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Ταβλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Σότσι, όπου Πούτιν και Ερντογάν ευελπιστούν να
καταλήξουν σε συμφωνία για την κατάσταση στη βόρεια Συρία δέκα ώρες πριν τη λήξη της
εκεχειρίας.
Οπρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν αναχωρώντας για το Σότσι δέκα περίπου ώρες πριν την
λήξη της εκεχειρίας είπε ότι οι δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την Ρωσία είναι θετικές
και ελπίζει ότι θα υπάρξει συμφωνία για εκκαθάριση της περιοχής.
Στομεταξύ ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν ζήτησε από τον Πούτιν να πείσει τον Ταγίπ Ερντογάν
για παράταση της διακοπής των επιχειρήσεων στην Συρία. Κάτι που αρνείται κατηγορηματικά η
Άγκυρα.
Οπρόεδρος της Τουρκίας απαντώντας σε ερώτηση για πρόταση τετραμερούς συνάντησης με τον
Εμμανουέλ Μακρόν, την Άγκελα Μέρκελ και τον Μπόρις Τζόνσον είπε ότι έχει προταθεί αυτό από
τον κ Johnson και του απάντησε πως θα το δεχόταν εαν γίνει στην Κωνσταντινούπολη ή το
Γκαζίαντεπ. Αν όχι του είπα συνέχισε ότι θα μπορούσε να πρασγματοιποιξηθεί στο Λονδίνο πρίν

την Διάσκεψη των ηγετών της ΕΕ στις αρχές του Δεκέμβρη.

Δίαυλοςεπικοινωνίας Τουρκίας – Συρίας
Ουπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ στο μεταξύ διαμηνύει ότι η υποχώρηση
προχωρά αλλά αν δεν ολοκληρωθεί και δεν διαπιστωθεί ότι έχουν αφήσει ή παραδώσει τον βαρύ
οπλισμό οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.
Ταβλέμματα σήμερα είναι όμως στραμμένα σε κάθε περίπτωση στη συνάντηση στο Σότσι. Ο υπ.
Εξωτερικών της Ρωσίας χθες διεμήνυσε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η επικοινωνία ΤουρκίαςΣυρίας και υπενθύμισε την συμφωνία συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας που υπεγράφη στα
Άδανα το 1998. Πρότεινε δε την επικαιροποίησή της και τη συνεργασία με τον Άσαντ για την
ασφάλεια των συνόρων. Κάτι που ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως όλα δείχνουν, δεν θα δεχθεί με
ευχαρίστηση.
Τοθέμα για την Τουρκία είναι μια συμφωνία, βάση της οποίας οι Κούρδοι θα αποχωρήσουν από το
Μάνμπιτς, το Κομπάνι και το Καμίσλι που ελέγχονται από τον Άσαντ και τις Ρωσικές δυνάμεις.
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