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Στην Αίγυπτο βρέθηκε σήμερα ο Τούρκος Π/Θ Ταγίπ Ερντογάν όπου έτυχε θερμής υποδοχής από 20.000 Αιγύπτιους, στα πλαίσια της περιοδείας του στην «Αραβική Άνοιξη». Ο Ερντογάν συνοδεύεται στην
επίσκεψή του στην Αίγυπτο από 280 επιχειρηματίες και αξιωματούχους και υπέγραψε συμφωνίες για σύσταση Υψηλού Επιπέδου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας και για συνεργασίες στον οικονομικό
τομέα για την ενθάρρυνση των αμοιβαίων επενδύσεων.

Μιλώντας με Τούρκους δημοσιογράφους λίγο πριν την επίσκεψή του στην Αίγυπτο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι μεταβαίνει στην Αίγυπτο για να «επουλώσει πληγές», σημειώνοντας όμως ότι το ταξίδι του δεν συμπεριλαμβάνει
μετάβαση στην Γάζα, την οποία ωστόσο επιθυμεί να επισκεφθεί το συντομότερο δυνατό.
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Παρόλα τα μέτρα ασφαλείας που απαγόρευαν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 20.000 Αιγύπτιοι συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν τον Ερντογάν αποκαλώντας τον «σωτήρα του Ισλάμ» και «αγαπημένο του
Αλλάχ», ενώ ο Ερντογάν τους χαιρέτησε στα αραβικά. Αναφέρει επίσης ότι χιλιάδες Αιγύπτιοι συμπλήρωσαν την σχετική αίτηση για να παρευρεθούν στην ομιλία του Ερντογάν στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου το απόγευμα, η
οποία αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα εξαπολύσει πιστεύεται νέα επίθεση κατά του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια τον επισκέψεων του ο Τούρκος Πρωθυπουργός προωθεί στις χώρες του Αραβικού κόσμου ένα συνδιασμό του Ισλάμ και της Δημοκρατίας που θεωρεί μοντέλο απαραίτητο και ιδανικό έτσι ώστε να
προχωρήσει μπροστά ο Αραβικός κόσμος. Την ίδια ώρα αναλυτές κάνουν λόγο για έξυπνες κινήσεις του Τούρκου Π/Θ σε μια προσπάθεια του να αποκτήσει συμμάχους σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις της χώρας του με το
Ισραήλ είναι σε τεντωμένο σχοινί.
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Δηλώσεις: "Εμπόδιο στην ειρήνη το Ισραήλ"

Το εμπόδιο στη ειρήνη είναι η νοοτροπία του Ισραήλ, δήλωσε ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο, λέγοντας ότι η αναγνώριση ενός
παλαιστινιακού κράτους ''δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση''.
Ο κ. Ερντογάν κατά την ομιλία του στη σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο, καταδίκασε τις ισραηλινές πολιτικές λέγοντας ότι τα ''νόμιμα αιτήματα'' των λαών ''δεν μπορούν να καταστέλλονται με τη βία'' και
πρόσθεσε ότι ''η ελευθερία, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συνιστούν ένα σύνθημα ενότητας για το μέλλον των λαών μας''.
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Σχόλιο : Ο Ερντογάν μετά την Αίγυπτο θα επισκεφθεί την Τυνησία και τη Λιβύη για να εκφράσει την υποστήριξη στις χώρες της "Αραβικής άνοιξης",όπου οι λαϊκές εξεγέρσεις ανέτρεψαν τα αυταρχικά καθεστώτα τους τελευταίους
μήνες,την οποία ενισχύουν και οι G8 και όλα αυτά βέβαια έχουν μεγάλη σχέση με την "αντιπαλότητα" της Τουρκιάς με το Ισραηλ.
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