ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναβάλει το ταξίδι
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Οπρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες Τρίτη ότι αποφάσισε να αναβληθεί η
προγραμματισμένη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν, δύο
εβδομάδες πριν να γίνει, εξαιτίας της παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος από την πλευρά της για
την προσφορά του η χώρα του να αγοράσει τη Γροιλανδία.
"ΗΔανία είναι μια πολύ σπουδαία χώρα με απίστευτους ανθρώπους, αλλά με βάση τα σχόλια της
πρωθυπουργού Μέτε Φρέντεριξεν, ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να συζητήσει την αγορά της
Γροιλανδίας, θα αναβάλλω τη συνάντησή μας που ήταν προγραμματισμένο να γίνει σε δύο
εβδομάδες για μια άλλη φορά", ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε λακωνική ανάρτησή του
στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
ΟΤραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Κοπεγχάγη στις αρχές του Σεπτεμβρίου, δεν
ξεκαθάρισε αν ακυρώνει το ταξίδι.
Ηαναγγελία αυτή καταγράφηκε λίγα εικοσιτετράωρα πριν ο Ρεπουμπλικάνος αναχωρήσει για τη
Γαλλία, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G7, μαζί με τους άλλους ηγέτες των μεγάλων
δυνάμεων, από την 24η ως την 26η Αυγούστου.
Στιςαρχές του επόμενου μήνα, ο Τραμπ αναμενόταν να επισκεφθεί την Πολωνία και κατόπιν τη
Δανία, έπειτα από πρόσκληση που του απηύθυνε η βασίλισσα Μαργκρέτε Β΄.
Ομεγιστάνας των ακινήτων επιβεβαίωσε την Κυριακή το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει
επανειλημμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal, για την αγορά
της Γροιλανδίας από τη Δανία, ενδεχόμενο που περιέγραψε ως "μεγάλη κτηματομεσιτική
συναλλαγή", που θα ήταν "στρατηγικά ενδιαφέρουσα", διαβεβαιώνοντας πάντως ότι δεν αποτελεί
"προτεραιότητα" για την κυβέρνησή του.
Οιαρχές της Δανίας και της Γροιλανδίας δεν ικανοποιήθηκαν ακριβώς από τη συγκεκριμένη
δήλωση. Το υπουργείο Εξωτερικών της αυτόνομης περιοχής της Δανίας ξεκαθάρισε ότι η
Γροιλανδία "δεν πωλείται".

Αυτήήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που ο Ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε μέσω Twitter
στο ζήτημα της προτεινόμενης αγοράς.
"Υπόσχομαιότι δεν θα το κάνω αυτό στη Γροιλανδία!", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος τη
Δευτέρα, όχι χωρίς μια δόση χιούμορ, πάνω από ένα φωτομοντάζ που εικονίζει το χρυσόχρωμο
ξενοδοχείο του στο Λας Βέγκας να υψώνεται παράταιρα σε βουκολικό τοπίο της περιοχής, όπου
ζουν 56.000 κάτοικοι.
Την έκπληξη τους εκφράζουν τα ανάκτορα της Κοπεγχάγης
ΤαΒασιλικά Ανάκτορα της Δανίας εξέφρασαν "έκπληξη" μετά την ανακοίνωση του προέδρου των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα επισκεφθεί τη Δανία τον επόμενο μήνα.
"Ήτανμια έκπληξη, αλλά δεν έχουμε τίποτε περισσότερο να πούμε γι' αυτό", δήλωσε στο δημόσιο
τηλεοπτικό δίκτυο της Δανίας DR η διευθύντρια επικοινωνίας των Ανακτόρων, Λιν Μπάλεμπι.
ΤαΑνάκτορα εξέδωσαν ανακοίνωση στις 31 Ιουλίου η οποία ανέφερε ότι η βασίλισσα Μαργκρέτε
Β' είχε καλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη στη Δανία στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου.
ΟΤραμπ επρόκειτο να επισκεφθεί τη Δανία έπειτα από πρόσκληση της βασίλισσας Μαργκρέτε Β'
και να συναντηθεί με την πρωθυπουργό Φρέντεριξεν. Οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και
θέματα που αφορούν την Αρκτική αναμενόταν να συζητηθούν, παρότι μια σαφής ατζέντα δεν έγινε
γνωστή από την αμερικανική πλευρά.
"ΗΔανία είναι έτοιμη για την επίσκεψη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ!
Εταίρος, σύμμαχος, φίλος", έγραψε στο Twitter η αμερικανίδα πρέσβης στη Δανία Κάρλα Σαντς,
δύο ώρες προτού ο Τραμπ ανακοινώσει μέσω Twitter την ακύρωση της επίσκεψης.
Ηπρωθυπουργός Φρέντεριξεν επισκέφθηκε τη Γροιλανδία το Σαββατοκύριακο και συναντήθηκε με
τον πρωθυπουργό του ημι-αυτόνομου εδάφους Κιμ Κίλσεν για να επιμείνει ότι δεν πρόκειται να
γίνει καμιά αγοραπωλησία.
ΗΦρέντεριξεν αποκάλεσε την ιδέα του Λευκού Οίκου να αγοράσει το νησί στην Αρκτική
"παράλογη" τονίζοντας σαφέστατα ότι "η Γροιλανδία δεν πωλείται". Ωστόσο, επισήμανε ότι "οι
ΗΠΑ είναι ο στενότερος σύμμαχός μας".
Ηαγορά του νησιού είχε προταθεί από την Ουάσινγκτον και κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, αλλά
είχε απορριφθεί από την Κοπεγχάγη. Τον 19ο αιώνα, οι ΗΠΑ είχαν επεκτείνει πολύ την επικράτειά
τους με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με την αγορά της Λουιζιάνας από τη Γαλλία, που
σχεδόν διπλασίασε την έκταση του τότε νεαρού κράτους. Αργότερα, οι ΗΠΑ αγόρασαν την Αλάσκα
από τη Ρωσία. Η βόρεια αυτή αμερικανική Πολιτεία παραμένει η μεγαλύτερη της χώρας — είναι
σχεδόν διπλάσια από το Τέξας, αν και αραιοκατοικημένη.
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