
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

και του Τούρκου ΥΠΕΞ Αμπτουλάχ 

Γκιοuλ αλλά και σπς δηλώσεις για το 

Κυπριακό μέσα στην ίδια την τουρκι

κή κυβέρνηση. «Το να σταθούμε κάθε 

φορά στη μια ή στην άλλη δήλωση 

ίσως να χάσουμε το δάσος από το 

δέντρο,, είπε. 

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπενθύμισε πως η 

Αθήνα έχει κάνει ήδη την αυτοκριτική 

της για την Κύπρο και εμμέσως πλην 

σαφώς κάλεσε την Τουρκία να πράξει 

το ίδιο. "Εμείς έχουμε κάνει ως 

Ελλάδα την αυτοκριτική μας για 

ενέργειας του παρελθόντος. 

Πληρώσαμε πολύ ακριβά ενέργειες 

μας του παρελθόντος. Παλεύουμε 

σήμερα για την ανεξάρτητη Κύπρο. 

Μακάρι η ίδια αυτοκριτική και η ίδια 

άποψη να υπήρχε εκ μέρους της 

Τουρκίας. Εάν αυτή η άποψη επικρα-
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τήσει στην Τουρκία πιστεύω ότι 

ουσιασπκά θα έχουμε μπει στην τελι

κή ευθεία της λύσης του κυπριακού 

προβλήματος". 

Ερωτηθείς, τέλος, τι περισσότερο θα 

πρέπει αναμένεται από τις συνομι

λ~ς του Προέδρου Παπαδόπουλου 

στην Αθήνα με τον Έλληνα 

Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, ο 

Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε αρχικά 

στη στενή συνεργασία και την τακτι

κή διαβούλευση που υπάρχει μεταξύ 

Αθηνών και Λευκωσίας είπε πως και 

ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του 

ΟΗΕ είναι πολύ σημαντική η συνά

ντηση του Προέδρου της 

Δημοκρατίας κ. Παπαδόπουλου με 

τον Πρωθυπουργό κ. Σημίτη για να 

υπάρξουν διαβουλεύσεις και σε αυτό 

το επίπεδο". 

Μήνυμα προς Τiκ και την Τουρκία 

Ο Γιώργος Παπανδρέου επεσήμανε 

πως «ΤΟ μήνυμά μας προς τους Τ/κ 

είναι ότι θέλουμε να είναι κοντά μας, 

θέλουμε να είναι μέρος αυτής της 

οικογένειας, θέλουμε να είναι πολί

τες συμμετέχοντες ενεργά στην 

ΕΕ." Το μήνυμά, μας ανέφερε, είναι 

ότι την ασφάλεια όχι μόνο των Ε/κ 

αλλά και των Τ/κ την εγγυάται πολύ 

περισσότερο η ευρωπαική οικογέ

νεια, η συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη 

ευρωπαική οικογένεια παρά οι κατο

χικοί στρατοί. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανέ

φερε ακόμη πως «ΤΟ μήνυμά μας 

προς την Τουρκία είναι ότι εμείς η 

Ελλάδα έχουμε ανοίξει την προοπτι

κή και αυτή να γίνει μέλος αυτής της 

οικογένειας. Είναι η Ελλάδα που 

παλεύει για μια Τουρκία ευρωπαική 

και που μέσα από αυτή τη διαδικασία 

πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβά

λουμε στο ξεπέρασμα ιστορικών μας 




