
ΜΕΤΑ τη συνάντησή του με Ντεμιρέλ ζήτησε συγκεκριμένες κινήσεις 
πρώτα από την Αγκυρα. Διάλογος με Σκόπια μόνο μέσω Νέας Υόρκης

Ο Σημίτης όεν Βλέπει 
όιάλογο με «ην Τουρκία

Ο Κ. Σημίτης με τον Κίρο Γκλιγκόροφ χθες στη Λισαβόνα

ΛΙΣΑΒΟΝΑ

ΟΑιγόλετττες 
συναντήσεις 
•κοινωνικού 

χαρακτήρα με πολιτικό 
περιεχόμενό», όπως 
δήλωσε, είχε χθες ο 
πρωθυπουργός Κ. Σημίτης 
ξεχωριστό με τους 
προέδρους της Τουρκίος 
Σ. Ήτεμιρελ και της ΠΓΔ 
της Μακεδονίας Κ. 
Γκλιγκοροφ, στο 
περιθώριο της Συνόδου 
Κορυφής του Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργοσία στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε 
ότι οι συναντήσεις αι*τές ήταν 
ολιγόλεπτες και. όπως είπε, 
με την ΠΓΔΜ όεν υπάρχει θ έ
μα απευθείας διαλόγου πέραν 
αυτού που διεξάγεται ιττη 
Νέα δ όρκη, αιο πλαίαιο του 
O III: για το θέμα ίου ονόμα- 
τος.

Οταν ρωτήθηκε αν ουζήτη- 
οαν συγκεκριμένα για την πο
ρεία  των διαπραγματεύοεων 
ιπη Νέα Υόρκη, ο κ. Σημίτης, 
τυρού ττημείοΜτε ότι δεν μίλη- 
οαν περί του συγκεκριμένου

θέματος, είπε άτι ο ίδιος ανέ
φερε ιπον πρόεδρο της 
Γ1ΓΔΜ πως πρέπει να ανα
πτυχθούν οι οχέοεις των δύο 
χωρών και ότι «πρέπει και αυ
τός να δει το θέμα».

Επίσης. διευκρίνισε ότι δεν 
συζήτησαν σχετικά με πρό- 
σκληττη που είχε απευθύνει ο 
υπουργός Εξωτερικιίιν κ. ΙΙά- 
γκαλος στον ομόλογό του των 
Σκοπιών.

Ο κ Σημ ίτης, απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση και με 
αφορμή τη συνομιλία που είχε 
με τον κ. Ντεμιρέλ, είπε ότι η 
Αθήνα διαπιστώνει ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια διάλο
γου Ελλάδας και Τουρκίας 
και. αφού υπενθύμισε και ας 
σχετικές αποηάσεις της Ιί Ιί . 
ιίπε ότι η Τουρκία πρέπει να 
προβεί σε συγκεκριμένες κι 
νήσεις.

Επίσης, διευκρίνισε ότι δεν 
ιτνζητήθηκε και θέμα πρό
σκλησης του κ. Σ η μ ίτη  στην 
Αγκυρα.

Το τουρκικό πρακτορείο 
«Ανατολή» μετέδωσε ότι κατα 
την αναχώρησή τους από το 
επίσημο γεύμα, οι δύο ηγέτες 
συναντήθηκαν και είχαν σύ
ντομη συνομιλία. Κατά την 
ολιγόλεπτη αυτή «τννάντηση. 
λέγεται πως και οι δύο επισή- 
μαναν τη σημασία της ανά
πτυξης των σχέσεων μεταξύ 
των χοίρων τους στο πλαίσιο 
της φιλίας.

Η εφημερίδα «Χουριέτ» 
γράφει ότι ο κ. Ντεμιρέλ υπο
γράμμισε πως η Τουρκία επ ι
θυμεί την ανάπτυξη διαδικα
σίας διαλόγου με την Ελλάδα

και ο κ Σημίτη: δεν ήταν αρ
νητικός ως προς αυτή την προ
οπτική.

Ο Κ. Σ η μ ίτης μίλησε χθες 
«πη Σύνοδο και υπογράμμισε 
την ανάγκη να διαδραματίζει 
ο ( )Α ΣΕ σημαντικό ρόλο (Πίς 
διαδικασίες ειρήνευσης, σε 
περιπτώσεις διενέξεων ή αμ
φισβητήσεων μι ταξυ των χω
ρών.

II αναφορά αυτή, όπως 
εκτιμάται έχε ι σαφέιπατα και 
εφαρμογή στα προβλήματα 
των ελληνοτουρκικών σχεσε- 
ων. Ο πρωθυπουργός είπε 
ακόμη οτι τα χράτη-μελη του 
ΟΛΣΙ ποεπει να έχουν το δ ι
καίωμα πλήρους χρήσης των 
μηχανισμών και των θεσμών 
του οργανισμού, κατα τις δια
δικασίες ειρήνευσης

Ο κ Κ. Σημίτης είπε οτι η 
πολιτική τη: Ελλάδας στην ευ- 
ρυτερη περιοχή της Νοτιοα
νατολικής Ευρώπης βασίζεται 
απαρέγκλιτα ιπ ις αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου και τόνισε 
ότι θα πρέπει ντε υπάρχει ένας 
μηχανισμός του ΟΑΣΕ. ο 
οποίος θα προωθεί τις διαδι
κασίες ειρήνευσης.
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