
27-4-2002: Αποστολή αλληλεγγύης στην Τουρκία
30-4-2002: Οργιο συλλήψεων κατά του ΚΚ Τουρκίας
Προβληµατισµοί για το σχέδιο Ντενκτάς
Προαναγγέλλει τη διχοτόµηση της Κύπρου ο Σολάνα

2002
ΜΑΙΟΣ
2-5-2002: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Ο εµφύλιος ξαναρχίζει...
ΤΟΥΡΚΙΑ Υπέρ Παλαιστίνης, κατά ∆ΝΤ
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Τις γνωστές του θέσεις επαναλαµβάνει ο Ντενκτάς
3-5-2002: ΟΣΜΑΝ ΟΤΣΑΛΑΝ «Πράσινο φως στον πόλεµο» η νέα τροµο-λίστα
∆όθηκε η απάντηση στο έγγραφο Ντενκτάς
ΣΤΗΝ «ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ» ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΚΚ Κυβερνητικό αίσχος ενάντια στον
κουρδικό λαό
ΟΚ Μπο (υ)ς!
8-5-2002: Προσπαθεί να «σπρώξει» ο Κόφι Ανάν
9-5-2002: Σηµαντική η παρουσία του Κ. Ανάν στην Κύπρο
ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ... Το Αιγαίο στο επίκεντρο των εκβιασµών
11-5-2002: Στην Κύπρο οι «13» Παλαιστίνιοι
Η ώρα της αλήθειας για Κυπριακό – ευρωστρατό
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
14-5-2002: ∆ιαβουλεύσεις για την επίσκεψη Κ. Ανάν στην Κύπρο
15-5-2002: Στην Κύπρο ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ
17-5-2002: Βιάζεται και ο Κ. Ανάν
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΕ Ετοιµος και ο Ευρωστρατός...
18-5-2002: ∆ύο αυτοκυβερνώµενα καντόνια ή κρατίδια προτείνει ο Κληρίδης
Σύστηµα παρόµοιο µε το ελβετικό είναι η αντιπρόταση του Ντενκτάς
«Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυµεί ένα νέο σύνταγµα, που θα προνοεί για δυο
αυτοκυβερνώµενα καντόνια ή κρατίδια».
Επιφυλακτική η κυπριακή κυβέρνηση
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «∆εδοµένη» η συναίνεση
19-5-2002: Εντονος προβληµατισµός στην πολιτική ηγεσία της Κύπρου
Αδεια χέρια... .
21-5-2002: ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
22-5-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Πρόωρες εκλογές;
Ανώδυνη η κυβερνητική αντίσταση σε Κυπριακό - Ευρωστρατό
ΟΨΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
23-5-2002: Στην Αθήνα ο Γλ. Κληρίδης.
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Το «Σισµίκ» στο Αιγαίο
24-5-2002: Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Κληρίδης
Συναντήθηκε χτες µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο
της Βουλής
Επιφυλακτική η ελληνική κυβέρνηση αναφορικά µε τα αποτελέσµατα του τελευταίου
γύρου των συνοµιλιών για το Κυπριακό
Γκρίζοι Λύκοι» και «τροµοκρατία»
25-5-2002: Συζητήθηκε η πιθανότητα πρόκλησης θερµού επεισοδίου
Λόγο για «καντόνια», που όµως δε σχετίζονται µε τον όρο «κυριαρχία», έκανε πάλι ο
Πρόεδρος Κληρίδης
Αλέκα Παπαρήγα: Προσπαθούν να δηµιουργήσουν τετελεσµένα γεγονότα για µια
διχοτοµηµένη Κύπρο, για µια Κύπρο διπλή, δύο κράτη, δύο οντότητες
Επιχειρούν τη δηµιουργία τετελεσµένων για µια διχοτοµηµένη Κύπρο
26-5-2002: Ο ευρωστρατός θίγει τα συµφέροντα και του ελληνικού και του τουρκικού λαού
Οµοψυχία δεν µπορούµε να δείξουµε, όταν έχουν δροµολογηθεί δεσµευτικές διαδικασίες που
δείχνουν ότι και τα συγκεκριµένα γεγονότα δε θα αντιµετωπιστούν µε την ουσιαστικότητα και
τη σθεναρότητα που χρειάζεται
Για το Κυπριακό
Νέοι κίνδυνοι µε την απόφαση του Λάακεν για το «ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»
και οι «προκλήσεις» στο Αιγαίο
Οι θέσεις του ΚΚΕ για τον Ευρωστρατό, το Κυπριακό και την απόφαση του Λάακεν για το
«Μέλλον της Ευρώπης»
28-5-2002: Παρέµβαση του ΚΚΕ στα µέτωπα της εξωτερικής πολιτικής
29-5-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Τα Λευκά Κελιά σκοτώνουν ακόµη
30-5-2002: ΑΙΓΑΙΟ – ΚΥΠΡΟΣ Ενεργοποιηµένοι οι παράγοντες της έντασης
31-5-2002: Συνεχίζεται ο ελληνοτουρκικός διάλογος
Εσωτερικό «µέτωπο» για τα Ελληνοτουρκικά
Νέα πρόκληση από τους Τουρκοκύπριους

2002
ΙΟΥΝΙΟΣ
2-6-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ «Ανεπιθύµητη» εκλογολογία
4-6-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ∆ραστηριοποιούνται Βρετανοί και Αµερικανοί
5-6-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Μπαχτσελί: «Οχι εκλογές»
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6-6-2002: ΙΝ∆ΙΑ – ΠΑΚΙΣΤΑΝ ∆ιπλωµατικές µανούβρες, ενώ τα πυροβόλα βάλλουν...
7-6-2002: ΑΙΓΑΙΟ Πειρατική παραβίαση στη Ρόδο
∆ύο τουρκικά µαχητικά «F-16» πέταξαν την Τρίτη στα 100-150 µέτρα πάνω από το
αεροδρόµιο της Ρόδου
8-6-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ρυός πεσούσης...
«Τουρκικά» τα στενά των ∆αρδανελλίων
10-6-2002: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ – ΓΚΙΟΥΛ Προετοιµάζεται «λύση - πακέτο» για
Αιγαίο
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Συνάντηση για τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κριτική στην Τουρκία «για τα µάτια του κόσµου»
ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ Συναντήσεις για τα Ελληνοτουρκικά
ΚΥΠΡΟΣ Ασκήσεις και αδιαλλαξία
11-6-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Τηλε-εργαζόµενος... πρωθυπουργός
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Πιθανή αλλαγή στρατηγικής από τα Ηνωµένα Εθνη
13-6-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Με ψυχραιµία αντιµετωπίζονται οι τουρκικές προκλήσεις
Κυβερνητική συναίνεση στην αλλαγή του ονόµατος των Στενών
14-6-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Καταδίκη Κούρδου δηµάρχου
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Προσέγγιση πάση θυσία
ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ «Πράσινο φως» στην Τουρκία από ΕΕ
Μήνυµα περίπου απρόσκοπτων ενταξιακών διαπραγµατεύσεων έστειλαν οι 25 ΥΠΕΞ της
ΕΕ στην Αγκυρα, ενώ την ίδια στιγµή άσκησαν ασφυκτικές πιέσεις στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία για να µην ασκήσει βέτο
Ικανοποιηµένη από το «συµβιβασµό» η ελληνική κυβέρνηση
Κυβερνηση «Ενοχληµένη» µε το βέτο
Συµφωνία πολύ πίσω από τα δικαιώµατα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών
της ΕΕ
«Αγέρωχος» ο Ερντογάν
15-6-2002: Οι Βρετανοί µιλούν για διάλυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
Συνέντευξη του Ντ. Χάνεϊ στο τουρκικό CNN
Εντονη αντίδραση της κυπριακής κυβέρνησης
18-6-202: Αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούµενους στην Τουρκία
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19-6-2002: Ενοχληµένη µε τους Βρετανούς η κυπριακή κυβέρνηση
20-6-2002: Κλίµα επερχόµενης έντασης στο Αιγαίο
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ∆ε διαφαίνεται αποτέλεσµα στις συνοµιλίες
21-6-2002: Ευθύνες στον Χ. Κίσινγκερ για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
ΚΥΠΡΙΑΚΟ «Ψυχορραγούν» οι συνοµιλίες
22-6-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ∆εν υπάρχει γεφύρωση των θέσεων των δύο πλευρών
23-6-2002: Για ποιο µέλλον της Ευρώπης;
Η δηµιουργία της «Συντακτικής Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης», στόχο έχει να
ενισχύσει παραπέρα την αντιδραστική οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης
26-6-2002: ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ Στον αστερισµό του κειµένου της Αγκυρας
Οι αµερικανοβρετανικές ιδέες παραµένουν το πλαίσιο της διαπραγµάτευσης
Ενηµερώνει τα κόµµατα ο υπουργός Εξωτερικών
Ενας ειλικρινής «φίλος»...
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Στο επίκεντρο της συζήτησης το «βελγικό µοντέλο»
27-6-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Αναµένοντας το (πολιτικό) πόρισµα
Ιρλανδικό «όχι» µε σηµασία
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Αύριο η συζήτηση για το «βελγικό µοντέλο»
Τα «µαγικά» της ελληνικής κυβέρνησης
28-6-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ «Στον ορίζοντα» οι εκλογές που «αποκλείονται»
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Προσπάθεια να χαµηλώσουν οι τόνοι για το βελγικό µοντέλο

2002
ΙΟΥΛΙΟΣ
4-7-2002: ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ Αδιάλλακτοι οι Τούρκοι στρατηγοί
5-7-2002: ΙΡΑΚ - ΟΗΕ – ΗΠΑ Τελευταίος γύρος συνοµιλιών
7-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Ο αληθινός ασθενής
9-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Χιονοστιβάδα κυβερνητικών παραιτήσεων
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Σε επιχειρησιακή ετοιµότητα ο ευρωστρατός
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ευχές και αναµονή
10-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Οξύνεται η κρίση
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Νέες παραιτήσεις υπουργών και βουλευτών του Κόµµατος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς,
την ώρα που ο Ετσεβίτ διόριζε νέους υπουργούς και επέµενε ότι δεν υπάρχει λόγος
πρόωρων εκλογών
Σχετικά µε τον ευρωστρατό
Συνάντηση Παπανδρέου - Σολάνα στη Σάµο
11-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Πληθαίνουν τα σενάρια
Χωρίς καµία αναφορά στο ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών ολοκληρώθηκε το πρώτο
υπουργικό συµβούλιο, εδώ και καιρό, υπό την προεδρία Ετζεβίτ
Τάχιστες εξελίξεις αναµένεται να πυροδοτήσει ενδεχόµενη επιβεβαίωση των πληροφοριών
περί παραίτησης και του ΥΠΕΞ, Ισµαϊλ Τζεµ
ΗΠΑ - Τουρκία
12-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Ραγδαίες εξελίξεις
13-7-2002: Περιµένοντας... τον Ντερβίς
«Μήλον της έριδος» ανάµεσα στην παραπαίουσα κυβέρνηση Ετσεβίτ, που προσπαθεί να
βρει «διαύλους επικοινωνίας» µε τους εθνικιστές και το νέο κόµµα του Ισµαήλ Τζεµ, έχει
γίνει ο Κεµάλ Ντερβίς
14-7-2002: Ισµαΐλ Τζεµ
16-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Ολοταχώς προς πρόωρες εκλογές
Ε∆ΥΕΘ Συγκέντρωση για τα θύµατα της κυπριακής τραγωδίας
«Σκληρός» στο τουρκικό ΥΠΕΞ
17-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Πρόωρες εκλογές το Νοέµβρη
18-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Αµφισβητείται η «συνταγµατικότητα» των εκλογών, αλλά...
ΙΡΑΚ - ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ανταλλάγµατα Βόλφοβιτς στην Αγκυρα
ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ Στο πλευρό της Αγκυρας οι ΗΠΑ
19-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Το Ιράκ θα καθορίσει την εξέλιξη της κρίσης;
20-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Συνεχίζονται οι διεργασίες
21-7-2002: ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Ενα πολιτικό ναρκοπέδιο
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Η λύση του Κυπριακού δεµένη µε τον
αντιιµπεριαλιστικό αγώνα
23-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Αντιφάσεις...
Παραµένει σε εκκρεµότητα το θέµα του ευρωστρατού
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Αποκαλύψεις για κοιτάσµατα πετρελαίου µεταξύ Κύπρου και Τουρκίας
24-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Αντιρρήσεις και εκβιασµοί

602

Νέα συνάντηση Κληρίδη - Ντενκτάς
Εκδήλωση για το πραξικόπηµα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
25-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Πνίγηκαν στη λάσπη 16 άνθρωποι
ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ ∆εν αφορούν την ευρωπαϊκή άµυνα οι ελληνοτουρκικές διαφορές
26-7-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ενηµερώθηκε το Εθνικό Συµβούλιο
∆ιεθνές πρόβληµα εισβολής και κατοχής το Κυπριακό
ΤΟΥΡΚΙΑ Ετζεβίτ: «αποµακρύνεται» το ευρωπαϊκό... τρένο
28-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Οι παράγοντες που οδήγησαν στην πολιτική κρίση
Ισµαΐλ Τζεµ
30-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Μαδώντας την εκλογική «µαργαρίτα»
Το εδαφικό στο κέντρο των συζητήσεων
31-7-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Νέα νεκρή στην απεργία πείνας
ΙΡΑΚ Ηχούν τύµπανα πολέµου;
Σε δηµόσια συζήτηση καλεί τους Κληρίδη - Ντενκτάς το Ευρωκοινοβούλιο

2002
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1-8-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Εκλογές το Νοέµβρη
Ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί στο Παρίσι Κληρίδη και Ντενκτάς
2-8-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Αλλαγές στην ηγεσία του στρατού
ΚΥΠΡΟΣ Εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία
Σε αναµονή της συνάντησης του Παρισιού
Τα χορευτικά...
3-8-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ολοκληρώθηκε και ο πέµπτος γύρος των συνοµιλιών
6-8-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Βγαίνουν µαχαίρια για τις «µεταρρυθµίσεις»
7-8-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Ευρωπαϊκές παραισθήσεις
Εκφοβίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους ο Ρ. Ντενκτάς
9-8-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Αλλη µια «συµµαχία»
ΘΡΑΚΗ Εγείρουν ζήτηµα µε τη µειονότητα απ' αφορµή το θέµα των Βακουφίων
Νέες απειλές από τον Ντενκτάς
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10-8-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Τι ακριβώς προτείνει η ελληνοκυπριακή πλευρά
11-8-2002: Παραίτηση Ντερβίς, µε ευρύτερη στόχευση
Η ... ελευθεροτυπία του Ντενκτάς
Κεµάλ Ντερβίς
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 Η δηµιουργία του κυπριακού κράτους
13-8-2002: «Συµφιλιωτικός» ο Οτσαλάν
Σάλος για την καταδίκη των Τουρκοκύπριων δηµοσιογράφων
14-8-2002: 14 Αυγούστου 1974 Ο «Αττίλας 2» και τα σχέδια ΝΑΤΟποίησης της Κύπρου
50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ Η εθνική
περιπέτεια που λέγεται ΝΑΤΟ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Καταγγέλλει τη φυλάκιση των δύο Τουρκοκυπρίων δηµοσιογράφων
Ανακοινώσεις κοµµάτων για την επέτειο κατάληψης της Αµµοχώστου
15-8-2002: 15 Αυγούστου 1964: Η αποκάλυψη του «σχεδίου Ατσεσον» για το Κυπριακό
50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ Η ΝΑΤΟική
περιπέτεια του Αιγαίου
Ο επιχειρησιακός έλεγχος της περιοχής του Αιγαίου, περιλαµβανοµένων και των νησιών,
θα υπάγεται κατευθείαν στο ΝΑΤΟικό στρατηγείο της Νάπολης, το οποίο κατά
περίπτωση θα αναθέτει την ευθύνη σε Ελλάδα και Τουρκία
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Οι προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς
17-8-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ «∆υστοκία»...
Εκκληση για την απελευθέρωση των Τουρκοκύπριων δηµοσιογράφων
20-8-2002: ∆ικαίωµα απόσχισης ζητεί ο Ρ. Ντενκτάς
Παράνοµες οι εργασίες στο τουρκικό φυλάκιο στην Πύλα
ΚΥΠΡΟΣ Αγωγές κατά Χ. Κίσινγκερ
21-8-2002: ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΙΡΑΚ Επιπλοκές και εµπλοκές
ΤΟΥΡΚΙΑ Νέες επιχειρήσεις καταστολής
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Εντείνεται η διπλωµατική δραστηριότητα
Στο επίκεντρο οι δύο διακηρύξεις των τουρκοκυπριακών οργανώσεων
∆ιαµαρτυρία των δυνάµεων του ΟΗΕ για την κατάσταση στο χωριό Πύλα
22-8-2002: Προσεκτικά βήµατα συνιστούν οι Ελληνοκύπριοι
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Ετοιµη για τις συναντήσεις η τουρκοκυπριακή πλευρά
Κινούνται διπλωµατικά και οι Τούρκοι
23-8-2002: ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΙΡΑΚ Επίθεση, σε άγνωστο χρόνο
ΤΟΥΡΚΙΑ Κι άλλη νεκρή στην απεργία πείνας
Αποκλείει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ο Ντενκτάς
Αισιοδοξεί για την πορεία ένταξης της Κύπρου
24-8-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Αµερικανοί και Βρετανοί πιέζουν για υποβολή νέων προτάσεων
«Ανάβει» στην Κύπρο η εκλογική αντιπαράθεση
27-8-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Η κυβερνητική αδιαλλαξία κόστισε άλλη µια ζωή
Απαισιόδοξη η ελληνοκυπριακή πλευρά
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ Σε βαθύ αδιέξοδο το Κυπριακό
28-8-2002: «Αποκαλύψεις» Τσιλέρ
29-8-2002: Αντεπίθεση» Ετσεβίτ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Κανένα πρόβληµα στην ενταξιακή πορεία της Κύπρου
30-8-2002: Ετοιµες οι ΗΠΑ για κινήσεις εξευµενισµού προς την Τουρκία
∆ε θα διαχωριστεί η ένταξη της Κύπρου από τις άλλες χώρες
ΝΑΤΟικές ασκήσεις δικαιώνουν τις αξιώσεις της Τουρκίας

2002
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1-9-2002: «Η µόνη επιλογή είναι ο αγώνας»
Συνέντευξη µε τον Κεµάλ Οκουγιάν, Γενικό Γραµµατέα του ΚΚ Τουρκίας
3-9-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Η 95η νεκρή...
4-9-2002: 82η επέτειος της ίδρυσης του ΚΚ Τουρκίας
5-9-2002: «∆ιευρύνεται» το προβάδισµα Ερντογάν
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ενηµερωτική αναµένεται η αυριανή συνάντηση στο Παρίσι
Στην «κυριαρχία» τους επιµένουν οι Τουρκοκύπριοι
Κ. ΑΛΥΣΣΑΝ∆ΡΑΚΗΣ Αµεση απελευθέρωση των δύο Τουρκοκύπριων δηµοσιογράφων
10-9-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Εντείνεται η προεκλογική κούρσα
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«Παίζουν» Αγκυρα οι ΗΠΑ
11-9-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ολοφονούν µε ευρωπαϊκά πρότυπα...
Απαισιόδοξη εµφανίζεται η κυπριακή ηγεσία
12-9-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Σχέδιο αναβολής των εκλογών...
Αρχισε ο νέος κύκλος συναντήσεων Κληρίδη - Ντενκτάς
13-9-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Στρατηγικές επιβίωσης
Το ΝΑΤΟ έχει διχοτοµήσει το Αιγαίο
Το στρατηγείο της Νάπολης στο σχεδιασµό της άσκησης DESTINED GLORY αναγνωρίζει
FIR µόνο για το µισό (δυτικό) Αιγαίο
Η άσκηση διεξάγεται κανονικά εκτός Ελλάδας και µε τη συµµετοχή ελληνικών δυνάµεων
Απογοήτευση από την αδιάλλακτη στάση των Τουρκοκυπρίων
14-9-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Εντονη διπλωµατική δραστηριότητα στη Νέα Υόρκη
Ο Γ. Παπαντωνίου στην Κωνσταντινούπολη
17-9-2002: Εξοστρακισµός Ερντογάν;
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ Εγκατάσταση
«κόκκινης γραµµής»
18-9-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ «Πολιτικοί αγωγοί» και πολιτικές εξελίξεις
∆όθηκε η απάντηση στο έγγραφο Ντενκτάς (18-9-2002)
∆υσκολίες στην ενταξιακή πορεία της Κύπρου
20-9-2002: Σταθερή στην αδιάλλακτη στάση της η τουρκική πλευρά
24-9-2002: Τα κύρια σηµεία του εγγράφου του Ντενκτάς (24-9-2002)
Συνελήφθη Τούρκος «φωτογράφος» στρατοπέδων
25-9-2002: Επιµένει στο τουρκοκυπριακό κράτος ο Ντενκτάς
∆ύσκολα» σενάρια για το Κυπριακό
26-9-2002: Οικονοµικό σκάνδαλο συγκλονίζει την Κύπρο
27-9-2002: Επιµένει ο Ερντογάν
Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις Κληρίδη – Ντενκτάς (27-9-2002)
28-9-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ενηµερώθηκε για τις εξελίξεις το Εθνικό Συµβούλιο
Στο ρυθµό των δηµοσκοπήσεων και η Κύπρος
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2002
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2-10-2002: Εκλογές και µε τη... βούλα
Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις και µετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ
Σε κρίσιµο σταυροδρόµι
3-10-2002: Σήµερα η συνάντηση του ΓΓ του ΟΗΕ µε Κληρίδη – Ντενκτάς
4-10-2002: Φόβοι «διαµελισµού» της Τουρκίας
Ελεύθεροι οι Τουρκοκύπριοι δηµοσιογράφοι
5-10-2002: «Ο λαός συναντιέται στην Αγκυρα»
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ∆ε διαφαίνονται ελπίδες προόδου
Προβλήµατα... κορυφής
Στην προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚ Τουρκίας
8-10-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ – ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ Ασταθείς ισορροπίες
10-10-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ – ΙΡΑΚ µµεσες απειλές «επέµβασης»
11-10-2002: ΚΚΕ τόχος η ενίσχυση της θέσης του ευρωπαϊκού κεφαλαίου
Αργότερα η επιστροφή Ντενκτάς
12-10-2002: Προς ενσωµάτωση των Κατεχοµένων
14-10-2002: ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Βροντερο ΟΧΙ στον πολεµο
15-10-2002: ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ οι αγωγοί στο
επίκεντρο
«Θα µας λείψεις σύντροφε... » Συλλυπητήρια επιστολή από το ΚΚ Τουρκίας για το
θάνατο του Θανάση Παπαρήγα
ΚΥΠΡΙΑΚΟ «Πρώτιστος στόχος παραµένει η επίλυσή του»
16-10-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ιακοπή δανείων από το ∆ΝΤ
Στην Αθήνα ο Γλαύκος Κληρίδης
17-10-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Αποκλεισµών συνέχεια
18-10-2002: Στην Αθήνα ο Γλ. Κληρίδης.
19-10-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Στην κόψη του ξυραφιού
Απαράδεκτη τουρκική ενέργεια πάνω από το Αιγαίο
Συνάντηση Παπαρήγα - Κληρίδη
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20-10-2002: ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Στην χειρότερη καµπή του το Κυπριακό
21-10-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ιαψεύδονται οι πληροφορίες περί εισβολής
22-10-2002: ΙΡΑΚ - ΗΠΑ – ΟΗΕ Αρχίζει, µετ' εµποδίων, η συζήτηση στο Συµβούλιο Ασφαλείας
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ∆ιέρρευσε το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ
Καίει» το Κυπριακό την κυβέρνηση
23-10-2002: Κεµάλ Ντερβίς, απολογητής των πραξικοπηµάτων
Ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ∆ΥΟ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ
Το απόρρητο έγγραφο.
Ο «Ρ» αποκαλύπτει το απόρρητο κυβερνητικό έγγραφο µε τα πιθανά ενδεχόµενα κρίσης σε
Αιγαίο – Κύπρο
Ανησυχία από την πορεία της υγείας του Ντενκτάς
ΤΟΥΡΚΙΑ Σταθερά αδιάλλακτη
ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
24-10-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Τεχνάσµατα της τελευταίας στιγµής
Συνέπειες ευρωατλαντικών µονόδροµων
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ «Η µάχη δεν έχει κριθεί»
25-10-2002: «Σύνηθες» επεισόδιο στα Ιµια
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Προέχει το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ενωσης!
26-10-2002: Συνάντηση Κληρίδη - Ντ. Χάνεϊ
30-10-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Εντατικοποιούνται οι διαδικασίες
31-10-2002:ΤΟΥΡΚΙΑ Το τέλος του πολιτικού σκηνικού όπως το γνωρίζαµε;
Νεοταξική «λύση» στο Κυπριακό
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Αρνητικές εξελίξεις για τους λαούς της Ευρώπης
Στο επίκεντρο των συζητήσεων το (αναµενόµενο) σχέδιο του Κ. Ανάν
Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κριτική στα επιµέρους
ηµερόδροµος

2002
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1-11-2002: Σήµερα κρίνεται η τύχη του Ερντογάν
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ανησυχεί η κυβέρνηση για το επερχόµενο πολιτικό
κόστος
Προς µια νέα Ζυρίχη...
Το «καλύτερο εφικτό» σενάριο υποστηρίζουν οι Αµερικανοί
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ
ΗΜΕΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
2-11-2002: Τα µέλη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Τουρκίας µιλούν για την αναµέτρηση
Πολλαπλές µεταβλητές
3-11-2002: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ φτανει η ωρα της αληθειας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ΚΥΠΡΟΣ - ΑΙΓΑΙΟ – ΘΡΑΚΗ Η αδιέξοδη πολιτική και τα σενάρια της ελληνοτουρκικής
κρίσης
5-11-2002: ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ «Μεταµόρφωση» του πολιτικού σκηνικού
Η τουρκική εκδοχή της ∆ηµοκρατίας
Η περιπέτεια µιας βραχονησίδας
Ερντογκάν...
Και τώρα;...
Η... χαµένη βραχονησίδα
Τα ... διπλά
Οι τουρκικές εκλογές
6-11-2002: ∆υτικές «ελπίδες» για τον Ερντογάν
ΓΚΡΟΣΜΑΝ - ΣΗΜΙΤΗΣ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Χορός γύρω από το «βελγικό µοντέλο»
Σε αναµονή για την παρουσίαση του σχεδίου
Επιστολή Κληρίδη στον Κ. Ανάν
Πιο κοντά στην Ευρώπη η Τουρκία
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΝ - ΗΠΑ
Από το «όραµα» του Ντενκτάς στους ευσεβείς πόθους της Αθήνας
7-11-2002: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ∆ε θα ξεπουλήσουµε τον τόπο µας χάρη της ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ενωση
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Βρούβες Βρυξελλών και Γεώργιος Παπανδρέου
Συνέντευξη του ∆. Τσοβόλα για τις πολιτικές εξελίξεις
«Προσγειώνεται» ο Ερντογάν
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Συνάντηση µε τον υπουργό Εξωτερικών ζήτησε η Αλέκα Παπαρήγα
Μια σηµαντική επίσκεψη
Υπερβάλλων ζήλος...
8-11-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Ελιγµοί εκατέρωθεν
ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ
Σχέδιο διχοτόµησης
Να συζητηθεί στη Βουλή το Κυπριακό
Ιστορία, αµαρτία...
Οι Τούρκοι κάνουν λόγο για δύο κυρίαρχα και ισότιµα κράτη
Παρενόχληση από τουρκικά «F-16»
9-11-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ντ' Εστέν: «Η τουρκική ένταξη θα καταστρέψει την
ΕΕ»
10-11-2002: ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Το τέλειο άλλοθι;
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Επιχείρηση συσκότισης
ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΦΑΣΗ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Προωθούνται τα σχέδια διχοτόµησης
Στη Βουλή φέρνει το ΚΚΕ τις εξελίξεις στο Κυπριακό
12-11-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Η τραγωδία των φυλακών συνεχίζεται
ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Η Κύπρος της νέας τάξης...
«Σχέδιο» χαριστικής βολής
Επιδόθηκε το τελεσίγραφο στην Κύπρο
Το Κυπριακό και ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΟΣ Το σχέδιο ουσιαστικά διχοτοµεί την Κύπρο
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ∆ε λέει «όχι» στο σχέδιο Ανάν
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ Αγωνία και ανησυχία για τις εξελίξεις
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∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ Α∆ΙΕΞΟ∆Α...
Υπάρχει χειρότερο σενάριο;
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ «Βιώσιµη» λύση
Τα ασχεδίαστα...
Με µια λέξη: Απαράδεκτο!
ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ «∆εν υποχωρούµε στο θέµα της κυριαρχίας
ΚΚΕ Τορπίλη στα δικαιώµατα των λαών της Κύπρου
13-11-2002: ΠΑΡΑ∆ΟΘΗΚΕ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟ «ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΝ»
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «Χαµένη υπόθεση» το Κυπριακό...
Η µεθόδευση δείχνει πολλά
ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ Η ΚΥΠΡΟΣ Σχέδιο περιορισµένης κυριαρχίας και
διεθνούς κηδεµονίας
Συλλαλητήριο για το Κυπριακό
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Εκβιάζουν τον κυπριακό λαό µε ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα
Αντιδρούν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ
ΚΟΜΙΣΙΟΝ Συµφωνεί και υπερθεµατίζει για το σχέδιο
«Οχι» και ιδού το γιατί
Μπαράζ κινητοποιήσεων
Σπρώχνει» τη Λευκωσία σε απαράδεκτο συµβιβασµό
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περισυλλογή ενόψει της εκπνοής του τελεσιγράφου
Ανάν
ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΥΣΣΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ∆ιπλά ζηµιώνεται η Κύπρος
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ «∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ»
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίδειξη «εθνικής οµοψυχίας»
Χαµηλοί τόνοι από Τούρκους και Ντενκτάς
Η αλήθεια για το «σχέδιο Ανάν»
Το ψευτοδίληµµα
«Αφετηρία» τραγικών εξελίξεων
Ο εκβιασµός
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Ο επιµερισµός των ευθυνών
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ «ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Συµφωνήστε πριν την Κοπεγχάγη!
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝαινεί και στο Κυπριακό
Θα διαλέξουµε τη δεύτερη καλύτερη λύση!
14-11-2002: ∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ο µεγάλος εκβιασµός...
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΚΚΕ
Σχέδιο - παγίδα για τους λαούς και την ευρύτερη περιοχή
∆όθηκε στη δηµοσιότητα ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για τις εξελίξεις στο
Κυπριακό
Συνέντευξη Τύπου για το ίδιο θέµα παραχώρησε η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ Σήµερα το συλλαλητήριο για το Κυπριακό
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ Συµφωνία «πακέτο» µε χρονοδιάγραµµα
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ
Κλίµα αποδοχής του «σχεδίου» ως βάση για διαπραγµάτευση
ΚΟΜΙΣΙΟΝ Ετοιµαστείτε για τα χειρότερα!
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οµόφωνο «ναι» στο διχοτοµικό σχέδιο
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.ΧΑΣΙΚΟΥ - Γ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Η στρατιωτική διάσταση των
εξελίξεων
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ο «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ» ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ Αισιόδοξοι, αλλά και επιφυλακτικοί
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Ο µύθος της σκληρής διαπραγµάτευσης
Τα διεθνή...
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Λαϊκή κινητοποίηση για δίκαιη και βιώσιµη λύση του Κυπριακού
Οι συµφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου...
... η σύγκριση µε το «σχέδιο Ανάν»
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ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ∆εν επιλέγουµε τη «γαλήνη» της
υποταγής
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΗΠΑ Παρέµβαση υπέρ του «σχεδίου Ανάν»
Ευρω-Αττίλας!
15-11-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ «Πρώτη» της νέας Βουλής
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Με όπλο το «Ελσίνκι»
Η άποψη του ΚΚΕ
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Εντονη κριτική και από
κυβερνητικούς βουλευτές
Σφυροκοπήθηκε το «σχέδιο Ανάν» από τους κοµµουνιστές βουλευτές
Κοινό κείµενο κατέθεσαν οι Θ. Πάγκαλος, Γ. Αρσένης και Γ. Καψής
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ Παζάρι από την Αγκυρα
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ «Το "σχέδιο Ανάν" να επιστραφεί»
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΚΥΠΡΟΣ Στάση αναµονής ενόψει αποφάσεων
Πώς είδε ο Τύπος τη στάση του ΚΚΕ
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Θέλει «αλλαγές» στο «σχέδιο Ανάν»...
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
Κοινή δράση ενάντια στα σχέδια των ιµπεριαλιστών στην Κύπρο
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ Πανηγυρίζουν την εισβολή, επιφυλάσσονται για το
«σχέδιο»
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΚΕ∆Α και Κυπριακό
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
Χάνεϊ: Η ένταξη συνδέεται µε το σχέδιο Ανάν
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
Τελεσίγραφο και από Σολάνα
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Αποδυναµώνει το µέτωπο διαπραγµάτευσης η ελληνική κυβέρνηση
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16-11-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Αλυτο το αίνιγµα του πρωθυπουργικού θώκου
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ∆ίκαιη λύση ή «σχέδιο Ανάν»;
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
«Οδηγούµαστε σε χειρότερη κατάσταση από πριν»
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
∆. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ Τελεσιγραφικού χαρακτήρα το χρονοδιάγραµµα Ανάν
Επιβεβαιώνονται οι υποψίες
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Οι ισορροπίες καθυστερούν την απόφαση για το Κυπριακό
17-11-2002: Προβληµατισµοί για την Κύπρο...
Ο Γκιούλ ονοµάστηκε πρωθυπουργός
Οι αποφάσεις του Ελσίνκι και το Κυπριακό
Τα θετικά...
∆ε δικαιολογούνται...
19-11-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Νέα κυβέρνηση µπροστά σε γνωστές «προσδοκίες»...
ΙΣΡΑΗΛ Αποτυχηµένη αεροπειρατεία
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ποια «διεθνοποίηση» του Κυπριακού;
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆έχεται να διαπραγµατευτεί την πρόταση Ανάν
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Πρόκειται για σχέδιο µη λειτουργικής Συνοµοσπονδίας
Συνάντηση µε τον Πρόεδρο Κληρίδη είχε το περασµένο Σάββατο η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Συναντήθηκε και µε τους φορείς της επαρχίας της Κερύνειας
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
Για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Σκόπιµη διγλωσσία για Κυπριακό
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ Και η Εκκλησία τοποθετείται...
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ Περιµένει την επιστροφή Ντενκτάς...
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΚΥΠΡΟΣ Η κοινή γνώµη απορρίπτει
20-11-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ «Εφυγε» ένας ακόµη αγωνιστής διαµαρτυρίας για τα «Λευκά Κελιά»
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∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «Νέα εποχή» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Πιέσεις στην ελληνοκυπριακή πλευρά...
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ ∆ιαπραγµατεύσεις µε το πιστόλι στον κρόταφο της Κύπρου
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ Προετοιµασίες για τη διαπραγµάτευση
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
Τουρκοκύπριοι

Καθυστερούν την απάντηση οι

ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προϊδεάζει για «επώδυνους» συµβιβασµούς
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ Νοµιµοποιεί τα τετελεσµένα του '74 το «σχέδιο Ανάν»
Πριν τρία χρόνια...
... και σήµερα
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εύχονται λύση
του Κυπριακού, ετοιµάζονται για ένταξη της νότιας Κύπρου
21-11-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Η Κεσκίν διαγράφηκε από το ∆ικηγορικό Σύλλογο
ΝΑΤΟ, Ιράκ, Κύπρος...
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
Ποικίλλουν οι αντιδράσεις Τούρκων και Τουρκοκυπρίων
Πολιτική παρέµβαση Χριστόδουλου
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Υποσχέσεις Σρέντερ στον Ερντογάν
ΚΟΜΙΣΙΟΝ Αρνήθηκε στον Ερντογάν ηµεροµηνία ένταξης
22-11-2002: Εντείνεται ο προβληµατισµός στην Κύπρο
Συσπείρωση δυνάµεων, διαχωρισµός από τη φιλοµονοπωλιακή πολιτική
Εντείνεται ο σκεπτικισµός στην Κύπρο
Απορρίπτουν κατά πλειοψηφία το «σχέδιο Ανάν»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίεση για συµφωνία πριν την Κοπεγχάγη
23-11-2002: Ενταση στη συνάντηση Κληρίδη - Ντ. Χάνεϊ
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Σε ευρωατλαντικές συµπληγάδες το Κυπριακό
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΑΤΟ Στις ευρωατλαντικές Συµπληγάδες το Κυπριακό
... και επικίνδυνες αυταπάτες
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ∆εν εγγυάται µια ουσιαστικά επανενωµένη Κύπρο το σχέδιο του
ΟΗΕ
24-11-2002: Συλλογισµοί για τα Ελληνοτουρκικά
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Στα πλοκάµια της ιµπεριαλιστικής τάξης
Οι συγγραφείς του «σχεδίου Ανάν»
Η γεωπολιτική σηµασία της Κύπρου και ο ιµπεριαλιστικός σχεδιασµός
26-11-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ - «ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ» Ανυποχώρητοι µπροστά στο θάνατο
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Αναµένοντας τη σύνοδο κορυφής του ∆εκέµβρη
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
Σάλος στην Κύπρο από την απόκρυψη του πρώτου σχεδίου
∆ηλώσεις του ∆. Χριστόφια και άλλων πολιτικών αρχηγών
Θέµα και µε δηλώσεις του Γ. Μαγκριώτη
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ Ελίσσονται Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι
27-11-2002: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ενταση των διαβουλεύσεων σε θολό τοπίο
ΤΟΥΡΚΟΙ – ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ Ελιγµοί επί ελιγµών
28-11-2002: ∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Επικίνδυνες ασκήσεις υποτέλειας
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
Να γίνει πριν την Κοπεγχάγη η συζήτηση για το Κυπριακό
Aπό τις 7 του Νοέµβρη έχει ζητήσει συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων η ΓΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ, Αλ. Παπαρήγα
Ο Αντ. Σκυλλάκος έθεσε χτες το θέµα στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής
Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της επιστολής Ανάν προς Κληρίδη - Ντενκτάς
∆όθηκε η απάντηση Ντενκτάς στον ΓΓ του ΟΗΕ
29-11-2002: Ψήφος εµπιστοσύνης στον Γκιουλ...
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ.
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΚΕ - ΚΟ ΠΑΣΟΚ Κλίµα αποδοχής του «σχεδίου Ανάν»
Χωρίς ουσιαστικές αµφισβητήσεις η χτεσινή οµιλία του Κ.Σηµίτη
Σήµερα αναµένεται να τοποθετηθούν Πάγκαλος - Αρσένης
Πρώτα η ένταξη...
ΚΟΚΚΙΝΙΑ Συγκέντρωση - συζήτηση για το σχέδιο ΑΝΑΝ
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30-11-2002: ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ Μετά την Κοπεγχάγη η πιθανή συµφωνία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Προσανατολισµός για τη µετά την Κοπεγχάγη εποχή
Η Τουρκία στηρίζει τη στάση του Ρ. Ντενκτάς
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ Νέες προσφυγές κατά της Τουρκίας
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΒΟΥΛΗ Αρνούνται συζήτηση πριν τη Σύνοδο Κορυφής

2002
∆εκεµβριος
1-12-2002: ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ «Πακετοποίηση» του Κυπριακού!
Σχετικά µε το διεθνισµό µε αφορµή το Κυπριακό
Ποιος κρατάει το πιστόλι στον κρόταφο της Κύπρου;
3-12-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Η απεργία πείνας έφτασε τους 101 νεκρούς
∆ΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής για το
Κυπριακό
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ Φοβούνται πιέσεις από ΗΠΑ - Βρετανία...
Το Κυπριακό και η ΕΕ
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Το σχέδιο Ανάν είναι µια προσδοκία
4-12-2002: ΙΡΑΚ - ΗΠΑ – ΟΗΕ Πιέζει η Ουάσιγκτον για συνεργασία στο «µη αναπόφευκτο»
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ Απειλές και πιέσεις πριν την Κοπεγχάγη
5-12-2002: ΙΡΑΚ - ΗΠΑ – ΟΗΕ Πιέζει και προετοιµάζεται η Ουάσιγκτον
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΕ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑ∆ΕΣ
Το «πακέτο» της Κύπρου
Η Κύπρος, η Ελλάδα και τα πολιτικά κόµµατα
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Σύµφωνοι µε τις αµερικανοτουρκικές απαιτήσεις
ΚΥΠΡΟΣ Αναµένεται η απάντηση στην επιστολή Ανάν
Τα δέκα σηµεία της ελληνοκυπριακής απάντησης
ΚΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Το σχέδιο ενισχύει την ιµπεριαλιστική κυριαρχία
6-12-2002: ∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «Νέες ιδέες» τα σχέδια των ΗΠΑ...
Με το «σχέδιο Ανάν» υπογράφεται διχοτοµική λύση
Σίριαλ Ντενκτάς µε την απάντηση στον Ανάν
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7-12-2002: ΗΠΑ - Τουρκία: «Σοβαρή σχέση»...
10-12-2002: Ο Ερντογάν πρωθυπουργός από το «παράθυρο»;
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το ισχυρό «διαπραγµατευτικό χαρτί
ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ «Αγώνας» υπέρ Τουρκίας
ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μαραθώνιος εκβιασµών και πιέσεων
∆ε βιάζεται για λύση ο Ερντογάν
11-12-2002: ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Η «κόκκινη κλωστή» της Κοπεγχάγης
«Στήριξη» Μπους στον Ερντογάν
Τα ελληνοτουρκικά...
ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ Παρενόχληση ελληνικού «C-130»
12-12-2002: Και τυπικά «ανοιχτός» ο δρόµος για πρωθυπουργία Ερντογάν
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ Αρχίζει σήµερα η κρίσιµη Σύνοδος Κορυφής
Προβληµατισµός στην ελληνοκυπριακή πλευρά
Ικανοποίηση για την ένταξη της µισής Κύπρου
Απέρριψαν το αίτηµα Μπους, για να δοθεί ηµεροµηνία στην Τουρκία
Αντιφάσεις
13-12-2002: Πιέσεις στην ελληνοκυπριακή πλευρά µέχρις εσχάτων
Αδιάλλακτοι Ντενκτάς - Σεζέρ
«Σουρωτήρι» το Αιγαίο
14-12-2002: ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «Καθαρή» ένταξη και ευρω-διχοτόµηση
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ Αποφάσισαν την ένταξη ... της διχοτόµησης
Με «εταίρο» τον Αττίλα!
Ντενκτάς κατά πάντων
Κοπεγχάγη και Κυπριακό
ΓΛ. ΚΛΗΡΙ∆ΗΣ Χαρά για την ένταξη, λύπη για τη µη συνολική λύση
Κ. ΑΝΑΝ Θα συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις για το Κυπριακό

618

15-12-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ Εντεκα ερωτήσεις για τον επερχόµενο πόλεµο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ
Επισηµοποιήθηκε η διχοτόµηση της Κύπρου
Τι στοίχισε η διεύρυνση στους λαούς των νέων µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
17-12-2002: Στους 102 οι νεκροί των Λευκών Κελιών
Συντήρηση της «δυναµικής» του «σχεδίου Ανάν»
18-12-2002: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
Η Αθήνα πιέζει τη Λευκωσία
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Μοχλός για την τελεσιγραφική επιβολή του «σχεδίου Ανάν» η ένταξη
Η διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ενωση µπορεί να εγγυηθεί τη µεγαλύτερη ανισότητα δικαιωµάτων,
τη µεγαλύτερη ανισοµετρία, την εσωτερική της διάσπαση σε οµάδες και υποοµάδες, σε
κύκλους, σε ηγέτες και «δορυφόρους»
Θα µείνουµε στο πλευρό ολόκληρου του κυπριακού λαού, στον κοινό αγώνα κατά της
ιµπεριαλιστικής τάξης πραγµάτων, κατά της πολιτικής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
Τους καλείτε να αποφασίσουν για «ευρωδιχοτόµηση» ή «τουρκοδιχοτόµηση»
Πέντε στόχοι για την Προεδρία
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Θετική η ένταξη, αλλά...
19-12-2002: Οµολογία του εκβιασµού στο λαό της Κύπρου
Για κυριαρχία και ισότητα των δύο πλευρών στην Κύπρο µιλά η Αγκυρα
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Εξαγωγή συναίνεσης και στην Τουρκία
Οι «παράπλευροι» στόχοι
20-12-2002: Το «βαθύ κράτος» αντεπιτίθεται;
Ψυχρολουσία από την Αγκυρα
Συνεχίζονται οι πιέσεις από ΗΠΑ - ΕΕ
21-12-2002: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ιαδήλωση κατά του πολέµου
Βαθιά ... νυχτωµένη
ΚΥΠΡΙΑΚΟ – ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ Στον ίδιο χαβά
24-12-2002: «Πάγο» από Ντενκτάς
28-12-2002: ΙΡΑΚ - ΗΠΑ – ΟΗΕ Κλιµακώνονται οι αµερικανικές πιέσεις σε συµµάχους
Για ανθρωπιστική τραγωδία προειδοποιεί η Υπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες
Τρεις νεκροί και δεκαέξι τραυµατίες από «συνήθη βοµβαρδισµό» στο Νότιο Ιράκ
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ΤΟΥΡΚΙΑ Γόρδιος δεσµός
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Οι εγκλωβισµένοι
31-12-2002: Επέστρεψε ο Ντενκτάς

2006
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
3-1-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ε ένα µήνα αναµένονται νέες πρωτοβουλίες
4-1-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ νέο µπαράζ διώξεων
10-1-2006: ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 121ος νεκρός...
ΤΟΥΡΚΙΑ Κρούσµατα της «γρίπης των πτηνών»
Βέλγοι και Βρετανοί επίσηµοι σπεύδουν στην Κύπρο
12-1-2006: Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Εντείνονται οι φόβοι και οι προσπάθειες
«περιορισµού»
14-1-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Σάλος από την απελευθέρωση του παρακρατικού φονιά
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τρέχουν να «µπαλώσουν» τη γύµνια τους
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑ Ανησυχίες για µετάλλαξη του ιού...
Με ελλείµµατα η υγειονοµική θωράκιση
Νέα αβάντα στα Κατεχόµενα;
15-1-2006: Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Μεγαλώνουν οι κίνδυνοι για τις γειτονικές
χώρες
17-1-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ «Ακατάλληλος στράτευσης» ο Ακτσα
18-1-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Η «υπόσχεση» του Αγκτσά
20-1-2006: Η «χρησιµότητα» του Αγκτσά
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΡΟ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ «Πράσινο φως» από την ελληνική κυβέρνηση!
ΣΤΟΠ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Οι επιθέσεις τους είναι καταδικασµένες σε
αποτυχία!
21-1-2006: ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ Σχετική ύφεση στην Τουρκία
24-1-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Προκλήσεις και µπλόφες
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25-1-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Αγγελιοφόρος της Αγκυρας ο Στρο
26,27-1-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ «Μέσα» στην κινητικότητα η κυβέρνηση
ΓΡΙΠΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Νέα θύµατα, αλλά και πρόοδος ερευνητών
ΚΥΠΡΙΑΚΟ «Πλασιέ» του τουρκικού σχεδίου ο Στρο
ΑΚΕΛ Στόχος της Τουρκίας η αποφυγή των υποχρεώσεών της
«Οχι» και από την Αθήνα
Σε σκληρή γλώσσα απαντά η Λευκωσία στην ΕΕ
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Οι ελπίδες µας ... στην Ευρωπαϊκή Ενωση
29-1-2006: Μνηµόνιο θέσεων η απάντηση της Λευκωσίας στις τουρκικές θέσεις
Ξανα-Στρο-νουν σχέδιο Ανάν
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Ασκησε... προσεκτική κριτική στον Στρο
«Σχέδιο Ανάν» µέσω... Τουρκίας
31-1-2006: Βόµβα σε σύλλογο «φιλίας» ΗΠΑ - Τουρκίας
ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ Επιφυλακή για κρούσµα στην κατεχόµενη Κύπρο
Παρέµβαση Παπαδόπουλου στον Ανάν
Συµφωνία για συνάντηση το Μάρτη
Ανησυχία Βρετανών για βέτο Λευκωσίας

2006
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1-2-2006: Η συνήθης αβάντα ΗΠΑ σε Αγκυρα
∆ΑΝΙΑ - ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Θύελλα οργής για τα σκίτσα του Μωάµεθ
3-2-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Αιχµές Χριστόφια κατά Αµερικανών - Βρετανών
Σύµφωνα µε το «Ευρωβαρόµετρο», το 53% των Ελληνοκυπρίων δε βλέπει οφέλη από την
ένταξη στην ΕΕ. Το 60% αναµένει επιδείνωση στα οικονοµικά
5-2-2006: Ανοιξε µπίζνες στην Κύπρο
Με 5.000 κυπριακές λίρες το χρόνο (περίπου 8.600 ευρώ) µπορεί κάποιος να
παρακολουθήσει σε ιδιωτικό κολέγιο στην Κύπρο, ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
7-2-2006: Τίτλοι σπουδών ΑΕ(Ι)
ΤΟΥΡΚΙΑ «Περίεργη» δολοφονία καθολικού ιερέα
10-2-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Νέα επίθεση «Κούρδων αυτονοµιστών»
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11-2-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ: ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΣΕΜΝΤΙΝΛΙ «∆εν ξέραµε τίποτα»
12-2-2006: Κλιµακώνονται οι εκβιασµοί
16-2-2006: Σπέρνουν αυταπάτες για τις προθέσεις της ΕΕ
Η αυταπάτη ότι το Κυπριακό µπορεί να λυθεί στο περιβάλλον της ΕΕ, σε όφελος του
συνόλου του κυπριακού λαού, συνεχίζει να καλλιεργείται από την ελληνική κυβέρνηση.
17-2-2006: ΕΕ∆ΥΕ ∆ιεθνής συνάντηση φορέων και κινηµάτων ειρήνης
Το Σάββατο, 25 Φλεβάρη στα Χανιά, ηµερίδα µε θέµα τις ξένες βάσεις και την Κυριακή,
26 Φλεβάρη, Παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Κεµάλ Οκουγιάν
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Οξύνονται οι ισραηλινές πιέσεις
Επαφές µε Τούρκους διπλωµάτες είχε, χτες, η «Χαµάς», αντιπροσωπεία της οποίας
µεταβαίνει στη Μόσχα στις αρχές Μάρτη
18-2-2006: Προετοιµασίες για τη συνάντηση Παπαδόπουλου - Ανάν
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ Ε∆ΑΦΗ Μέτρα «ασφυξίας» σχεδιάζει το Ισραήλ
Επισφαλή τα κινητά για τους στρατιωτικούς
Θέµα µε την άσκηση «Παρµενίων»
19-2-2006: ΚΕΜΑΛ ΟΚΟΥΓΙΑΝ Αγωνιζόµαστε για µια ενωµένη σοσιαλιστική Τουρκία
Κχάλεντ Μασχάαλ
21-2-2006: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ... Συνεχίζει η Ντόρα Μπακογιάννη
Πιο γρήγορους ρυθµούς στην ελληνοτουρκική προσέγγιση επιθυµεί η υπουργός Εξωτερικών
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Σαφείς όροι από Λευκωσία
Λύση, που να µη διαµορφώνεται από ΗΠΑ - Βρετανία
Οχι, σε διαιτησία ή πίεση για χρονοδιαγράµµατα
Μόνο συµφωνηµένο «σχέδιο» θα πάει για δηµοψήφισµα
∆ΙΕΝΕΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Προκλήσεις αλλά και εκκλήσεις
αποκλιµάκωσης
22-2-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Μικροπολιτική τρικλοποδιά
Από το ∆ΗΣΥ, εν µέσω κρίσιµων συνοµιλιών
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ... Πρεµιέρα της Μπακογιάννη
∆ιαβουλεύσεις για Ελληνοτουρκικά και Κυπριακό σήµερα υπό την εποπτεία της νέας
υπουργού Εξωτερικών
ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Εξωραϊσµός αδιεξόδων για Κυπριακό
23-2-2006: Αρχή µε Κυπριακό
Τη γραµµή Μολυβιάτη για το Κυπριακό, εµφανίζεται να ακολουθεί η Ντόρα Μπακογιάννη
24-2-2006: Τους επέκριναν γιατί καταψήφισαν το «σχέδιο Ανάν»!
Σε ...ανάκριση υπέβαλαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
της Κύπρου που επισκέφτηκε χτες την ανάλογη Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ∆ιαβήµατα για Τουρκία
25-2-2006: Αλληλεγγύη και από τουρκικά συνδικάτα
26-2-2006: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο ρόλος της στις διεθνείς εξελίξεις
Η εναλλακτική πρόταση των κοµµουνιστών*

2006
ΜΑΡΤΙΟΣ
1-3-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Συνάντηση από τα ... παλιά
Στο Παρίσι συζήτησαν για τρόπους επανέναρξης της διαδικασίας συνοµιλιών ο Πρόεδρος
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και ο ΓΓ του ΟΗΕ
3-3-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Συγκροτούνται οι τεχνικές επιτροπές
9-3-2006: ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ
ΥΠΟΘΕΣΗ «ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΝΙΤ» ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Το επιτελείο αντεπιτίθεται
Κοινές οι ανησυχίες Αθήνας και Λευκωσίας
Σε κλίµα προσέγγισης η πρώτη συνάντηση Μπακογιάννη - Γκιουλ
10-3-2006: Συζητήσεις για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
ΤΟΥΡΚΙΑ Σκληραίνει τη στάση της
11-3-2006: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ Για το «φαινόµενο ΑΚΕΛ»
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
12-3-2006: ΤΟ '21 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Κορυφαίες ώρες της ιστορίας µας)
Σχετικά µε το Κυπριακό
Γιασάρ Μπουγιούκανιτ
14-3-2006: ΚΥΠΡΟΣ Εναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του ΑΚΕΛ
15-3-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ «Προδοσία» η ένταξη στην ΕΕ, λένε στρατιωτικοί
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Για «συγκερασµό σχεδίων» µιλούν τώρα στον ΟΗΕ
17-3-2006: ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ
18-3-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ιώκεται ο υπαρχηγός του επιτελείου
Στην Αθήνα ο Τάσσος Παπαδόπουλος
19-3-2006: Μακρόνησος
Ιστορικός τόπος - Τόµος τρίτος
21-3-2006: Τουρκικά µηνύµατα...
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Υπογραµµίζεται το casus belli, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα,
στο νέο αµυντικό δόγµα της Τουρκίας
Προβολή των θέσεων της Αγκυρας, ενόψει και της συζήτησης που θα έχει αυτήν τη βδοµάδα
στις ΗΠΑ η Ντόρα Μπακογιάννη µε την Αµερικανίδα οµόλογό της
22-3-2006: Μηνύµατα της Αγκυρας στο «τραπέζι»
24-3-2006: ∆. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ Ο κυπριακός λαός πληρώνει το τίµηµα
25,26-3-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Οι στρατηγοί αντεπιτίθενται
28-3-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Αγριες µάχες στην Ανατολία
30-3-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Καταδίκη αγωνίστριας
ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ατέλειωτο παζάρι και «αναταράξεις»
31-3-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Επεκτάθηκαν οι αιµατηρές ταραχές

2006
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1-4-2006: ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Εξι θάνατοι, προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν
Σε Αγκυρα και Νέα Υόρκη
2-4-2006: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
4-4-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Βάρβαρη καταστολή διαδηλωτών
5-4-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Ενταση της αστυνοµοκρατίας
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Κοινός βηµατισµός...
7-4-2006: Αδιάλλακτη η Αγκυρα
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ Υπό πίεση η Αθήνα
8-4-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Αιµατηρές επιθέσεις
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαχείριση της βοήθειας στα Κατεχόµενα
11-4-2006:Ερντογάν: «∆ε µιλάµε µε τροµοκράτες»
12-4-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κάποιοι δεν τη θέλουν
Τάση αµφισβήτησης των δυνατοτήτων ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, διαµορφώνεται στην
Κοινότητα
Στον αέρα η «στρατηγική» της Αθήνας, περί της υποστήριξης της ευρωπαϊκής προοπτικής της
Αγκυρας
13-4-2006: ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ Πρώτα η άρση της «αποµόνωσης» των Τουρκοκυπρίων
15-4-2006: ΙΣΛΑΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ Αναγνωρίζουν σιγά - σιγά το ψευδοκράτος
18-4-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ «Ορφανή» βόµβα µε 31 τραυµατίες
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Σε τηλεοπτική συζήτηση καλεί ο Ταλάτ τον Κύπριο Πρόεδρο
19-4-2006: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «∆υσκολίες» στα Ελληνοτουρκικά
20-4-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Αντιδηµοκρατικός νόµος «σκούπα»
Στον όρο «τροµοκρατία» εµπεριέχονται τα πάντα
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Προσφυγή στη ∆ιεθνή ∆ιαιτησία σκέπτεται η Τουρκία
26-4-2006: ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ Ε∆ΑΦΗ – ΙΣΡΑΗΛ Προειδοποιήσεις Αµπάς προς «Χαµάς»
Απειλεί µε διάλυση την κυβέρνηση
ΤΟΥΡΚΙΑ Παιδιά στο εδώλιο!
ΚΟΝΤΟΛΙΖΑ ΡΑΪΣ - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΓΕΡΑΚΙ Από ... κοντά την Αγκυρα
27-4-2006: ΚΟΝΤΟΛΙΖΑ ΡΑΪΣ - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΓΕΡΑΚΙ
ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ιαδηλώσεις ενάντια στη Ράις
28-4-2006: Τουρκικές επιχειρήσεις στο Β. Ιράκ
29-4-2006: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Αναθέρµανση µε αµερικανικό δάκτυλο
Συνάντηση Μπακογιάννη - Γκιούλ χτες στη Σόφια
Συνάντηση Καραµανλή - Ερντογάν την ερχόµενη βδοµάδα στη Θεσσαλονίκη
ΟΧΙ στον πόλεµο και στη συµµετοχή των χωρών µας
Κοινή ανακοίνωση Κοµµουνιστικών Κοµµάτων από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την
Τουρκία

2006
ΜΑΙΟΣ
2-5-2006: Σκοπιµότητες πίσω από την απογραφή στα Κατεχόµενα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΕΡΝΤΟΓΑΝ Με τη «σφραγίδα» της Κ. Ράις
3-5-2006: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ – ΕΡΝΤΟΓΑΝ «Υποβαθµίζει» τη συνάντηση η κυβέρνηση...
4-5-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Παραβιάζονται θεµελιώδη δικαιώµατα
5-5-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΕΜΝΤΙΝΛΙ Σε κλίµα αστυνοκρατίας η δίκη
Ρ. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ Αλλα λόγια...
7-5-2006: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ «Εγκλωβισµένες» στα νεοταξικά σχέδια
9-5-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Μετά τη σφαγή, δίκες ανηλίκων
10-5-2006: Πολιτική προκλήσεων από την Τουρκία
12-5-2006: Αιφνίδια συνάντηση Καραµανλή - Ερντογάν
13-5-2006: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΕΡΝΤΟΓΑΝ Πέπλο µυστηρίου και ερωτήµατα
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16-5-2006: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μνήµες έντασης
18-5-2006:ΤΟΥΡΚΙΑ Αιµατηρή επίθεση στο ΣτΕ
Γυρίστε τους την πλάτη
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Απειλητικές δηλώσεις Ερντογάν
19-5-2006: Οι κεµαλικοί ξεσπαθώνουν
20-5-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Φηµολογία περί πρόωρων εκλογών
Μεγάλη συγκέντρωση του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία
21-5-2006: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ΚΥΠΡΟΣ Στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Μεταξύ ιστορικής αµνηµοσύνης και ανιστόρητης µνήµης
23-5-2006: Αντεγκλήσεις Ερντογάν - στρατού
Τα κρίσιµα ερωτήµατα
24-5-2006: Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας µαζί να αντιµετωπίσουν την ένταση που
δηµιουργούν οι σχεδιασµοί των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και οι ανταγωνισµοί της ελληνικής
και της τουρκικής πλουτοκρατίας
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σκηνικό «σύγκρουσης» στο Αιγαίο
Ελληνικό και τουρκικό «F-16» συγκρούστηκαν στον αέρα
Αγνοείται ο Ελληνας πιλότος, διασώθηκε ο Τούρκος
Μάχη» για την έρευνα και διάσωση στο φόντο της ΝΑΤΟικής επικυριαρχίας
«Εµπλοκή» στο (ΝΑΤΟικό) Αιγαίο...
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Ζήτησε να ενηµερώσουµε τη ... λυκοσυµµαχία
Συγκυριαρχία στο Αιγαίο;
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ «Παρεµπόδισαν εκπαιδευτική µας πτήση»
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Καλεί την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες
25-5-2006:Επικίνδυνος εγκλωβισµός
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ Η διχοτόµηση του Αιγαίου περπατάει βήµα το βήµα ντε φάκτο
Το... χαβά τους
Ακαρπες οι έρευνες για την ανεύρεση του σµηναγού
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Απαράδεκτη η συµπεριφορά της Τουρκίας
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - ΝΤΕ ΒΙΛΠΕΝ Συνοµιλίες για εξοπλισµούς και Κυπριακό...
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26-5-2006: ∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πεζή που είναι η πραγµατικότητα...
ΣΤΕΪΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ Λύση «πακέτο» για το Αιγαίο!
Ευχαριστούµε... »
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Η Αγκυρα µελετά το µοντέλο Μαυροβουνίου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Χαµηλές πτήσεις...
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ «Εξαρτάται» η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ
27-5-2006: Ελλάδα - Τουρκία - ΝΑΤΟ
«Τούρκοι»... οι Αµερικάνοι
28-5-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ «Οι ιµπεριαλιστές δηµιουργούν και εκµεταλλεύονται τις κρίσεις»
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ Στο «µαντρί» της ΕΕ για τον ΣΥΝ
30-5-2006: Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο «όλες οι διαφορές» στο Αιγαίο
Παράθυρο» για παραποµπή στη Χάγη
Οι «ένορκοι» της Χάγης
∆ΗΚΚΙ Εθνική ανεξαρτησία και «νέα τάξη» δεν υπηρετούνται µαζί
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Επιφυλάξεις...
ΠΑΣΟΚ Εκφράζει την πολιτική µας
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ «Ναι» στην πρόταση Στεφανόπουλου
Τούρκοι φωτογράφιζαν το Ναύσταθµο Σούδας
31-5-2006: Ο «εκδηµοκρατισµός» ... καλά κρατεί
Τι κρύβει η Χάγη
ΠΑΣΟΚ Πλάτη για το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο
Υπενθυµίζουν τις «γκρίζες ζώνες»

2006
ΙΟΥΝΙΟΣ
1-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Νέες µάχες στην Ανατολία
Επιχειρησιακός έλεγχος και τι σηµαίνει για το Αιγαίο
Ο ιµπεριαλισµός γεννά και αναγεννά τα προβλήµατα
2-6-2006: «Σχεδιαζόταν απόπειρα» παρακρατικών κατά Ερντογάν
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Η υφαλοκρηπίδα, το κοµβικό σηµείο στο Αιγαίο
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Στόχος η χειραγώγηση της
κοινής γνώµης...
«Και δυο αβγά Τουρκίας»...
3-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Σκληρό πολιτικό πόκερ
Αλληλεγγύη στους Τούρκους αγωνιστές
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ Ερχονται δύσκολες ώρες για το Κυπριακό
∆ε «συµµορφώνεται» η Τουρκία
4-6-2006: Για τις ελληνοτουρκικές διαφορές
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ Η όποια λύση θα τελεί πάντα υπό την αίρεση του
ιµπεριαλισµού
6-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Ατέλειωτος πόλεµος
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΣΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΗ Η ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΝΗ
Προετοιµασία επίσκεψης µέσω εντάσεων
Τρικυµία στο Αιγαίο, ζάλη στην Κουµουνδούρου
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ολα στη Χάγη για να δεχτεί η Τουρκία!
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Πιθανή κρίση προβλέπει ο Ταλάτ
7-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προς αναστολή της «διαδικασίας ένταξης»;
Η φτώχεια τσακίζει
Επαναφέρει τη Χάγη στις συνοµιλίες µε Τουρκία
Για τη Χάγη
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Θα προτείνει «νέο Ελσίνκι»
Εναέριος χώρος και σηµασία των παραβιάσεων στο Αιγαίο
Ρ. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ ∆εν ανησυχεί για τον «έλεγχο» της ΕΕ
Νέα εθνική στρατηγική»...
8-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Οι διώξεις συνεχίζονται
ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ Με παλιά υλικά και η «νέα στρατηγική»
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ Προς αναβολή;
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ∆εν έχει θρησκευτικές καταβολές η κυπριακή διένεξη
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9-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ «Καθίζηση» για το κόµµα του Ερντογάν
∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Οχι» στο δικαστήριο της Χάγης
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ – ΓΚΙΟΥΛ Χωρίς µεγάλες προσδοκίες
10-6-2006: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ – ΓΚΙΟΥΛ Προετοιµάζεται «λύση - πακέτο» για
Αιγαίο
ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Συνάντηση για τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κριτική στην Τουρκία «για τα µάτια του κόσµου»
ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ Συναντήσεις για τα Ελληνοτουρκικά
ΚΥΠΡΟΣ Ασκήσεις και αδιαλλαξία
11-6-2006: Μαδρίτη και Ελσίνκι...
14-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Καταδίκη Κούρδου δηµάρχου
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Προσέγγιση πάση θυσία
ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ «Πράσινο φως» στην Τουρκία από ΕΕ
Μήνυµα περίπου απρόσκοπτων ενταξιακών διαπραγµατεύσεων έστειλαν οι 25 ΥΠΕΞ της
ΕΕ στην Αγκυρα, ενώ την ίδια στιγµή άσκησαν ασφυκτικές πιέσεις στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία για να µην ασκήσει βέτο
Ικανοποιηµένη από το «συµβιβασµό» η ελληνική κυβέρνηση
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «Ενοχληµένη» µε το βέτο
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ
Απόφαση πολύ πίσω από τα δικαιώµατα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
Συµφωνία πολύ πίσω από τα δικαιώµατα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
«Αγέρωχος» ο Ερντογάν
Χαιρετίζει» το Στέιτ Ντιπάρτµεντ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Εγγύηση το «ευρωπαϊκό κεκτηµένο»!
15-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ: ΟΧΙ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ Καταργήστε τα βασανιστήρια!
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Αδιάλλακτοι εµφανίζονται οι Τούρκοι
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σύννεφα «καλής θέλησης»
16-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Το Κουρδικό παραµένει «καυτό»
ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ Συνολική διευθέτηση «των µεγάλων ζητηµάτων»
και ... γρήγορα
17-6-2006: Απαράδεκτη δήλωση Ανάν
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ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Παρέµβαση σε όλες τις γωνιές του
πλανήτη
Αδιαλλαξία Ερντογάν
Σύνοδος υποκρισίας και κοροϊδίας για τους λαούς
18-6-2006: Μια από τα ίδια...
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ρεβάνς από τους λαούς για
«ευρωσύνταγµα»
20-6-2006: Σκιές στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Αναθέτει στην ΕΕ τα Ελληνοτουρκικά
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Χρειάζεται προετοιµασία για νέες συνοµιλίες
ΠΑΣΟΚ Επιµένει στο «νέο Ελσίνκι» και στη συνολική διευθέτηση
Με ταξικά κριτήρια χαράζουν εξωτερική και εσωτερική πολιτική
Α. ΓΚΙΟΥΛ ∆ε βλέπει κρίση ΕΕ - Τουρκίας
21-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΕΜΝΤΙΝΛΙ 40 χρόνια κάθειρξης στους δράστες
ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας
Επιστολή Ταλάτ σε Ανάν
22-6-2006: ∆ιώκεται το... θύµα της επίθεσης στο Σεµντινλί!
23-6-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ηµοσκοπήσεις επί δηµοσκοπήσεων
25-6-2006: Για το «ελληνοτουρκικό»
27-6-2006: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας
28-6-2006: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - ΓΚ. ΠΕΡΣΟΝ «Βλέπουν» οµαλές ευρω-τουρκικές εξελίξεις
29-6-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Στην Αθήνα ο Τάσσος Παπαδόπουλος
30-6-2006: ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ασαφή µηνύµατα προς την Αγκυρα

2006
ΙΟΥΛΙΟΣ
1-7-2006: ∆ιαδηλώσεις κατά της εισβολής
4-7-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Πιέσεις από ΕΕ στην Κύπρο για υποχωρήσεις
Την ντε φάκτο αναγνώριση των Κατεχοµένων προωθούν η Κοµισιόν και η φινλανδική
προεδρία
Η νέα προσπάθεια του αµερικανόπνευστου διαλόγου για το Κυπριακό απαλλάσσει την
Τουρκία από την υποχρέωσή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία..
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Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση Παπαδόπουλου - Ταλάτ
5-7-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Βόµβα σε γραφεία του κυβερνώντος κόµµατος
Μελετά την τακτική της έναντι της Κύπρου
6-7-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Πιέσεις για επανεκκίνηση συνοµιλιών
Συντριβή ελικοπτέρου στην Κύπρο
7-7-2006: ΗΠΑ ∆ιπλή παρέµβαση σε βάρος του Κυπριακού
Συναντήσεις Γκαµπάρι µε Παπαδόπουλο - Ταλάτ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Αβεβαιότητα για «ευρωπαϊκή πορεία» της Τουρκίας
8-7-2006: Κοινή συνάντηση σήµερα Παπαδόπουλου - Γκαµπάρι - Ταλάτ
ΤΟΥΡΚΙΑ ∆εν ανεχόµαστε εκβιασµούς και πιέσεις
Νέα οπλικά συστήµατα στα Κατεχόµενα;
11-7-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Να δυναµώσει η αντιιµπεριαλιστική πάλη
Συµφωνία για εκκίνηση διαδικασίας συνοµιλιών
Ο Πρόεδρος της Κύπρου και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συµφώνησαν να ξεκινήσει τέλη Ιούλη
διαδικασία συνοµιλιών σε επίπεδο επιτροπών
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Συναντήσεις στην Αθήνα του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
Ικανοποίηση σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον
12-7-2006: «Κοντά» στο Κυπριακό οι Αµερικανοί
13-7-2006: ΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συστάσεις για το «θεαθήναι» στην Τουρκία
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Πιέσεις από Ουάσιγκτον για «συνολική λύση»
14-7-2006: ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗΜΕΡΑ Ο Μ. ΜΠΡΑΪΖΑ Πιέζουν για Κυπριακό και Ευρωτουρκικά οι
ΗΠΑ
15-7-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Αντιιµπεριαλιστική πορεία σε όλη τη χώρα
Οχι εµπόδια στην Τουρκία
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην Τουρκία
16-7-2006: Σε ιµπεριαλιστικές συµπληγάδες το Κυπριακό
19-7-2006: Στρατιωτική επέµβαση της Τουρκίας;
20-7-2007: ΤΟΥΡΚΙΑ Πιέζει για Κούρδους και PKK
Επίσκεψη - πρόκληση Ερντογάν στα κατεχόµενα
21-7-2006: Νεκρανασταίνουν το «σχέδιο Ανάν»
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22-7-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Προκλητική παρουσία και δηλώσεις Ερντογάν
23-7-2006: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Στις συµπληγάδες των «σχεδίων Ανάν»
25-7-2006: «Σχέδιο Ανάν» θέλει ο Ταλάτ
26-7-2006: Ζητάει ΝΑΤΟ κατά PKK ο Ερντογάν
27-7-2006: Στην Τουρκία ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
29-7-2006: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΘΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ιάλογος ... ΝΑΤΟικών προδιαγραφών
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ξεκινούν οι «διακοινοτικές συνοµιλίες»
ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ «Οχι» στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ
31-7-2007: ΤΟΥΡΚΙΑ Προληπτικός ... διορισµός
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πάνω απ' όλα οι µπίζνες µε την Τουρκία
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Αρχισε η διαδικασία των τεχνικών επιτροπών

2006
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1-8-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Προληπτικός ... διορισµός
Καταδικάζει η κυπριακή κυβέρνηση
3-8-2006: Προς συνάντηση Παπαδόπουλου - Ταλάτ
5-8-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Βοµβιστικές επιθέσεις
9-8-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Αντιµέτωπες µε «αιµορραγικό πυρετό» οι αρχές
12-8-2006: Ο «Φάκελος της Κύπρου»
13-8-2006: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε κρίσιµη καµπή
17-8-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Νέες κουρδικές επιθέσεις
ΚΥΠΡΟΣ Κοινοτικές «µεθοδεύσεις» για τα κατεχόµενα λιµάνια
18-8-2006: Κυβερνητική κρίση στα Κατεχόµενα
19-8-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ - ΚΟΥΡ∆ΟΙ – ΗΠΑ ∆υσαρέσκεια Αγκυρας
26-8-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Βοµβιστική επίθεση
29-8-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Μπαράζ βοµβιστικών επιθέσεων
Προκλητικές ενέργειες από τους Τουρκοκύπριους
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30-8-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Αγριο ανθρωποκυνηγητό
31-8-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Νέα βοµβιστική επίθεση

2006
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
3-9-2006: ΛΙΒΑΝΟΣ Ανάπτυξη κατοχικού στρατού και... αποστολή Ανάν
ΤΟΥΡΚΙΑ Πολεµικές κραυγές
Στο προσκήνιο και πάλι το κουρδικό ζήτηµα
6-9-2006: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Οχτάωρη διαδήλωση ενάντια στην αποστολή
στρατού
ΤΟΥΡΚΙΑ Εκρήξεις, συλλήψεις, απειλές
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Στην Κύπρο ο ∆ανός πρωθυπουργός
Την πλήρη εφαρµογή του «Πρωτοκόλλου της Αγκυρας», ζητά ο Ρασµούσεν
Ναυάγησαν οι προσπάθειες για συνεργασία στις ερχόµενες δηµοτικές εκλογές των
κοµµάτων ΑΚΕΛ, ∆ΗΚΟ και Ε∆ΕΚ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ Η καθιερωµένη επίπληξη...
Μη δεσµευτική η «έκθεση προόδου» της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΝΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ
7-9-2006: ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ – ΟΗΕ Οι Ευρωπαίοι αναλαµβάνουν τον αποκλεισµό
ΤΟΥΡΚΙΑ Αµφισβητείται ο εκλογικός νόµος
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ∆εν επικυρώνει το πρόσθετο Πρωτόκολλο Σύνδεσης η Τουρκία
9-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Συνεχίζεται η σύγκρουση µε Κούρδους
ΚΟΜΙΣΙΟΝ Σχέδια «σωτηρίας» της Τουρκίας
12-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ – ΚΟΥΡ∆ΙΚΟ Οι απώλειες αυξάνονται, όπως και η ένταση
13-9-2006: Σύννεφα στα Ελληνοτουρκικά
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Σε αναµονή της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία
14-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Νέο µακελειό και... συµπτώσεις
15-9-2006: ∆ε θα υποχωρήσουµε σε πιέσεις δηλώνουν οι Κύπριοι
16-9-2006: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Τουρκική αδιαλλαξία, ελληνική αµηχανία
«Σκληρός» και ο Ερντογάν
19-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΡΑΚ – ΚΟΥΡ∆ΟΙ Τα γραφεία κλείνουν, το ΡΚΚ µένει
Στήριξη πάση θυσία της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας
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Συνάντηση Παπαδόπουλου - Ανάν
20-9-2006: ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ δεσµευµένοι στη λειτουργική διζωνική δικοινοτική
οµοσπονδία
Πρώτα οι ΗΠΑ, µετά η Θράκη...
21-9-2006: Να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις ζητούν οι Τουρκοκύπριοι
22-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Μπαράζ συλλήψεων και βασανιστηρίων
ΚΥΠΡΙΑΚΟ Πρωτοβουλία της Φινλανδικής Προεδρίας
23-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Νέες βοµβιστικές επιθέσεις
26-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ίκη 56 Κούρδων δηµάρχων
27-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ – ΕΕ Εκθέσεις «λάστιχο»...
28-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Οι στρατηγοί επανέρχονται, ο Οτσαλάν ζητά εκεχειρία
ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ετοιµάζει συµβιβαστική φόρµουλα η Φινλανδία;
Μισή ώρα µε την Ράις
Συνάντηση µε Ανάν ζητά ο Ταλάτ
29-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Ρητορική προέλαση των στρατηγών
30-9-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Ανάληψη ευθύνης για το µακελειό
ΚΥΠΡΟΣ Στο επίκεντρο οι λόγοι παραίτησης του υπουργού Αµυνας

2006
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
3-10-2006: ΗΠΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ Το κουρδικό στο επίκεντρο
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ Πιέσεις στη Θράκη
Η τουρκική διπλωµατία ετοιµάζει αντιπερισπασµό αξιοποιώντας τη µουσουλµανική
µειονότητα
Αµήχανη η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική αδιαλλαξία
4-10-2006: Ερντογάν - Μπλερ συµφώνησαν
5-10-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Πογκρόµ συλλήψεων
ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Προβλήµατα διαπιστώνει ο αρµόδιος επίτροπος
6-10-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Πιέσεις για το Κουρδικό
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Να στείλουµε µηνύµατα διαµαρτυρίας
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Απολύθηκε διότι αντιτάχθηκε
στις απολύσεις
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ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ
ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αλληλεγγύη για την επαναπρόσληψη του Τούρκου καθηγητή

ΑΠΟ

ΤΟ

7-10-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ψάχνουν τρόπους να ξεπεράσουν τα αδιέξοδα
8-10-2006: Αγκελα Μέρκελ
ΤΟΥΡΚΙΑ Αλληλεγγύη στον καθηγητή Γκιουνάλ
10-10-2006: ΑΘΗΝΑ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ «Ζόρικες» σχέσεις
11-10-2006: Αλληλεγγύη στον καθηγητή Γκιουνάλ
«∆ουλεύεται» ακόµη η φινλανδική πρόταση
12-10-2006: ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ
Να πάρει θέση το Συµβούλιο για τον Γκιουνάλ
Στην «πρέσα» η Λευκωσία
13-10-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΡΑΚ – ΚΟΥΡ∆ΙΚΟ Ζυµώσεις εναντίον του ΡΚΚ
15-10-2006: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ – ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ Συµπαραστέκεται
στον Ιζγκέ Γκιουνάλ
15-10-2006: Να δυναµώσει το κίνηµα αλληλεγγύης στον Ιζγκέ Γκιουνάλ
Γιώργος ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Επίκουρος καθηγητής δηµόσιου δικαίου στο ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο
Νίκος ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ Καθηγητής Εφαρµογών στο ΤΕΙ Πειραιά, αντιπρόεδρος της ΕΕ∆ΥΕ
17-10-2006: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΤΟΥΡΚΙΑ Ευχολόγια για το Πρωτόκολλο
19-10-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Οι Φινλανδοί βολιδοσκοπούν την κατάσταση
20-10-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Στο επίκεντρο η φινλανδική πρόταση
∆ιευκολύνσεις στην Αγκυρα σε βάρος του Κυπριακού
Από συναντήσεις πάµε καλά
Μηνύµατα και πιέσεις... προς Λευκωσία
21-10-2006: ΠΑΜΕ Συµπαράσταση στο λαϊκό κίνηµα της Τουρκίας
ΤΟΥΡΚΙΑ Αντίποινα κατά ... Ντελακρουά;
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - Τ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Συνάντηση για Ευρωτουρκικά
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Τάχτηκε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας
25-10-2006:ΤΟΥΡΚΙΑ Επιχειρήσεις παρά την εκεχειρία
Πειραµατόζωα από Τούρκους οι Κύπριοι αγνοούµενοι;
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26-10-2006: Ανοιχτό το «Κουρδικό»
31-10-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Με ΗΠΑ - ΕΕ ευθυγραµµίζεται η κυβέρνηση

2006
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2-11-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Ασφυκτικές πιέσεις... προς την Κύπρο
3-11-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Συνεχίζονται οι «διευκολύνσεις» στην Τουρκία
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΡΚΟΥ Α/ΓΕΕΘΑ Συνεργασία για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ
4-11-2006: Υπόγειες χρηµατοδοτήσεις µέσω ΟΗΕ για υπερψήφιση του «σχεδίου Ανάν»
7-11-2006: Απεβίωσε ο Ετζεβίτ
ΗΠΑ - Τουρκία «παίζουν» στη Θράκη
ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΕΕΘΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ Συνδιαχείριση στο Αιγαίο για το καλό του
ΝΑΤΟ
9-11-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ιώκονται και οι µεταφραστές!
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακόµα µία «ευκαιρία» στην Τουρκία
Καµία κύρωση στην Αγκυρα, παρ' όλο που δεν εφαρµόζει το Πρωτόκολλο τελωνειακής
σύνδεσης
Μεθοδεύεται φιλικός για την Τουρκία «συµβιβασµός» στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
ΤΟΥΡΚΙΑ Στην Ευρωπαϊκή Ενωση η ευθύνη
10-11-2006: ∆εν αναµένουν αλλαγή της τουρκικής στάσης οι Κύπριοι
11-11-2006: ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αδιανόητο να γίνει µέλος πριν την επίλυση του
Κυπριακού
14-11-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ «Συµβιβασµό» προωθούν οι ισχυροί φίλοι της Τουρκίας
∆ίχτυ» επαφών για τα Ελληνοτουρκικά
16-11-2006: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Αδιάλλακτη επιµονή από την Τουρκία
18-11-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ – ΚΟΥΡ∆ΟΙ Αγριες µάχες µε 8 νεκρούς
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Συνάντηση «εφ' όλης της ύλης» µε Τ. Μπλερ
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ Επαφές επιτελείων
21-11-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Συλλήψεις σε διαµαρτυρία της Ταγιάντ
ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Χρησµοί... Πυθίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση
ΑΙΓΑΙΟ «Κρύο - ζεστό» από τους Τούρκους στρατηγούς
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22-11-2006: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ – ΜΠΛΕΡ Στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας
ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Ευπρόσδεκτο από Αγκυρα το «τελεσίγραφο»...
23-11-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Κανένα «αδιέξοδο» δε βλέπει η Αγκυρα
24-11-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Φινλανδική «ντρίπλα»
25-11-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ανατολιτικο παζαρι
28-11-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ λόγος στους ΥΠΕΞ της ΕΕ
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Η φινλανδική πρόταση δεν έτυχε καµιάς επιτυχίας
29-11-2006:ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ «Γεωπολιτικά παιγνίδια» και... πιέσεις
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σήµερα οι συστάσεις για την Τουρκία
30-11-2006:ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Πάνω απ' όλα τα συµφέροντα των πολυεθνικών
Την απρόσκοπτη συνέχιση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας αποφάσισε η Κοµισιόν,
προτείνοντας εικονικές κυρώσεις, παρά την επιδεικτική άρνηση της Αγκυρας να αναγνωρίσει
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
Ως βάση για συζήτηση έσπευσε να την υιοθετήσει ο Κ. Καραµανλής!
Ελιγµός σε βάρος της δίκαιης λύσης του Κυπριακού

2006
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1-12-2006: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Υποκρισία και σκοπιµότητα
ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Την ... Κύπρο πιέζουν οι Βρυξέλλες
Στον αέρα η επίσκεψη Γκιούλ στην Αθήνα
2-12-2006: ∆ε νοιάζονται για τους λαούς
ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ «Αδειάζει» η κυβέρνηση τη Λευκωσία!
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ – ΒΑΝΧΑΝΕΝ «Ατζέντης» της Τουρκίας η φινλανδική προεδρία
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ... τελικά δεν έρχεται
3-12-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι δήθεν κυρώσεις στην Τουρκία
5-12-2006: ΗΠΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ Αµερικανικές «διαβεβαιώσεις»
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Πρώτα η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Σφάλµα η διασύνδεση Κυπριακού - Ευρωτουρκικών
6-12-2006: ΠΑΚΙΣΤΑΝ – ΙΝ∆ΙΑ Ο δικτάτορας «θέλει ειρήνη»
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ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κόντρες συµφερόντων στο φόντο της ενταξιακής πορείας
της Τουρκίας
7-12-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Με την πλάτη στον τοίχο η Κύπρος!
Εξαιρετικά αρνητικό κλίµα για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχουν διαµορφώσει οι ισχυρές
χώρες της ΕΕ, η Κοµισιόν και οι ΗΠΑ, ενόψει των αποφάσεων της ΕΕ την ερχόµενη βδοµάδα
«Ταϊβανοποίηση» των Κατεχοµένων κατήγγειλε ο Τ. Παπαδόπουλος, που φέρεται
αποφασισµένος να φέρει το ζήτηµα στο Συµβούλιο Κορυφής
Σε ρόλο Ποντίου Πιλάτου η ελληνική κυβέρνηση
8-12-2006: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Τουρκικός ελιγµός µε ευρωπαϊκές πλάτες
Η Κύπρος στη «µέγκενη» ΕΕ - Τουρκίας
9-12-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Ολοι πάνω στην Κύπρο!
Κορυφώνεται η άσκηση πιέσεων από ΕΕ και ΗΠΑ στην κυπριακή κυβέρνηση
προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
«Μονόδροµος» παρουσιάζεται η απαράδεκτη εισήγηση της Κοµισιόν
Κρίσιµη η συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη ∆ευτέρα
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΙΑ ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ Για την «ταµπακέρα» τίποτα...
10-12-2006: Κυπριακό και Τουρκία
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σφίγγει η θηλιά γύρω από την Κύπρο
και τους λαούς
12-12-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Συµβιβασµός ιµπεριαλιστών µε την Κύπρο στο κανναβάτσο...
13-12-2006: Ικανοποιηµένη εµφανίζεται η Λευκωσία
Αδικηµένοι» οι Τούρκοι
ΠΑΣΟΚ Ανακάλυψε πάλι ... έλλειψη στρατηγικής
14-12-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Στην ίδια ρότα συνεχίζει η Τουρκία
16-12-2006: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΗΕ Αλλους έξι µήνες η ειρηνευτική δύναµη στην Κύπρο
17-12-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Πολλαπλά διλήµµατα και σενάρια
Το παζάρι µε την Τουρκία
19-12-2006: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ∆ιαχείριση ... τριβών
Σταθερή στις προκλήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο η Αγκυρα
Ανοχή και κατευνασµός από την ελληνική κυβέρνηση
20-12-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Προσηλωµένη στο στόχο της πλήρους ένταξης η
Τουρκία
ΚΥΠΡΙΑΚΟ «Μύθος» η οικονοµική αποµόνωση των Τουρκοκυπρίων
21-12-2006:ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ανοιξε ένα κεφάλαιο του διαπραγµατευτικού κύκλου
ΤΟΥΡΚΙΑ – ΕΕ Βέτο στον κοινό εναέριο χώρο
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22-12-2006: ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ενδειξη καλής θέλησης η συµφωνία της Κύπρου
28-12-2006: ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Σταθερά ενάντια στην αναβάθµιση του ψευδοκράτους
29-12-2006: Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ «Συµβιβαστική λύση» στο Κυπριακό...
30-12-2006: ΤΟΥΡΚΙΑ Περισσότεροι και νεότεροι οι χρήστες ναρκωτικών
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