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Κανονικάθα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν με τον
αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς , σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο
επικαλείται την τουρκική Προεδρία.
Σύμφωναμε το πρακτορείο, ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους αναφέρθηκε σε τμήμα της
αμερικανικής αντιπροσωπείας το οποίο δεν θα συμμετέχει στη συνάντηση των δύο πλευρών και
δημοσιογράφος παρανόησε τα λόγια του.
"Δενθα τους συναντήσω", φερόταν να είχε δηλώσει ο Ερντογάν στο Sky News έπειτα από μια
συνεδρίαση στο κοινοβούλιο με τους βουλευτές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP),
του οποίου ηγείται.
"Θασυναντήσουν τους ομολόγους τους. Εγώ δεν θα μιλήσω παρά στον Τραμπ, αν έρθει", είχε
προσθέσει.
Πληντου αντιπροέδρου των ΗΠΑ, στην Τουρκία φθάνει μαζί του και ο υπουργός Εξωτερικών της
χώρας Μάικ Πομπέο.

Πομπέο: Στόχος η κατάπαυση του πυρός
Ουπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δήλωσε σήμερα πως ο ίδιος και ο αντιπρόεδρος
Μάικ Πενς έχουν σκοπό η Τουρκία να σταματήσει τις επιθέσεις της στη Συρία όταν η
αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.
ΟΠομπέο, σε συνέντευξη στο Fox News Business Network, είπε πως σκοπός της
αντιπροσωπείας των ΗΠΑ είναι η εξεύρεση μιας λύσης στην κατάσταση στη Συρία, και όχι η ρήξη
των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας.
"Έχουμεκάθε προσδοκία ότι θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Ερντογάν", δήλωσε ο Πομπέο στο
τηλεοπτικό δίκτυο, προσθέτοντας πως είναι σημαντικό που ανώτατοι αξιωματούχοι της
κυβέρνησης Τραμπ έχουν άμεσες, "πρόσωπο με πρόσωπο" συνομιλίες.

"[Ο Ερντογάν] πρέπει να σταματήσει την επιδρομή μέσα στη Συρία", είπε ο Πομπέο. "Πρέπει [οι
Τούρκοι] να αποσυρθούν. Χρειαζόμαστε μια κατάπαυση του πυρός από όπου θα μπορούμε να
ξεκινήσουμε να το διορθώνουμε όλο αυτό πάλι".
Απαντώνταςσε ερώτηση αν αποδίδει προσωπικά στον Ερντογάν την ευθύνη για την κατάσταση
στη Συρία, ο Πομπέο είπε: "Πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση".
Ηαντιπροσωπεία των ΗΠΑ προγραμματίζεται να αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον το βράδυ της
Τετάρτης (τοπική ώρα), σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.
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