
Όσο κι αν άλλαξε ακόμη κι όνομα, μετά απ' τα ρούχα, το χούι του πάντως δεν τ' αλλάζει !! 

Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν την αλλαγή του διεθνούς ονόματος της Τουρκίας σε Türkiye.

Τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν δεκτό το επίσημο αίτημα της Τουρκίας να αλλάξει το όνομά της στις 
ξένες γλώσσες σε Türkiye. Αυτό ανακοίνωσε στον ανταποκριτή του πρακτορείου Anadolu ο 
εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάρικ.

Ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έλαβε ειδοποίηση από τον 
υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με την αλλαγή. Ο Ντουζάρικ δήλωσε ότι η αλλαγή του 
ονόματος της χώρας τίθεται σε ισχύ από την παραλαβή της παρούσας επιστολής.

Έτσι, από εδώ και στο εξής το όνομα Türkiye (Τυρκίγιε ή Τουρκίγιε) θα χρησιμοποιείται σε όλα τα 
διεθνή φόρουμ και τα επίσημα έγγραφα, όπου προηγουμένως χρησιμοποιούνταν διάφορα εθνοτικά 
ονόματα (Τουρκία, Turkey, Turkei, Turquie κ.λπ.).

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η Άγκυρα έχει υποβάλει 
επίσημο αίτημα στον ΟΗΕ για την αλλαγή του ονόματος της χώρας στις ξένες γλώσσες. Ο 
διπλωμάτης δήλωσε ότι η καινοτομία υιοθετήθηκε στο πλαίσιο των βημάτων της Άγκυρας που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση του κύρους της χώρας στη διεθνή σκηνή. «Η διαδικασία που 
ξεκινήσαμε υπό την ηγεσία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ενίσχυση του κύρους του 
εμπορικού σήματος της χώρας μας φτάνει στο τέλος της. Με την επιστολή που έστειλα σήμερα 
στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καταχωρούμε το όνομα της χώρας μας στις ξένες γλώσσες στον 
ΟΗΕ ως «Türkiye». Μακάρι να αποβεί ωφέλιμο για τη χώρα μας!» κατέληξε ο Τσαβούσογλου.

Ωστόσο η Τουρκίγιε συνεχίζει απτόητη.

Ο Ερντογάν εξήγγειλε νέα επιχείρηση στη Συρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας αντιτρομοκρατικής 
επιχείρησης στη βόρεια Συρία. Το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ανέφερε τα εξής.

«Ξεκίνησε μια νέα φάση διαμόρφωσης [στη Συρία] μιας «ζώνης ασφαλείας» σε βάθος 30 
χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία. Εκκαθαρίζουμε τους τρομοκράτες από το Ταλ Ριφάτ και 
τη Μανμπίτζ».

Ο Τούρκος ηγέτης πρόσθεσε ότι και οι υπόλοιπες συνοριακές περιοχές θα εκκαθαριστούν στη 
συνέχεια και από τους λοιπούς ενόπλους.

Στις 30 Μαΐου, ο Ερντογάν ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να εγγυηθεί για την 
ασφάλεια των εδαφών στη βόρεια Συρία. Είπε ότι το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν και οι 
Λαϊκές Δυνάμεις Αυτοάμυνας, οι οποίες αναγνωρίζονται ως τρομοκρατικές οργανώσεις στη Συρία, 
συνεχίζουν να επιτίθενται στην Τουρκίγιε.

Η Τουρκίγιε είχε προηγουμένως εξαπολύσει στρατιωτική επιχείρηση στο βόρειο Ιράκ τη νύχτα της 
18ης Απριλίου.  Από τη δεκαετία του 1980, οι επιδρομές των τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφος 
της γειτονικής αυτής χώρας έχουν γίνει ρουτίνα. Αλλά ενώ νωρίτερα περιοριζόταν στην καταδίωξη 
ενόπλων που υποχωρούσαν στο Ιράκ ή στην εκκαθάριση των στρατοπέδων τους, η Τουρκίγιε 
φαίνεται ότι σήμερα συνεχίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης έκτασης και  για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.



Αλλά ενώ νωρίτερα περιοριζόταν στην καταδίωξη ενόπλων που υποχωρούσαν στο Ιράκ ή στην 
εκκαθάριση των στρατοπέδων τους, η Τουρκίγιε φαίνεται ότι σήμερα συνεχίζει στρατιωτικές 
επιχειρήσεις μεγάλης έκτασης και  για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αρχικά, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλούσι Ακάρ έκανε την ανακοίνωση, αποδεικνύοντας τη 
σημασία της στιγμής, σε ένα πανηγυρικό περιβάλλον, περιστοιχισμένος από τους διοικητές όλων 
των κλάδων του στρατού και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου. Προηγούμενες δηλώσεις αυτού 
του είδους ήταν λιγότερο πομπώδεις.

Δεύτερον, ο υπουργός δήλωσε ότι είναι αποφασισμένος να «απομακρύνει οριστικά την απειλή της 
τρομοκρατίας από την ατζέντα των προβλημάτων της Τουρκίγιε», εξηγώντας: «Ο αγώνας μας θα 
συνεχιστεί μέχρι να εξουδετερωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η απάντηση όμως της Ζαχάροβα δεν άργησε να 'ρθει.

Ερώτηση: Πώς θα σχολιάζατε την πρόσφατη ανακοίνωση του Τούρκου Προέδρου Ρ.Τ. Ερντογάν 
σχετικά με μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία;

Μαρία Ζαχάροβα: Με μεγάλη μας απογοήτευση ακούσαμε για μια τέτοια στρατιωτική επιχείρηση.
Ένα τέτοιο βήμα, ελλείψει της συγκατάθεσης της νόμιμης κυβέρνησης της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Συρίας, αποτελεί άμεση παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της ΑΔΣ και θα προκαλούσε πρόσθετη κλιμάκωση της έντασης στη χώρα αυτή.
Ελπίζουμε ότι η Άγκυρα θα απέχει από ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
επικίνδυνη επιδείνωση της ήδη περίπλοκης κατάστασης στη Συρία.

Ταυτόχρονα, κατανοούμε τις ανησυχίες της Τουρκίας για τις απειλές σε βάρος της εθνικής της 
ασφάλειας που προέρχονται από τις παραμεθόριες περιοχές της Συρίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
πιστεύουμε ότι η αξιόπιστη ασφάλεια στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας μπορεί να κατοχυρωθεί μόνο 
με την αποστολή προσωπικού από τις ένοπλες δυνάμεις της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας στη 
παρασυνοριακή αυτή περιοχή.


