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* ΕΙΔΗΣΕΙΣ από το 1992 έως σήμερα
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©ipso ΠΟΛΠΊΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Φάκελος

Κατηγορία ΕΞΤ Συντάκτης

Πηγές Στρασβούργο, Γαλλία, ΑΠΕ, του Πετρ.Στάγκου (σχόλιο) / ΒΑΚ

Τ5τΑ@ς Η συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας, Γερμανίας και Βρετανίας

Η αυριανή ' ' τριμερής ' συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τ η ς ---------^  2-0 / 0  \ \
Τουρκίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας στην Αγκυρα, αποτέλεσε - / /
ως προς τη σκοπιμότητα και τις επιπτώσεις της - αντικείμενο ερωτήσεων
που έθεσαν Ελληνες και ξένοι δημοσιογράφοι στον αναπληρωτή υπουργό
Εξωτερικών Θεόδωρο Πάγκαλο χθες βράδυ στο Στρασβούργο, δεδομένου
μάλιστα οτι πραγματοποιείται μεσούσης της Ελληνικής Προεδρίας. Ο κ.
Πάγκαλος χαρακτήρισε τη γερμανοβρετανική πρωτοβουλία ' 'αναπάντεχη'' 
και φάνηκε τελών εν αναμονή, δηλώνοντας οτι θα περιμενει να 
ενημερωθεί απο τους συναδέλφους του Κλάους Κίνκελ και Ντάγκλας Χερντ 
' 'για να τους πω και εγώ - όπως δήλωσε - τις απόψεις μου...''

Στο μεταξύ λίγο πριν την αναχώρηση Κίνκελ απο τη Βόννη, το 
γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για το ταξίδι 
Κίνκελ, με δυο τροποποιήσεις: Η πρώτη αφορά την αυριανή συνάντηση με 
τον τούρκο πρόεδρο Σουλειμάν Ντεμιρέλ, η οποία με τη συμμέτοχη του 
βρετανού υπουργού Εξωτερικών, μετετράπη ' 'για λόγους διπλωματικής 
αβροφροσύνης'',  απο διμερής σε τριμερή. Η δεύτερη αφορά την 

προσθήκη'' οτι στις διμερούς χαρακτήρα συνομιλίες με την 
πρωθυπουργό Τανσού Τσιλέρ ο κ. Κίνκελ ' '  θα αναφερθεί και στην 
ανησυχητική κατάσταση στη νοτιοανατολική Τουρκία'',  γεγονος που 
θεωρείται αποτέλεσμα των επικρίσεων που διατυπώθηκαν χθες για τη 
' 'σ ιω πή '' του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος του κουρδικού 
πληθυσμού...

Εκπρόσωπος του υπουργείου απαντώντας σε σχετική ερώτηση, 
επανέλαβε πάντως και σήμερα οτι στην ' 'τρ ιμερή '' συνάντηση Κίνκελ 
-Χερντ - Τσετίν η γερμανική πλευρά ' 'δεν έχει απολύτως καμιά πρόθεση 
να συζητήσει θέματα της νοτιοανατολικής Μεσογείου...'' Σύμφωνα με την 
επίσημη ανακοίνωση η συνάντηση των τριών υπουργών Εξωτερικών 

υπηρετεί την εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου με την Τουρκία'' και 
οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην επίκαιρη κατάσταση στη Ρωσία, τον 
Καύκασο, τις Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, καθώς και την 
Παρευξείνια Συνεργασία, ενώ ' 'το πρόβλημα της Βοσνίας και οι 
συνομιλίες της Γενεύης θα βρίσκονται επίσης στην ημερήσια 
διάταξη...''

Τουρκικές διπλωματικές πηγές της Βόννης, απέδιδαν ιδιαίτερη 
σημασία στο ρόλο της Τουρκίας στη Βοσνία ως ' '  διαμεσολαβητικής 
δύναμης'' και ' 'εκφραστή της πολιτικής των ισλαμικών χωρών", καθώς 
και ως ' '  παράγοντα σταθερότητας στα Βαλκάνια και εγγύησης ασφάλειας 
των μουσουλμανικών μειονοτήτων...'' Οι ίδιες πηγές σημείωναν επίσης 
την ανάγκη ' '  εκδήλωσης της σαφούς πολιτικής υποστήριξης προς την 
τουρκική κυβέρνηση στις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας'' , 
δεδομένου οτι η ' 'εμπλοκή'' στη νοτιοανατολική Τουρκία 

καταβροχθίζει'' το 40% των οικονομικών πόρων της χώρας και καθιστά 
ακόμη πιο δυσχερή την ανταπόκρισή της στις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει για την τελωνειακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ενωση...
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