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Μ

ε διαφορετικό ύψος εμφανίστηκε χθες η Αγκυρα και παρ' ότι 
υποστήριξε για άλλη μια φορά ότι «η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει 
να στηρίζει την τρομοκρατία», εξέφρασε την ελπίδα ότι σε «όχι 
μακρινό μέλλον θα ομαλοποιηθούν» οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η 
τουρκική πλευρά δήλωσε μάλιστα ότι ισχύει η στάση της υπέρ του 
διαλόγου.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών 
Σερμέτ Ατάτζανλι, κατά το χθεσινό τακτικό εβδομαδιαίο μπρίφινγκ 
του υπουργείου, έκανε λόγο για την τουρκική άποψη περί «επίλυσης 
των διμερών προβλημάτων με διάλογο». Ο Ατάτζανλι είπε πως «σε 
περίπτωση που υπάρξει θετική ανταπόκριση, θα καταστεί δυνατή η 
εξέλιξη». Ο Τούρκος εκπρόσωπος τόνισε ότι η τουρκική πλευρά 
«διατηρεί τη στάση της περί διαλόγου» και είπε πως «σε αντίθετη 
περίπτωση η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα 
και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τη διεθνή νομιμότητα».

μ ι μ ι 'ι ι ι ιΜ »  Ο Ατάτζανλι εξέφρασε την ελπίδα ότι σε ένα «όχι μακρινό μέλλον» θα 
υπάρξει βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και πρόσθεσε ότι 
«υπάρχουν βήματα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Πρέπει να κόψει 
την υποστήριξη που παρέχει στην τρομοκρατία. Η θέση μας στο θέμα 
αυτό είναι ξεκάθαρη και έχει εκφραστεί σε ανώτατο επίπεδο».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις πρωτοβουλίες της Αγκυρας εναντίον 
της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο, ο Ατάτζανλι είπε πως «συνεχίζονται 
οι προσπάθειες προβολής της στάσης της Ελλάδας στο θέμα της 
τρομοκρατίας» και ότι «η υποστήριξη της Ελλάδας και της 
ελληνοκυπριακής διοίκησης προς την τρομοκρατία, που έχει στόχο 
την Τουρκία, δείχνει πόσο ειλικρινείς είναι στη συμβολή τους στην 
αναζήτηση λύσης για το Κυπριακό».

Και «ειρηνική

συνύπαρξη»

Αξίζει τέλος να υπογραμμιστεί ότι το προχθεσινό πρωτοσέλιδο 
δημοσίευμα της εφημερίδες «Μιλιέτ», όπου ο Τούρκος υφυπουργός 
Εξωτερικών Κορκμάζ Χακντανίρ ανέβαζε κι άλλο τους τόνους, δεν 
είχε συνέχεια. Και δεν είχε συνέχεια παρά την παράδοση που θέλει, 
τουλάχιστον από δημοσιογραφική πλευρά, να δίνεται συνέχεια σε ένα 
κύριο θέμα που προέκυψε από συνάντηση ολόκληρου του επιτελείου 
της εφημερίδας με αξιωματούχους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εφημερίδα «Τζουμχουριέτ» σε χθεσινή της
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