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Επιστροφή στην λίστα

Τουρκία - Ελλάδα - Τζέμ.
(08/02/2002- 12:03)(ΕΞΤ-3)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Τουρκία ΑΠΕ -του ανταποκριτή μας Αλκή Κούρκουλα

«Κανείς δεν περιμένει θαυματουργές και γρήγορες λύσεις», στα ζητήματα που αφορούν το 
Αιγαίο, λέει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας για τη διαδικασία του 
διερευνητικού διαλόγου που άρχισαν τα υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδας και της 
Τουρκίας.

Μιλώντας στην τηλεόραση ΝΤν ο κ. Ισμαήλ Τζεμ τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά έχουν μία 
«τεχνική» διάσταση, παράλληλα με την πολιτική και καλεί τον Τύπο να συμπεριφερθεί 
υπεύθυνα για να μην δημιουργήσει εμπόδια στον χειρισμό αυτών των ζητημάτων". Ακόμα 
και αν δεν οδηγηθούμε στην οδό κάποιας λύσης μέσα από τη σημερινή διαδικασία, δεν θα 
πρέπει να θεωρούμε ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες, εκτιμά ο Τούρκος 
υπουργός. "Τα δυο υπουργεία έκαναν ανεπίσημες συζητήσεις για να διερευνήσουν τις 
απόψεις της κάθε πλευράς σ'αυτά τα θέματα (του Αιγαίου). Τώρα εργαζόμεθα για να δούμε 
πως μπορούμε να προσεγγίσουμε τα θέματα του Αιγαίου, πως μπορούμε να προσδιορίσουμε 
τα θέματα στα οποία συμφωνούμε και πως μπορούμε να περιγράφουμε τα σημεία 
σύγκλισης. Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο» , είπε ο κ. Τζέμ. «Οπως ξέρετε 
τα θέματα του Αιγαίου είναι ιδιαίτερα προβληματικά, τόσο που για 40 χρόνια δεν 
μπορούσαμε να τα αγγίξουμε. Θα διερευνήσουμε προσεκτικά αν μπορούμε να πετύχουμε 
κάτι θετικό», τόνισε ο κ. Τζέμ. Απαντώντας στην ερώτηση αν η Τουρκία θα συζητήσει 
θέματα όπως τον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα, ο Τούρκος Υπουργός είπε «θα το 
δούμε με τον καιρό, η θέση της Τουρκίας είναι σαφής: Η Τουρκία επιμένει στο διεθνές 
δίκαιο και ιδιαίτερα στο άρθρο 33 του
καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα 2000 της Ε.Ε. του Ιουνίου 1999.

Θα δούμε, θα συζητήσουμε και θα διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες. Κατά τη 
γνώμη μου, δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το ποιές ήταν οι θέσεις παλαιότερα και ποιος 
αλλάζει τη στάση του».

«Ο στόχος είναι να προσδιορίσουμε αν μπορούμε να λύσουμε όλα τα θέματα που 
θεωρούμε ως προβλήματα στο Αιγαίο», είπε ο κ. Τζέμ και απηύθυνε έκκληση στον Τύπο να 
δείξει υπεύθυνη στάση.

Απαντώντας στην ερώτηση αν υπάρχει κάποια «συμφωνία αρχών», ο κ Τζέμ είπε ότι 
«στις δηλώσεις του ο ομόλογος μου κ. Παπανδρέου αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στην 
αρχή της εδαφικής ακεραιότητας. Αυτές είναι αρχές αναγνωρισμένες απ' όλους μας».

«Φυσικά η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν δικά τους συμφέροντα , καμία χώρα δεν μπορεί 
να απεμπολήσει τα δικά της ζωτικά συμφέροντα και κανένας δεν περιμένει μία τέτοια 
στάση. Τα δύο υπουργεία διερευνούν αν μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο μίας λύσης για τα 
υπάρχοντα προβλήματα », είπε ο κ. Τζέμ.

Απαντώντας σε ερώτηση πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία, ο κ. Τζεμ λέει ότι 
«αυτά είναι τεχνικά και όχι μόνο πολιτικά θέματα, συνεπώς η διαδικασία θα είναι 
μακρά» .«Η τεχνική πλευρά είναι πολύ σημαντική. Πολλά θέματα είναι αλληλένδετα, όπως 
το θέμα των ναυτικών και πολιτικών μεταφορών, η στρατιωτική πλευρά του ζητήματος 
καθώς και ζητήματα που αφορούν τον εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα και την 
υφαλοκρηπίδα. Θα τα αντιμετωπίσουμε με καλή πίστη και ελπίζω ότι θα 
έχουμε θετικά αποτελέσματα», είπε ο Τούρκος Υπουργός. Απαντώντας σε ερωτήσεις για το 
Κυπριακό και την άποψη ότι αφορά μόνο τους Κυπρίους, ο κ. Τζεμ επανέλαβε ότι «η 
Τουρκία και η Ελλάδα είναι και οι δύο εγγυήτριες χώρες, καθώς και η Βρετανία. «Η 
Ελλάδα και η Τουρκία έχουν μεγαλύτερη ευθύνη γιατί οι Κύπριοι είναι τμήματα των εθνών 
μας», είπε.

Σχολιάζοντας αν αρνητικές εξελίξεις στα θέματα του Αιγαίου μπορεί να επηρεάσουν το 
Κυπριακό, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «ελπίζω πως όχι. Κανείς δεν περιμένει
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θαυματουργές και γρήγορες λύσεις στο Αιγαίο. Αν ήταν εύκολο θα είχε αντιμετωπισθεί 
μέχρι σήμερα. Αν η πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε διακοπεί, θα συμπεράνουμε ότι δεν ήταν 
ο κατάλληλος χρόνος για την εκδήλωση της. Δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει 
ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις, αλλά ας μην επιμένουμε σ'αυτό».

Τέλος, ο κ Τζεμ δήλωσε ότι στόχος της τουρκικής διπλωματίας είναι να καθορίσει 
ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε κατά 
τη διάρκεια της προεδρίας της Δανίας. «Αν η Τουρκία κάνει κάτι περισσότερο προς την 
κατεύθυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου, αν 
προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις και τη συνταγματική αναθεώρηση, θα αναλάβω και πάλι 
πρωτοβουλίες για να πείσω τους ομολόγους μου, όπως έγινε στη διαδικασία πριν το 
Ελσίνκι».
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