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Πέμπτη, 19/11/2015 | Ελλάδα

Χωρίς καμία συμφωνία επί του προσφυγικού και έχοντας μάλιστα εισπράξει ένα ξερό «όχι» του Αχμέτ Νταβούτογλου ως προς την διάθεση της
Τουρκίας να επωμιστεί μέρος της λύσης, επιστρέφει ο Αλ. Τσίπρας στην Αθήνα από την διήμερη επίσκεψή του στην Τουρκία. 

«Δεν θα επωμιστεί η Τουρκία, ούτε η Ελλάδα το προσφυγικό», σημείωσε στις δημόσιες δηλώσεις του ο κ. Νταβούτογλου, ενώ σε πνεύμα σχεδόν
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ανάλογο ο κ. Τσίπρας ανέφερε μεταξύ των άλλων - και χωρίς κάποιο στοιχείο πίεσης εκ μέρους της Ελλάδας (ως μέλους και της Ενωσης) προς την
τουρκική πλευρά: «Ελλάδα και Τουρκία έχουν συμφέρον να εκμεταλλευτούν τις προκλήσεις και να έχουν ωφέλεια», καθώς και ότι «η Τουρκία έχει
σηκώσει ένα δυσβάσταχτο βάρος προσφυγικών ροών και ταυτόχρονα η Ελλαδα έχει δεχθεί τεράστιες ροές προσφύγων». Μίλησε για ανάγκη πάταξης
των δικτύων των διακινητών, ενώ κατά την πάγια συμψηφιστική τακτική επέρριψε ευθύνες και στην ΕΕ.

«Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά και η Ε.Ε. πρέπει να
αναλογιστεί την ευθύνη της και να αναλάβει μέρος του βάρους που της αναλογεί», είπε ο κ. Τσίπρας 

Από τις δηλώσεις και μόνο των δύο πρωθυπουργών μοιάζει να διαμορφώνεται ένα νέο και πάντως
διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο των τελευταίων ετών. «Τα διμερή θέματα θα τα
επαναπροσδιορίσουμε. Και για τα περιφερειακά θέματα θα έχουμε συνομιλίες», είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Νταβούτογλου καταδεικνύοντας ότι τις προτεραιότητές του και τους όρους με τους οποίους
επιθυμεί να συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση. 

Στα διμερή, ο τούρκος Πρωθυπουργός συμπεριέλαβε τεχνηέντως και το Κυπριακό, λέγοντας
«ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εχουμε κοινή
προσέγγιση με την Ελλάδα, ώστε να συμβάλλουμε θετικά στις συνομιλίες». 

Η απάντηση του κ. Τσίπρα περιελάμβανε την απόφαση για ενθάρρυνση «των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο» καθώς και την αναφορά «πρέπει να
βρεθεί μια λύση χωρίς τρίτους εγγυητές στο πλαίσιο πάντα της ασφάλειας». 
Με αφορμή τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο υπεύθυνος του τομέα Εξωτερικών της ΝΔ, Γ. Κουμουτσάκος σημείωσε: «Με ποιο σκεπτικό και ποια
σκοπιμότητα ο κ. Πρωθυπουργός, με τις δηλώσεις του, μετέτρεψε το Κυπριακό σε διμερές ζήτημα Ελλάδας - Τουρκίας, αλλοιώνοντας έτσι μια σταθερή
θέση της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας;». 

Οπως κατέστη σαφές από τις δηλώσεις - ειδικώς από τα όσα θέλησε να αποκαλύψει ο κ. Νταβούτογλου, στο τραπέζι βρέθηκαν μία σειρά θέματα. 

Και όπως φάνηκε, η τουρκική πλευρά κατά την πάγια τακτική της άνοιξε κατά βούληση τα ζητήματα που επιθυμούσε, με κυριότερο μεταξύ αυτών σε
αυτή τη φάση τον έλεγχο της έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο - μέσω της οποίας εδώ και δεκαετίες επιχειρεί να αμφισβητήσει το θαλάσσιο καθεστώς
στην περιοχή. 

Το στοιχείο αυτό αποκαλύφθηκε από την φράση του κ. Νταβούτογλου ότι συζητήθηκε η «τεχνική συνεργασία» με τις ακτοφυλακές «ώστε να
εμποδίσουμε αυτή την ανθρωπιστική τραγωδία», χωρίς όμως να υπάρξει κανενός είδους διευκρίνιση ως προς την ουσία της συνεργασίας, τα όρια των
επιχειρήσεων, το καθεστώς διεύθυνσης και οργάνωσής τους. 

 Με δεδομένο ότι το ζήτημα ανακινείται και με πιέσεις εκ μέρους της Ευρώπης, το γεγονός ότι ο κ. Νταβούτογλου ανακοίνωσε και την διεξαγωγή
τριμερούς συνάντησης Ελλάδας - Τουρκίας - Γερμανίας, προξένησε ιδιαίτερη αίσθηση, για δύο λόγους: 

-      αφενός, επειδή επίκειται μία σύνοδος κορυφής ΕΕ - Τουρκίας στο τέλος του μηνός, διαδικασία θεσμική και συγκεκριμένη. Υπό αυτό το πρίσμα μία
τριμερής με την Γερμανία μόνο ερωτηματικά προξενεί στην συγκεκριμένη συγκυρία 

-      αφετέρου, ο κ. Τσίπρας απέφυγε να σχολιάσει, απαντήσει ή ακόμη και να υπαινιχθεί το παραμικρό για τα ζητήματα που άνοιγε ο Τούρκος
ομόλογός του, με αποκορύφωμα την αναφορά στις παραβιάσεις. 

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «συζητήσαμε το θέμα των παραβιάσεων» (σ.σ. των τουρκικών μαχητικών) και «την μη τήρηση των κανόνων της αβλαβούς
διέλευσης» τουρκικών πολεμικών πλοίων εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και αποκάλυψε την απάντηση που του έδωσε ο ομόλογός του, δείχνοντας
ότι ανοίγει ένα θέμα συζήτησης με την Τουρκία, επίσης σε διμερές επίπεδο: «Υποσχέθηκε να τα συζητήσουμε με πιο συγκεκριμένα στοιχεία». 

Ακολούθησε η εκ μέρους του κ. Νταβούτογλου προκλητική δήλωση που έμεινε αναπάντητη από τον Πρωθυπουργό: «Δεν θα πρέπει να κάνουμε
παραβιάσεις ένθεν και ένθεν και αντί να αλληλοκατηγορούμαστε, να κάνουμε το Αιγαίο θάλασσα αλληλεγγύης», είπε ο Τούρκος Πρωθυπουργός.
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«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-
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Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-
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Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.
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Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...
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