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O Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με τα
αποτελέσματα του τελευταίου Συμβουλίου κορυφής της ΕΕ στο οποίο εξετάστηκε το σύνολο
των ευρω-τουρκικών σχέσεων. Εξέφρασε τη δυσφορία του στην καγκελάριο Άνγκελα
Μέρκελ με την οποία είχε χθες βιντεοσύσκεψη.
Ιδιαίτερα αρνητική θεωρεί την απόφαση του Συμβουλίου να διατηρήσει ενεργή την απειλή
των κυρώσεων στην Τουρκία για τη δραστηριότητά της στην ανατολική Μεσόγειο. Η ΕΕ
υποκύπτει στην πίεση και τους εκβιασμούς της Ελλάδας, φέρεται να είπε στη Μέρκελ ο
Ερντογάν. «Τα μεγάλα συμφέροντα της Ευρώπης δεν πρέπει να θυσιαστούν στο όνομα των
μικρών συμφερόντων ορισμένων κρατών μελών», είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα με την
τουρκική προεδρία στην Άγκυρα. Θεωρεί ότι αποφάσεις του Συμβουλίου δεν είναι επαρκείς
για τη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.
Η Άνγκελα Μέρκελ που μεσολαβεί μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας και ως καγκελάριος της
Γερμανίας που ασκεί την προεδρεία στην ΕΕ αυτό το εξάμηνο δήλωσε την περασμένη
Παρασκευή ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα του Συμβουλίου της ΕΕ. Υπογράμμισε την
αλληλεγγύη των εταίρων της ΕΕ στα «δίκαια της Ελλάδας και της Κύπρου», τονίζοντας
ταυτόχρονα ότι η ΕΕ επιδιώκει έναν «εποικοδομητικό διάλογο» με την Τουρκία σε μία «θετική
πολιτική ατζέντα ΕΕ Τουρκίας». Το αργότερο το Δεκέμβριο η ΕΕ θα επανέλθει στο ζήτημα
της Τουρκίας εξετάζοντας «σημαντικά ζητήματα», εξήγησε η Μέρκελ. Παρέπεμψε σχετικά
στην κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 για το προσφυγικό , η οποία, όπως τόνισε
περιελάμβανε επίσης τα αιτήματα της Άγκυρας για ανανέωση της Τελωνειακής Ένωσης,
Τουρκίας-ΕΕ, τη φιλελευθεροποίηση της βίζας για τους Τούρκους, αλλά και την υποχρέωση
της Τουρκίας να αναθεωρήσει μία σειρά νόμων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Σκληρή στάση απέναντι στον Ερντογάν ζήτησε ο βουλευτής των Πρασίνων, Τζεμ Ετζντεμίρ.
Στη συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο με θέμα «Ειρήνη στη Μεσόγειο, αλληλεγγύη στους
δημοκράτες στην Τουρκία», ο Ετζντεμίρ καταδίκασε την επιθετικότητα του Ερντογάν τόσο
στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και έναντι των γειτόνων της στην ανατολική Μεσόγειο,
Ελλάδας και Κύπρου. Ο πρώην πρόεδρος των Πρασίνων Ετζντεμίρ ζήτησε μία νέα αρχή των
σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και άσκησε έμμεσα κριτική στη στάση της καγκελαρίου και της
γερμανικής κυβέρνησης έναντι του Ερντογάν. Σωστή θεωρεί τη σθεναρή στάση του
προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. «Αυτόν το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε από
κοινού στην Ευρώπη», είπε ο Ετζντεμίρ.
Την εκδήλωση στο «Willy Brand Haus», τα κεντρικά του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος
SPD, διοργάνωσε το «Πολιτιστικό Φόρουμ Γερμανίας-Τουρκίας» (KulturForum
TürkeiDeutschland) με επικεφαλής τον Osman Okkan, δίνοντας βήμα στους Τούρκους
δημοκράτες και εξόριστους που διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν, όπως ο πρώην
διευθυντής της εφημερίδας «Τζουμχουριέτ», Τζαν Ντουντάρ. Η κοινή έκκληση «Ειρήνη στη
Μεσόγειο, αλληλεγγύη στους δημοκράτες της Τουρκίας» υπογράφουν οι «101 σοφοί»,
προσωπικότητες της Τουρκίας, μεταξύ άλλων, οι Ορχάν Παμούκ, Ζουλφί Λιβανελί, Αχμέτ
Τουρκ, Ρακέλ Ντίνκ και στηρίζει επίσης ο Μίκης Θεοδωράκης.
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