Παρίσι και Βερολίνο ζητούν να
τερματιστεί η τουρκική επίθεση
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Οπρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ
ζήτησαν από κοινού σήμερα από την Τουρκία να τερματίσει την πολεμική επιχείρηση κατά των
κουρδικών δυνάμεων στην Συρία, που "κινδυνεύει να δημιουργήσει μη αντιμετωπίσιμη
ανθρωπιστική κρίση και να βοηθήσει στην επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους".
"Συνομιλήσαμε, ο ένας με τον πρόεδρο Τραμπ, ο άλλος με τον πρόεδρο Ερντογάν και περάσαμε
το ξεκάθαρο μήνυμα της κοινής μας βούλησης για τον τερματισμό αυτής της επίθεσης", πρόσθεσε
ο πρόεδρος της Γαλλίας πριν από το δείπνο με την Γερμανίδα καγκελάριο στο Μέγαρο των
Ηλυσίων.
Πεποίθησήκαι των δύο μας είναι ότι αυτή η επίθεση δημιουργεί το κίνδυνο από την μία πλευρά, και
το διαπιστώνουμε ήδη επί του πεδίου, να δημιουργηθεί μία μη αντιμετωπίσιμη ανθρωπιστική
κρίση και, από την άλλη πλευρά, να βοηθήσει στην επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους στην
περιοχή", δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος συγκαλεί απόψε έκτακτο αμυντικό
συμβούλιο.
"Μίλησαεπί μία ώρα με τον πρόεδρο Ερντογάν, πρέπει να λάβουμε υπ΄όψιν τα συμφέροντα και
την ασφάλεια της Τουρκίας. Αλλά πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να τεθεί ένα τέλος σε αυτήν την
τουρκική επέμβαση διότι υπάρχουν ανθρωπιστικοί λόγοι και δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτήν την
κατάσταση κατά των Κούρδων", πρόσθεσε η Άγκελα Μέρκελ.
"Απέναντισε αυτήν την κατάσταση, θα παραμείνουμε σε συντονισμό, όπως κάναμε για να
γνωστοποιήσουμε στους Τούρκους τον τερματισμό των πωλήσεων όπλων, αλλά επίσης και στις
πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες", είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας.
Κάλεσεεπίσης του Ευρωπαίους να ενωθούν "σε αυτήν την ευρωπαϊκή και διεθνή δύσκολη, αλλά
και ανησυχητική συγκυρία".
"ΗΕυρώπη δεν μπορεί να έχει την πολυτέλεια των μάταιων καυγάδων, των μικρών τσακωμών ή
την επισώρευσης εσωτερικών κρίσεων στις εντάσεις του κόσμου που ήδη μάς επηρεάζουν",
κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν λέγοντας ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει ούτε τυφλότητα ούτε

αδυναμία.
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