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ης των Bαλκανίων στην Eυρώπη»
τον Απρίλιο, µετά τον Απρίλιο, τον Ιούνιο ενδεχοµένως; Πότε;
∆. ∆ρούτσας: Οδικός χάρτης για την Τουρκία βεβαίως υπάρχει.
Ξεκίνησε το 1999 µε τις αποφάσεις του Ελσίνκι, µε τη φιλοσοφία
ότι και τα θέµατα δικού µας ενδιαφέροντος έχουν γίνει πλέον ευρωπαϊκά, έτσι ώστε η Τουρκία να τα βρίσκει µπροστά της στην ενταξιακή πορεία της. Αυτό το οποίο εµείς διαπιστώνουµε είναι
ότι η πίεση εκ µέρους της Ε.Ε. είχε ατονήσει την περασµένη περίοδο.
Εχουµε την εντύπωση ότι η πίεση αυτή έχει ατονήσει και για έναν επιπρόσθετο λόγο, επειδή υπάρχουν πλέον στην Ευρωπαϊκή
Eνωση και κάποιες φωνές οι οποίες προτείνουν εναλλακτικούς
δρόµους από την πλήρη ένταξη της Τουρκίας.
Αναφέροµαι εδώ στις σκέψεις που γίνονται για µια ειδική σχέση, προνοµιακή σχέση, όπως αποκαλείται, µεταξύ Ευρωπαϊκής
Eνωσης και Τουρκίας. Αυτό, από τη µια πλευρά, αφαιρεί από κά-

∆. ∆ρούτσας: Στόχος βεβαίως παραµένει η επίλυση του θέµατος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας· εδώ και στο παρελθόν
και τώρα εµείς λέµε ότι αυτό το θέµα µπορεί µε τον καλύτερο τρόπο να λυθεί στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης...
Αυτό είναι ένα θέµα το οποίο εµείς θα επιδιώξουµε και, όπως υπενθυµίσατε πολύ σωστά, οι αποφάσεις του Ελσίνκι είχαν θέσει ένα χρονοδιάγραµµα, ένα χρονικό όριο, κάτι το οποίο και η Τουρκία είχε αποδεχτεί, να πάει µε την Ελλάδα αυτό το θέµα στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης.
∆υστυχώς, η πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης ήταν να
µην αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Εµείς θα εργαστούµε πάλι σ’
αυτή την κατεύθυνση, ο στόχος µας είναι να λυθεί αυτό το θέµα
της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και σ’ αυτή την κατεύθυνση
θα κινηθούµε αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία
της Τουρκίας και τους µοχλούς πίεσης που µπορούµε να δηµιουργήσουµε εκεί.

Εµείς την αποστολή αυτής της επιστολής
του κ. Ερντογάν προς τον Eλληνα πρωθυπουργό
την ερµηνεύουµε µε θετικό τρόπο.
Θα υπάρξει βεβαίως και ανάλογη απάντηση
του Eλληνα πρωθυπουργού σ’ αυτή την
επιστολή µέσα στις επόµενες µέρες.

Εποµένως, αναγκάζοµαι να επαναλάβω το ερώτηµα. Σ’ ένα ενδεχόµενο
συνυποσχετικό µε την Τουρκία θα πάµε µε 6 ν.µ., 12 ν.µ. χωρικών υδάτων ή µε άλλα;
∆. ∆ρούτσας: Η θέση της Ελλάδας είναι, νοµίζω, όπως πάντα
σε όλα τα θέµατα ξεκάθαρη: η Ελλάδα έχει το δικαίωµα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά µίλια, όπως προβλέπουν το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και το ∆ίκαιο της Θάλασσας.

ποια κράτη-µέλη τη βούληση να ασκήσουν µεγάλες πιέσεις πάνω
στην Τουρκία. Από την άλλη, αφαιρεί και από την ίδια την Τουρκία το κίνητρο να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις.
Με δυο λόγια, αν µπορώ έτσι να µεθερµηνεύσω, η µία πλευρά του οδικού χάρτη είναι να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ειδικής σχέσης που κατά άλλους είναι ένα πολύ µεγάλο µέσο πίεσης προς την Τουρκία. Και από
την άλλη πλευρά, να µεγεθυνθεί η πίεση που θα ασκήσουν τα κράτη-µέλη απέναντι στην Τουρκία για να υλοποιήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, µεταξύ των οποίων να αναγνωρίσει κράτος-µέλος, δηλαδή την
Κύπρο, και να εφαρµόσει σχέσεις καλής γειτονίας µε την Ελλάδα, π.χ. εγκαταλείποντας την απολύτως παραβατική στρατιωτικοπολιτική συµπεριφορά της στο Αιγαίο. Πώς θα το κάνετε αυτό;
∆. ∆ρούτσας: Επανέρχοµαι σ’ αυτό που είπα πριν: όταν ξεκινήσαµε αυτή την πορεία το 1999 µε το Ελσίνκι, δηµιουργήθηκε µια
συγκεκριµένη δυναµική, η οποία, όπως είπα, δυστυχώς για διάφορους λόγους ατόνησε στην πορεία. Ακριβώς αυτή τη δυναµική
θα προσπαθήσουµε και θέλουµε να επαναφέρουµε, έχοντας βεβαίως υπόψη µας ότι και οι συνθήκες έχουν αλλάξει σε ορισµένους τοµείς, ότι υπάρχουν και άλλες φωνές µέσα στην Ευρωπαϊκή
Eνωση, οι οποίες εκφράζουν άλλου είδους σκέψεις. Αλλά πιστεύουµε ότι αξίζει να δοκιµάσουµε και πάλι αυτή την πολιτική, να
την επαναφέρουµε στο σηµείο στο οποίο την είχαµε οδηγήσει
πριν από λίγα χρόνια και δυστυχώς ατόνησε µετά.
Ο οδικός χάρτης στο Ελσίνκι αφορούσε διµερή θέµατα. Αυτό το Ελσίνκι
του ’99 βλέπετε να µεταφέρεται αυτή τη στιγµή το 2010 µέσα σε ευρωτουρκικό πλαίσιο; Παραδείγµατος χάρη, το Ελσίνκι έλεγε ότι οι δύο χώρες θα προσφύγουν στο ∆ικαστήριο της Χάγης για το θέµα της υφαλοκρηπίδας και άλλα «συναφή θέµατα». Ποια είναι αυτά;
Επιπλέον, αν συµφωνήσετε σε συνυποσχετικό για την από κοινού προσφυγή στη Χάγη, θα πάµε µε 12 ν.µ. χωρικά ύδατα, µε 6
ν.µ. ή µε άλλα;

«Ε»: Ο κ. Ερντογάν µε την επιστολή του στον πρωθυπουργό δείχνει να
θέλει να επισπεύσει την επίσκεψή του στην Αθήνα. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανταποκριθεί στον κ. Ερντογάν και να τον καλέσει
πριν ή µετά το συµβούλιο κορυφής τον ∆εκέµβριο;
∆. ∆ρούτσας: Εµείς την αποστολή αυτής της επιστολής του κ.
Ερντογάν προς τον Eλληνα πρωθυπουργό την ερµηνεύουµε µε
θετικό τρόπο, ότι πρόκειται για την έκφραση της βούλησης της
Τουρκίας και του ίδιου του Τούρκου πρωθυπουργού να συµµετάσχει σ’ αυτόν τον δρόµο της συνεργασίας που εµείς θέλουµε να ανοίξουµε πάλι µε την Τουρκία. Είναι, νοµίζω, ένα θετικό δείγµα
αυτή η ανταπόκριση.
Θα υπάρξει βεβαίως και ανάλογη απάντηση του Eλληνα πρωθυπουργού σ’ αυτή την επιστολή µέσα στις επόµενες µέρες.
Εµείς προετοιµαζόµαστε σοβαρά, µελετάµε όλα τα θέµατα σοβαρά και µε τον απαραίτητο χρόνο, δεν βιαζόµαστε.
Eχω πει και στο παρελθόν: όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Η
Ελλάδα επιθυµεί αυτή τη συνεργασία, αλλά η κάθε συνεργασία
έχει και τις προϋποθέσεις της, απαιτεί τη σωστή προετοιµασία.
∆εν βιαζόµαστε· η άλλη πλευρά, το τονίζω, η Τουρκία είναι εκείνη η οποία πρέπει να δείξει απτά αποτελέσµατα, η Τουρκία είναι
εκείνη η οποία έχει αναλάβει συγκεκριµένες υποχρεώσεις, επειδή
αναφερθήκατε και στην ηµεροµηνία του ∆εκεµβρίου, απέναντι
και στην Ευρωπαϊκή Eνωση.
Aρα εάν η Τουρκία είναι έτοιµη να δείξει απτές κινήσεις υλοποίησης των υποχρεώσεών της, εµείς είµαστε οι πρώτοι οι οποίοι
αυτό βεβαίως θα το δούµε µε ικανοποίηση.
Το πότε θα γίνει µια τέτοια συνάντηση ή ακόµα και µια επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην Ελλάδα, αυτό είναι θέµα το οποίο θα το
εξετάσουµε όταν τα πράγµατα είναι ώριµα, όταν µια τέτοια επίσκεψη πραγµατικά θα έχει και νόηµα, διότι θα µπορέσει να έχει
και κάποια αποτελέσµατα.
Αυτό όµως προϋποθέτει ότι οι δύο πλευρές δεν θα χάσουν τον καιρό τους
στο µεσοδιάστηµα και θα εντατικοποιήσουν τις διµερείς επαφές τους,
τουλάχιστον για να προετοιµάσουν µια τέτοια συνάντηση των δύο πρωθυπουργών.

∆. ∆ρούτσας: Αυτό για µας είναι αυτονόητο. Εχουµε ξεκινήσει
µια ελληνική πρωτοβουλία. Ο στόχος µας ποιος είναι; Oπως είπα
και πριν, η συνεργασία µε την Τουρκία, ιδιαίτερα η οριοθέτηση
της υφαλοκρηπίδας.
Βεβαίως εµείς εργαζόµαστε συστηµατικά και µε την απαραίτητη σοβαρότητα προς αυτόν τον στόχο, αλλά και πάλι όσο χρόνο
µάς πάρει θα µας πάρει, δεν βιαζόµαστε.
Οµως, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, η επανάληψη ενός διµερούς διαλόγου
γίνεται κάτω από ένα πρόσθετο βάρος (πέραν των γκρίζων ζωνών)...
Αυτή τη στιγµή η Τουρκία, απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Eνωση, κατ’ ουσίαν επιχειρεί εµπράκτως και συστηµατικώς να
αποκόψει από την ελληνική κυριαρχία, για να µην πω απονεκρώσει από
την Ε.Ε., µια ευρεία περιοχή του Αιγαίου, δηλαδή την περιοχή του Φαρµακονησίου και του Αγαθονησίου. Θα θέσετε µήπως συγκεκριµένες
προϋποθέσεις;
∆. ∆ρούτσας: Κοιτάξτε, νοµίζω ότι εµείς έχουµε µιλήσει και µιλάµε και πάντα θα µιλάµε µε καθαρό τρόπο – καθαρές κουβέντες
είναι απαραίτητες και εµείς χρησιµοποιούµε καθαρές κουβέντες.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην
Κωνσταντινούπολη είπε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
∆εν µπορούµε και δεν πρέπει και βεβαίως δεν κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας, έχουµε πει µε ξεκάθαρο τρόπο και δηµοσίως στην Τουρκία ποια είναι η κατάσταση, τι θεωρεί η Ελλάδα
ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί και να κάνει, και αυτό ακριβώς
είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο εµείς κάνουµε και θα κάνουµε
την όποια κίνησή µας.
Μήπως σχεδιάζετε επίσκεψη στα Σκόπια το επόµενο διάστηµα;
∆. ∆ρούτσας: Η ελληνική θέση είναι απολύτως γνωστή. Σε ό,τι
αφορά την ενταξιακή προοπτική των Σκοπίων, αυτή δεν νοείται
για µας χωρίς την προηγούµενη επίλυση του θέµατος της ονοµασίας. Η Ελλάδα µπορεί και θέλει, εφ’ όσον λύσουµε το θέµα της ονοµασίας, να βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα τα Σκόπια, ιδιαίτερα
στην ευρωπαϊκή του πορεία και όπως έχω πει επανειληµµένως, η
κυβέρνηση βλέπει τα πράγµατα µε ανοιχτό µυαλό, τα εξετάζει µε
σοβαρότητα και µελετά όλες τις δυνατότητες.

