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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11.58
Της Νίκης Ζορμπά
Ύστερααπό ενδελεχείς διπλωματικές διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, ο Ταγίπ
Ερντογάν έφθασε λίγο πριν τις 11 το πρωί στην Αθήνα, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη,
αυτή τη φορά, με την ιδιότητα του Τούρκου Προέδρου.
ΟΑλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος τον Ερντογάν στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη τον
καλωσόρισε λέγοντάς του: Καλωσήρθατε, κ. Πρόεδρε. Είναι ιστορική στιγμή να βρίσκεστε εδώ,
στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, μετά σου 65
χρόνια. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε.

Ο ίδιος, είχε επισκεφθεί τη χώρα στο πρόσφατο παρελθόν, το 2004 (επί πρωθυπουργίας Κώστα
Καραμανλή) και το 2010 (επί Γιώργου Παπανδρέου), αμφότερες, ως πρωθυπουργός.
Τούρκος πρόεδρος ωστόσο, έχει να πραγματοποιήσει επίσκεψη στη χώρα περισσότερα από
εξήντα χρόνια, γεγονός που καθιστά την παρούσα άφιξη, εξόχως συμβολική και δεδομένης της
ιστορικής συγκυρίας.
Η αναβάθμιση του διαύλου επικοινωνίας Αθήνας - Άγκυρας είναι στα ζητούμενα της ελληνικής
πλευράς και μάλιστα σε μια κρίσιμη καμπή τόσο για τις ευρωτουρκικές όσο και για τις
αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Οι δεύτερες μάλιστα βρίσκονται …σε ιστορικό χαμηλό.
Εμπρηστικές δηλώσεις
Οι εμπρηστικές δηλώσεις του κ. Ερντογάν ωστόσο, σε συνέντευξή που παραχώρησε χθες το
βράδυ στον ΣΚΑΙ, ήτοι στο παραπέντε της άφιξής του στην Αθήνα, περί αναθεώρησης της
Συνθήκης της Λωζάνης, δημιουργούν "τορπιλισμένο" κλίμα για τη συνάντησή του με τον Έλληνα
πρωθυπουργό.
Η ελληνική Κυβέρνηση "σήκωσε" αμέσως το γάντι δια του εκπροσώπου της, ο οποίος
υπογράμμισε πως η τοποθέτησή του Τούρκου προέδρου "εγείρει έντονο προβληματισμό και
ερωτήματα.
Η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιθυμούν η επίσκεψη του να αποτελέσει αφορμή να
χτιστούν γέφυρες όχι να υψωθούν τείχη".
Υπενθυμίζοντας πως "ο σεβασμός της συνθήκης της Λωζάνης αποτελεί τον αποκλειστικό και
αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η ειλικρινής συνεργασία
των δυο χωρών", ο κ. Τζανακόπουλος, υπογράμμισε ως κατακλείδα στη δήλωσή του ότι: "Οι
αναφορές περί αναθεώρησης της δε συμβάλλουν στο κλίμα που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε
στις σχέσεις μας και στην περιοχή".
Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος, στην ίδια συνέντευξη, έθεσε ξανά το θέμα της έκδοσης των "8"
στην Τουρκία, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι ο κ. Τσίπρας είχε δεσμευθεί αμέσως μετά την απόπειρα
πραξικοπήματος , ότι θα σταλούν στη γείτονα εντός 15-20 ημερών, γεγονός που ποτέ δεν
πραγματοποιήθηκε.
Εάν οι προθέσεις του κ. Ερντογάν, θα σημάνουν "ναρκοθέτηση" εκ προοιμίου του διαλόγου του με
τον κ. Τσίπρα θα φανεί το μεσημέρι, οπότε και θα επισκεφθεί τον Έλληνα πρωθυπουργό στο
Μέγαρο Μαξίμου.
Η ατζέντα

Οι προσδοκίες της ελληνικής πλευράς για τη συνάντηση Τσίπρα- Ερντογάν πάντως, είναι σε κάθε
περίπτωση, μάλλον φιλόδοξες και θα απλωθούν σε ευρύ πλαίσιο.
Ελληνικές διπλωματικές πηγές, επισημαίνουν, καταρχήν, πως "Μέσα σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων
προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη, η επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα – η
πρώτη Προέδρου της γείτονος εδώ και δεκαετίες- καθίσταται εξαιρετικά σημαντική. Ειδικότερα
δεδομένης της κατάστασης των σχέσεων της Τουρκίας με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά
σημαντικό να αναβαθμιστεί ο διμερής δίαυλος επικοινωνίας με την Τουρκία για την αντιμετώπιση
κρίσεων, τη μείωση της έντασης και την διαχείριση περιφερειακών προκλήσεων".
Δεδομένου πως – βάσει των ίδιων πηγών-, για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε στερεά
θεμέλια απαραίτητος είναι ο σεβασμός από την Τουρκία στο διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη της
Λωζάνης, σε αυτή την κατεύθυνση, θα τεθεί από την ελληνική πλευρά το ζήτημα του τερματισμού
της τουρκικής παραβατικότητας στο Αιγαίο και η ανάγκη αναζωογόνησης τους διαλόγου για τα
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στο Αιγαίο και των διερευνητικών επαφών για την
υφαλοκρηπίδα. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί ένα θετικό μήνυμα για επανέναρξη των συνομιλιών για
το Κυπριακό για δίκαιη και βιώσιμη λύση, με έγκαιρη προετοιμασία μεταξύ όλων των πλευρών.
Στην ατζέντα περιλαμβάνεται το εξαιρετικά επείγον προς διαχείριση θέμα της αντιμετώπισης των
προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και του
διμερούς πρωτοκόλλου επανεισδοχής. Εν προκειμένω, το "μαχαίρι και το πεπόνι" το κρατάει η
τουρκική πλευρά, της οποίας οι σχέσεις με την Ε.Ε βαδίζουν σε τεντωμένο σχοινί.
Παραλλήλως, επί τάπητος θα τεθεί το ζήτημα της ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων των δύο
πλευρών, σε ενέργεια, τουρισμό, επενδύσεις, εμπόριο και σε μεταφορές (ακτοπλοϊκή και
σιδηροδρομική διασύνδεση).
Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα θα εκφράσει και τη στήριξη της στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας,
τονίζοντας την αξία που έχει για την περιοχή αλλά και τη δημοκρατία στη γείτονα.
Ανησυχία
Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, ο κ. Ερντογάν με τη σύζυγό του, αύριο θα πραγματοποιήσουν
επίσκεψη στη Θράκη. Η ελληνική κυβέρνηση, παρότι επισήμως αποκρούει ότι ανησυχεί για τυχόν
προκλητική συμπεριφορά του τούρκου προέδρου, ελλοχεύει ξεκάθαρα ο κίνδυνος να προβεί σε
(νέες) εμπρηστικές δηλώσεις από την Κομοτηνή που θα ανοίξουν μειονοτικό θέμα.
Το πρόγραμμα Ερντογάν
Πέμπτη

* O Τούρκος Πρόεδρος και η σύζυγός του προσγειώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών
"Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγο μετά τις 10.30 όπου τους υποδέχθηκς, εκ μέρους της Ελληνικής
Κυβέρνησης, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νικόλαος Κοτζιάς.
* Ο κ. Ερντογάν μετέβη στο "Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη" όπου κατέθεσε στεφάνι,
παρουσία του έλληνα πρωθυπουργού και αμέσως μετά συνοδευόμενος από την σύζυγό του κ.
Εμινέ Ερντογάν αναχώρησε για το Προεδρικό Μέγαρο, όπου τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος και η σύζυγός του κ. Βλασία Παυλοπούλου.
* Ακολούθως , Παυλόπουλος- Ερντογάν θα πραγματοποιήσουν κατ ιδίαν συνάντηση στο
προεδρικό Μέγαρο, την οποία θα διαδεχθούν, διευρυμένες συνομιλίες των δύο Αντιπροσωπειών.
* Το μεσημέρι στη 1.30 περίπου αναμένεται η άφιξη Έρντογαν και της τουρκικής αντιπροσωπείας
το Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα τους υποδεχθεί ο έλληνας Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσει τετ α
τετ των δύο αξιωματούχων ενώ θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.
* Το απόγευμα ( 16.30) ο κ. Ερντογάν θα συναντηθεί και με τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη.
* Το επίσημο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα ολοκληρώνεται με
το επίσημο Δείπνο προς τιμήν του και της συζύγου του από τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας και την σύζυγό του στο Προεδρικό Μέγαρο στις 19:25.
Παρασκευή
* Στις 11:15, ο Πρόεδρος της Τουρκίας μαζί με την σύζυγό του, και την συνοδεύουσα τουρκική
αντιπροσωπεία αναμένονται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης "Δημόκριτος", όπου θα τους
υποδεχθούν, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ.
Γεώργιος Κατρούγκαλος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Αμανατίδης.
* Στις 12.10 υπολογίζεται η άφιξή τους στην Κομοτηνή, η επίσκεψη στο Kirmahalle Cammi", και θα
ακολουθήσει στις13:30-15:00 γεύμα στο ξενοδοχείο "Chris and Eve Mansion.
* Η διήμερη επίσημη επίσκεψη ολοκληρώνεται στις 16:00 με την αναχώρηση του κ. Ερντογάν και
της συζύγου του, καθώς και της συνοδεύουσας αντιπροσωπείας, με ειδική πτήση.
*Διαβάστε ακόμα
-Ποιοι υπουργοί θα μετέχουν στις διευρυμένες συνομιλίες Αθήνας- Άγκυρας
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

