Eνταση στα Ελληνοτουρκικά “προβλέπει” ο τύπος της Τουρκίας!

Οι εκλογές της Κυριακής δεν έχουν προκαλέσει προς το παρόν μεγάλο ενδιαφέρον στην
Τουρκία, τουλάχιστο σε επίπεδο κοινής γνώμης και μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, ο
τουρκικός Τύπος κάνει λόγο για ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής έντασης μετά τις εκλογές,
σημειώνοντας ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση θα θέσει θέμα ΑΟΖ στο Αιγαίο.
«Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ θεωρούν ότι η έξοδος από την κρίση βρίσκεται στα κοιτάσματα
πετρελαίου στο Αιγαίο» αναφέρει σε σχόλιό της η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα
"Ζαμάν" και σημειώνει: «αμφότερα τα κόμματα, μετά τις εκλογές θα επικεντρωθούν στην
οριοθέτηση της ΑΟΖ της Ελλάδας στο Αιγαίο, πράγμα που αναμένεται να αυξήσει την
ένταση με την Τουρκία».

Τον ισχυρισμό περί έντασης προβάλει και η εφημερίδα "Χουριέτ" σημειώνοντας ότι «ο
ηγέτης της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, κατά την περίοδο που υπήρξε υπουργός εξωτερικών
(1989-1992), ακολούθησε σκληρή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Προεκλογικά έχει
δεσμευτεί ότι σε περίπτωση που εκλεγεί πρωθυπουργός η Ελλάδα θα κηρύξει ΑΟΖ. Επίσης,
δύο από τους συμβούλους του είναι γνωστοί για την αντιτουρκική τους φιλολογία».
Σύμφωνα με τη "Χουριέτ", «οι προβλέψεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην προσεχή
περίοδο είναι αρνητικές».

«Ο κόσμος εδώ και καιρό ασχολείται με τις εκλογές στη Γαλλία, αλλά το ίδιο δεν ισχύει
για τις εκλογές στην Ελλάδα. Ωστόσο το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών μπορεί να
είναι καθοριστικό όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά και για όλο τον κόσμο, με πρώτη την
Ευρώπη», αναφέρει σε σημερινό του σχόλιο ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας
"Μιλιέτ" Σαμί Κοέν.

Η "Σαμπάχ", σε σχόλιό της αναφέρει ότι «κατά τις εκλογές κανένα κόμμα δεν αναμένεται
να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Σε περίπτωση που μετεκλογικά δεν συμφωνήσουν τα
κόμματα, η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε χάος».

Το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο "Αναντολού" σε τηλεγράφημά του σχετικά με τις
εκλογές γράφει ότι «στη χώρα όπου αντιμετωπίζεται η μεγαλύτερη οικονομική κρίση των
τελευταίων ετών, ο λαός αναμένεται να τιμωρήσει στην κάλπη τα δύο μεγάλα κόμματα που
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κυβερνούν εδώ και 38 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ».

ΑΜΠΕ
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