Συρία: Στον έλεγχο των
κυβερνητικών δυνάμεων οι βάσεις
που άφησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ
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Οσυριακός κυβερνητικός στρατός πήρε τον έλεγχο των στρατιωτικών βάσεων στην
βορειοανατολική Συρία που εγκατέλειψαν οι αμερικανικές δυνάμεις, μετέδωσε σήμερα η δημόσια
τηλεόραση της Ρωσίας.
Οπρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει απορρίψει τα αμερικανικά αιτήματα για
κατάπαυση του πυρός στη βορειοανατολική Συρία παρά την ενίσχυση από τη Ρωσία των διεθνών
πιέσεων στην Άγκυρα για την "απαράδεκτη" στρατιωτική της επέμβαση κατά των κουρδικών
δυνάμεων στη Συρία.
ΤοΚρεμλίνο, το οποίο είναι στενός σύμμαχος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ,
ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη βορειοανατολική
Συρία δεν θα πρέπει να βλάψει την πολιτική διαδικασία στη χώρα αυτή και ότι οι ενέργειες της
Άγκυρας στη γειτονική της χώρα θα πρέπει να είναι οι αρμόζουσες.
Σεδηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους μέσω τηλεδιάσκεψης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ωστόσο ότι η Μόσχα σέβεται το δικαίωμα της Τουρκίας στην
αυτοάμυνα.
Τηνίδια ώρα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε σήμερα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του
που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, ότι οι συριακές και οι τουρκικές δυνάμεις θα
πρέπει να εξετάσουν τρόπους για να συνεργαστούν στη βόρεια Συρία βάσει της συμφωνίας των
Αδάνων, μια συμφωνία για την ασφάλεια του 1998, και ότι η Μόσχα θα υποστηρίξει τη συνεργασία
στον τομέα της ασφάλειας ανάμεσα στις τουρκικές και τις συριακές δυνάμεις κατά μήκος των
συνόρων των χωρών τους.
ΗΜόσχα προτίθεται να βοηθήσει για αυτήν τη συνεργασία, σημείωσε επίσης ο Λαβρόφ από το
Σότσι, στη νότια Ρωσία, όπου βρίσκεται.
Ησυμφωνία των Αδάνων έθετε τους όρους βάσει των οποίων η Τουρκία θα μπορούσε να κάνει
διασυνοριακές επιχειρήσεις ασφαλείας μέσα στο έδαφος της βόρειας Συρίας. Επίσης υποχρέωνε
τη Δαμασκό να σταματήσει να προσφέρει καταφύγιο σε μέλη του Εργατικού Κόμματος του

Κουρδιστάν (PKK), το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και διεξάγει
ένοπλο αγώνα κατά του τουρκικού κράτους για δεκαετίες.
ΟΡώσος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε εξάλλου από το Σότσι ότι ο διάλογος ανάμεσα στη
Δαμασκό και τους Κούρδους της Συρίας αποφέρει στο μεταξύ απτά αποτελέσματα και ότι η Ρωσία
θα ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Συρίας και τις κουρδικές δυνάμεις να καταλήξουν σε συμφωνίες
και να τις εφαρμόσουν.
Συνομιλίεςείχαν παράλληλα σήμερα στη Δαμασκό ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία
Γκέιρ Πέντερσεν με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών Ουάλιντ αλ Μουάλεμ, σύμφωνα με την
εκπρόσωπο του πρώτου.
ΟΠέντερσεν αναμενόταν να συζητήσει το θέμα της τουρκικής εισβολής στη βορειοανατολική
Συρία, σύμφωνα με διπλωμάτες που επικαλείται το Reuters.
Τοταξίδι του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ είχε προγραμματιστεί για να συζητηθούν οι
προετοιμασίες για την πρώτη σύνοδο της Συνταγματικής Επιτροπής της Συρίας, οι οποίες
αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 30 Οκτωβρίου στη Γενεύη.
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