Τσαβούσογλου: Έχουμε μια καλή φιλία με την Ελλάδα
Çarşamba, 10 Ocak 2018 22:01

Να μην επιχειρήσει κανείς να δηλητηριάσει το θετικό κλίμα με κάποια αρνητικά βήματα στο
νησί ή στο Αιγαίο, είπε ο υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη συνέντευξη που παραχώρησε στο
ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu μίλησε για το προεδρικό σύστημα, τα νησιά του
Αιγαίου και τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στις ζητήσεις στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου για
μετάβαση στο προεδρικό σύστημα.

«Συζητήσεις για το προεδρικό σύστημα γίνονται και στην ΤΔΒΚ. Είναι πιθανό. Εμείς στην
Τουρκία κάναμε μετάβαση στο προεδρικό σύστημα. Από τώρα κιόλας βλέπουμε τα οφέλη
του», δήλωσε ο υπουργός.

Όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανέφερε επίσης ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθυστερούν την ένταξη της
Τουρκίας εδώ και πολλά χρόνια με κάθε λογής δικαιολογίες.

«Να μην περιμένουμε άλλα 50 χρόνια την ένταξη στην ΕΕ. Δεν έχουμε άλλη υπομονή ούτε
εμείς ούτε και το έθνος μας», υπογράμμισε.
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Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας μίλησε και για τις τουρκοελληνικές
σχέσεις.

Η Τουρκία δεν τηρεί κάποια στάση που να στρέφεται εναντίον των συνόρων και της
εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και πως επίσης η Ελλάδα σέβεται την εδαφική
ακεραιότητα της Ελλάδας, είπε ο υπουργός και υπογράμμισε πως το θέμα της
επικαιροποίησης της Συνθήκης της Λωζάννης δεν σημαίνει ότι με αυτό το τρόπο η Τουρκία
θα διεκδικήσει ελληνικά εδάφη, σημειώνοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά νησιά
και νησίδες.

Πρέπει να κάνουμε κοινά βήματα για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, σημείωσε και
πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν παραχώρησε κανένα νησί στην Ελλάδα και πως δεν κανένα
νησί δεν τελεί υπό εισβολή ούτε επί κυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(AK Parti) αλλά ούτε και μετά την κρίση των Κάρντακ το 1996. Οι κατηγορίες για αυτό το
θέμα είναι κακοπροαίρετες, εμείς αντιθέτως είμαστε αρκετά ξεκάθαροι, σημείωσε.

Ο Τσαβούσογλου είπε ότι συμφώνησαν με την Ελλάδα να συνεχιστούν οι διερευνητικές
συνομιλίες σχετικά με το πως θα λυθούν τα επίμαχα θέματα μεταξύ των δυο χωρών.

Όπως λέει και ο Κοτζιάς ο Αλλάχ μας έκανε γείτονες, δεν έχουμε άλλη επιλογή.

«Έχουμε μια καλή φιλία με την Ελλάδα, είμαστε γείτονες. Όπως λέει και ο Κοτζιάς ο Αλλάχ
μας έκανε γείτονες, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Υπάρχουν συνεργασίες σε πολλούς τομείς
και παράλληλα κάνουμε βήματα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Συνεργαζόμαστε.
Συνεχίζουμε τις συνομιλίες σε διάφορους μηχανισμούς. Έχουμε και επίμαχα θέματα.
Προσπαθούμε να τα υπερβούμε μέσω διαλόγου. Να μην επιχειρήσει κανείς να δηλητηριάσει
το θετικό κλίμα με κάποια αρνητικά βήματα στο νησί ή στο Αιγαίο. Διότι κάθε βήμα έχει και
μια ανταπόκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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