
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Πούτιν-Ερντογάν στο Σότσι

Οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Τουρκίας Βλαντίμιρ Πούτιν και Ταγίπ Ερντογάν ολοκλήρωσαν τις 
συνομιλίες τους στο Σότσι. δήλωσε στο TASS, ο εκπρόσωπος του επικεφαλής του ρωσικού 
κράτους, Ντμίτρι Πεσκόφ .

Η συνάντηση των ηγετών άρχισε στις 15:21 και διήρκεσε λίγο περισσότερο από τέσσερις ώρες. 
Στην ημερήσια διάταξη υπήρχε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από τη διμερή συνεργασία μεταξύ 
Ρωσίας και Τουρκίας έως τη συζήτηση περιφερειακών θεμάτων - την κρίση στην Ουκρανία, την 
κατάσταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την κατάσταση στη Συρία. Πριν από την έναρξη των 
συνομιλιών, ο Πούτιν και ο Ερντογάν καλωσόρισαν ο ένας τον άλλον μπροστά στους εκπροσώπους
των μέσων ενημέρωσης. Δεν αναμένεται συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, λόγω του 
βεβαρημένου προγράμματος των δύο προέδρων. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου 
Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θα ζητήσει από τον αναπληρωτή πρωθυπουργό 
Αλεξάντερ Νόβακ, ο οποίος είναι συμπρόεδρος της Ρωσο-Τουρκικής διακυβερνητικής επιτροπής, 
να ενημερώσει τον Τύπο σχετικά με τα αποτελέσματα των συνομιλιών.

Τι διημείφθη πριν από τις συζητήσεις:

Βλαντίμιρ Πούτιν: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου φίλε, είμαστε ευτυχείς που σας καλωσορίζουμε 
στη Ρωσία. 

Όπως συμφωνήσαμε στην Τεχεράνη, πραγματοποιούμε σήμερα την αμέσως επόμενη 
προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας μας. Αλλά πριν από τη συνάντησή μας εδώ στο Σότσι, 
αντιπροσωπευτική αντιπροσωπεία του οικονομικού επιτελείου της ρωσικής κυβέρνησης 
επισκέφθηκε την Τουρκική Δημοκρατία μετά από πρόσκλησή σας και ασχολήθηκε μαζί με τους 
συναδέλφους τους, με όλους τους βασικούς τομείς της συνεργασίας μας. Υπάρχουν πολλοί από 
αυτούς. Μπορώ μόνο να σας υπενθυμίσω ότι πέρυσι το εμπόριο μας αυξήθηκε κατά 57% και 
ότι διπλασιάστηκε τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, από τον Ιανουάριο έως τον 
Μάιο).

Υπάρχουν μεγάλα έργα για τα οποία εργαζόμαστε. Όλοι γνωρίζουν σχετικά με την κατασκευή του 
πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στο Ακούγιου. Πρόκειται για την ενέργεια, η οποία 
είναι πολύ σημαντική, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς. Από την άποψη αυτή, θα ήθελα να 
σημειώσω ότι ο αγωγός ΤούρκΣτριμ, την κατασκευή του οποίου ολοκληρώσαμε πριν από λίγο 
καιρό, αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες οδούς για την τροφοδοσία της Ευρώπης 
με ρωσικό φυσικό αέριο. Ο ΤούρκΣτριμ, σε αντίθεση με όλες τις άλλες κατευθύνσεις του 
εφοδιασμού της Ευρώπης με υδρογονάνθρακες, λειτουργεί καλά, ομαλά και χωρίς βλάβες. Δεν 
εννοώ μόνο τις παραδόσεις προς τους καταναλωτές στην Τουρκία, αλλά, επαναλαμβάνω, και προς 
τους καταναλωτές στην Ευρώπη.

Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα πρέπει να είναι ευγνώμονες στην Τουρκική Δημοκρατία 
για την εξασφάλιση της συνεχούς διαμετακόμισης του φυσικού αερίου στις αγορές τους.

Ωστόσο, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας και άλλα αγαθά για την κατανάλωση της 
Τουρκίας διατίθενται σε μεγάλες ποσότητες, χωρίς διακοπή.

Το πρόβλημα των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών μέσω των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας
έχει διευθετηθεί χάρη στην προσωπική σας συμμετοχή και τη διαμεσολάβηση της 
Γραμματείας του ΟΗΕ. Τα σιτηρά εξάγονται και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, 
καθώς και για την ταυτόχρονη υιοθέτηση μιας απόφασης-πακέτου για την απρόσκοπτη 



παράδοση ρωσικών τροφίμων και λιπασμάτων στις παγκόσμιες αγορές, διότι το θέμα αυτό 
αφορά πολλές χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλα 
προβλήματα με τις παραδόσεις τροφίμων και λιπασμάτων. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν 
χάρη στην προσωπική σας συμβολή είναι εξαιρετικά σημαντικές για όλες αυτές τις χώρες. Θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό.

Όπως συμφωνήσαμε, ελπίζω ότι σήμερα θα υπογράψουμε ένα σχετικό μνημόνιο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών μας δεσμών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ρυθμίσεις 
στις οποίες κατέληξαν οι αντιπροσωπείες μας στην Τουρκία μόλις πριν από μία ή δύο ημέρες.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας βλέπουμε. Καλώς ήρθατε.

Φυσικά, θα συζητήσουμε επίσης τα θέματα που μας απασχολούν εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή την 
περιφερειακή ασφάλεια και κυρίως τη Συριακή κρίση. Η Τουρκία και η Ρωσία έχουν συμβάλει 
σημαντικά στην εξομάλυνση της κατάστασης σε αυτό το θέμα, για το οποίο θα αφιερώσουμε χρόνο
και σήμερα, επίσης.

Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Κύριε Πρόεδρε, σας είμαι ευγνώμων, ειδικά σε εσάς. Σας ευχαριστώ. 
Χαίρομαι που συναντιόμαστε ξανά τόσο σύντομα μετά τη συνάντησή μας στην Τεχεράνη.

Οι αντιπροσωπείες μας συναντήθηκαν και οι συναντήσεις τους ήταν πολύ παραγωγικές. 
Αφορούσαν την οικονομία, το εμπόριο και όλους τους άλλους τομείς. Συζήτησαν πολλά θέματα σε 
αυτούς τους τομείς και μπορούμε να πούμε τώρα, μετά από αυτές τις συζητήσεις, ότι μπορούμε να 
χαράξουμε μια γραμμή στο σημείο αυτό.

Πιστεύω ότι θα ανοίξουμε μια νέα σελίδα στις διμερείς μας σχέσεις. Αυτό αφορά την ενέργεια και 
ιδιαίτερα τον «διάδρομο σιτηρών» μέσω της Μαύρης Θάλασσας, όπου έχουμε κάνει σοβαρά 
βήματα. Έχουν γίνει βήματα σε όλα τα θέματα - στον τουρισμό και στις μεταφορές - σε όλους 
αυτούς τους τομείς. Έχουν γίνει και άλλα γενικότερα βήματα στην περιοχή. Οι αντιπροσωπείες μας 
έχουν συναντηθεί αρκετές φορές. Σήμερα θα συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα 
συζητήσουμε όλα τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Από τη σκοπιά της Τουρκίας, θέλω να σημειώσω πως θεωρούμε οτι η Ρωσία διαδραματίζει 
ιδιαίτερο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ακόμη περισσότερο 
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ελπίζω ότι αυτό θα μετριάσει την ένταση στην περιοχή. 
Η αλληλεγγύη μας στο θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τα βήματα που κάνουμε για την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και οι συναντήσεις μας, πιστεύω ότι θα ενισχύσουν αυτή την τάση,
όπως και τις σχέσεις μας.

Σήμερα ο κόσμος έχει στρέψει όλα τα βλέμματά του στο Σότσι: Τι θα κάνουν στο Σότσι, τι θα 
αντιμετωπίσουν στο Σότσι, τι θα συζητήσουν; Ίσως ο κόσμος παρακολουθεί στενά τη συνάντησή 
μας στο Σότσι. Και, ίσως οι καλύτερες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα δοθούν μετά τη 
συνάντησή μας.

Όπως γνωρίζετε, ο πυρηνικός σταθμός του Ακούγιου έχει μεγάλη σημασία για εμάς στον 
ενεργειακό τομέα. Εσείς και εγώ έχουμε πετύχει: είναι αλήθεια ότι η κατασκευή του Ακούγιου 
συνεχίζεται και είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να προχωρούν όλες αυτές οι 
εργασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα και να ολοκληρώνονται σύμφωνα με το σχέδιο, διότι αυτό έχει
μεγάλη σημασία για εμάς. Το 10% των ενεργειακών αναγκών της Τουρκίας θα καλυφθεί από τον εν



λόγω πυρηνικό σταθμό. Επομένως, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό λεπτομερώς. Νομίζω ότι θα είναι
χρήσιμο.

Σήμερα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να 
συναντηθούμε εδώ.

Το κοινό ανακοινωθέν:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας και ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ 
Πούτιν συναντήθηκαν στο Σότσι της Ρωσίας στις 5 Αυγούστου 2022.

Παρά τις τρέχουσες περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την 
κοινή τους βούληση να προωθήσουν τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, 
την αναγνώριση των αμοιβαίων συμφερόντων και σύμφωνα με τις διεθνείς τους δεσμεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεννόησης, οι ηγέτες, οι οποίοι διεξήγαγαν εκτεταμένες διαβουλεύσεις για
τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη των διμερών υποθέσεων Τουρκίας-Ρωσίας, 
συμφώνησαν: να αυξήσουν τον όγκο του διμερούς εμπορίου σε ισορροπημένη βάση και να 
επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους- να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του ενός για την 
οικονομία και την ενέργεια- να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας σε 
θέματα που εκκρεμούν στην ημερήσια διάταξη των δύο χωρών για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
αφορούν τομείς όπως είναι οι μεταφορές, το εμπόριο, η γεωργία, η βιομηχανία, τα οικονομικά, ο 
τουρισμός και οι κατασκευές. 

Όσον αφορά τα περιφερειακά θέματα, οι ηγέτες τόνισαν τη βασική σημασία των γνήσιων, 
ειλικρινών και βασισμένων στην εμπιστοσύνη σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας, για 
την επίτευξη της περιφερειακής και διεθνούς σταθερότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν το ρόλο που διαδραμάτισαν οι εποικοδομητικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών στη σύναψη της Πρωτοβουλίας για την ασφαλή μεταφορά σιτηρών 
και τροφίμων από τα ουκρανικά λιμάνια. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη να 
διασφαλιστεί, κατά γράμμα και πνεύμα, η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας της 
Κωνσταντινούπολης, συμπεριλαμβανομένης της απρόσκοπτης εξαγωγής των σιτηρών, των 
λιπασμάτων και των αποθεμάτων πρώτων υλών της Ρωσίας που απαιτούνται για τις αγροτικές 
καλλιέργειες. 

Στη συνάντηση, όπου συζητήθηκαν επίσης οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία, οι ηγέτες 
υπογράμμισαν τη σημασία που αποδίδουν στην προώθηση της πολιτικής διαδικασίας. Τονίζοντας 
τη σημασία που αποδίδουν στη διατήρηση της πολιτικής ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας 
της Συρίας, οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να ενεργήσουν συντονισμένα και 
αλληλέγγυα στον αγώνα εναντίον όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν την ισχυρή δέσμευσή τους στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και 
την εθνική ενότητα της Λιβύης. Στη συνέχεια υπογράμμισαν τη σημασία της διεξαγωγής 
ελεύθερων, δίκαιων και αξιόπιστων εκλογών με βάση την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και 
επανέλαβαν την υποστήριξή τους στην πολιτική διαδικασία που συνεχίζεται υπό την ευθύνη και 
την ηγεσία της Λιβύης. 

Οι ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Ρωσίας στην Τουρκία.


