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Τονπρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε αμερικανικό
έδαφος, υποδέχεται αργότερα εντός της ημέρας ο ομόλογός του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον
Λευκό Οίκο, για σκληρές και πολύωρες συνομιλίες εφ' όλης της ύλης, με το κλίμα στις ΗΠΑ έναντι
του επικεφαλής του τουρκικού κράτους από πλευράς των περισσότερων εκπροσώπων της
αμερικανικής πολιτικής τάξης να είναι ψυχρότατο.
Τόσοοι Ρεπουμπλικανοί, όσο και οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου πνέουν μένεα κατά του αρχηγού
του τουρκικού κράτους μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας κατά
των κουρδοαραβικών πολιτοφυλακών των "Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων" (SDF),
στρατιωτικών συμμάχων των ΗΠΑ από το 2014 στις μάχες ενάντια στο τζιχαντιστικό Ισλαμικό
Κράτος.
ΟΤραμπ, ο οποίος βοήθησε πρακτικά τον Ερντογάν στην έναρξη της επίθεσης, αποσύροντας τις
αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από σημεία - κλειδιά στη βόρεια Συρία, θα προσπαθήσει να
αφήσει πίσω του το συριακό και να δώσει έμφαση στην πίεσή του προς την Άγκυρα προκειμένου
η τελευταία να κάνει πίσω στην ανάπτυξη του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος των S-400.
Πρόκειταιγια τη δεύτερη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον από την ημέρα που ο
Τραμπ ανέλαβε αρχηγός του αμερικανικού κράτους. Τον Μάιο του 2017, στην πρώτη του
επίσκεψη, η ασφάλεια του Τούρκου προέδρου είχε επιτεθεί σε διαδηλωτές έξω από την κατοικία
του Τούρκου πρέσβη στην Ουάσινγκτον, φτάνοντας μέχρι και την σύγκρουση με Αμερικανούς
αστυνομικούς, γεγονός που είχε ψυχράνει τις σχέσεις των δύο χωρών.
Οιδύο ηγέτες αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου, μετά το πέρας των συνομιλιών
τους, κατά τις οποίες ο Ντ. Τραμπ θα προσπαθήσει να αναθερμάνει τις σχέσεις του με τον Τούρκο
ηγέτη, για τον οποίο ο ίδιος είναι ο πλέον φιλικός παράγοντας στις ΗΠΑ.
Τοκλίμα που επικρατεί στην Ουάσινγκτον για το πρόσωπο του προέδρου της Τουρκίας
υπογραμμίζουν οι δηλώσεις του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, του Δημοκρατικού Eliot Engel, ο οποίος είχε καλέσει τον Τραμπ να
ακυρώσει την πρόσκληση του Ερντογάν.
Ητρίτη τη τάξει βουλευτής των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή, Liz Cheney, εξάλλου, είχε ζητήσει

από το υπουργείο Εξωτερικών να απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ σε συγκεκριμένα μέλη της
ομάδας ασφαλείας του Ερντογάν, ως απάντηση στα επεισόδια του 2017.

"Βασιλιάδες, πρόεδροι ή δικτάτορες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι"
Μιλώνταςωστόσο την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ έδειξε λίγο έως πολύ ότι δεν ενδιαφέρεται
διόλου για τα πεπραγμένα του Ερντογάν σε εσωτερικό επίπεδο στην Τουρκία, ενώ το ίδιο ισχύει
και για οποιονδήποτε ξένο ηγέτη συναντά.
"Ότανσυναντώ ηγέτες χωρών που με επισκέπτονται - βασιλιάδες, βασίλισσες, πρωθυπουργούς,
προέδρους, δικτάτορες - τους συναντώ όλους, οποιονδήποτε έχει τη διάθεση να έρθει", είπε.
"Δικτάτορες; Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ελάτε. Οτιδήποτε είναι καλό για τις ΗΠΑ".
Αξίζεινα σημειωθεί ότι ο Ερντογάν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο ματαίωσης της επίσκεψής του, μετά
την αναγνώριση - με συντριπτική πλειοψηφία - από την αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων
της Γενοκτονίας 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του
20ού αιώνα.
ΟΤραμπ θεωρεί πάντως ότι η σχέση του με τον Ερντογάν δείχνει την αποτελεσματικότητα της
ιδιότυπης εξωτερικής του πολιτικής, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της απελευθέρωσης του
Αμερικανού πάστορα, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Τουρκία το 2018 και ο οποίος
απελευθερώθηκε μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για κυρώσεις που θα "γονάτιζαν" την
τουρκική οικονομία.
Υπερηφανεύεταιεπίσης ότι η αποστολή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς και του υπουργού
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Άγκυρα άνοιξε τον δρόμο για την εκεχειρία στη βόρεια Συρία, πριν
από μερικές εβδομάδες.
ΟΕρντογάν, πάντως, κατηγόρησε προ λίγων ημερών τις ΗΠΑ και τη Ρωσία ότι δεν έχουν
καταφέρει να "αδειάσουν" τη ζώνη ασφαλείας της βόρειας Συρίας από τους Κούρδους ενόπλους
των YPG/SDF, οι οποίοι συνδέονται πολύ στενά (κατ' άλλους ταυτίζονται) με το παράνομο στην
Τουρκία Κόμμα Εργαζομένων Κουρδιστάν (PKK), που διεξάγει αποσχιστικό αντάρτικο στο
τουρκικό έδαφος από το 1984.

Στοεπίκεντρο S-400 και F-35
Οσύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ για ζητήματα Εθνικής Ασφάλειας Robert O’Brien σημείωσε
σε δηλώσεις του ότι ο Τραμπ θα εκφράσει στον Ερντογάν την έντονη ανησυχία των ΗΠΑ για την
απόκτηση των S-400 από την Τουρκία και θα ξεκαθαρίσει στον ηγέτη της Τουρκίας ότι, εάν δεν
"ξεφορτωθεί" το ρωσικό πυραυλικό σύστημα, "θα υπάρξουν κυρώσεις".
Τοζήτημα των ρωσικών πυραύλων είναι κομβικό για να "ξεκλειδώσουν" άλλα τμήματα των
αμερικανοτουρκικών σχέσεων, όπως το διμερές εμπόριο και το ζήτημα των μαχητικών

αεροσκαφών F-35, αναμένεται να σημειώσει ο Τραμπ στον Τούρκο ομόλογό του, σύμφωνα με
αμερικανικές κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.
Οπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κρύψει ότι επιθυμεί την αποκατάσταση της πρόσβασης της
Τουρκίας στα F-35, κατασκευής Lockheed Martin, καθώς η Άγκυρα σχεδίαζε την παραγγελία
100 αεροσκαφών του συγκεκριμένου τύπου και θα γινόταν έτσι ένας από τους τέσσερις
μεγαλύτερους ξένους πελάτες των ΗΠΑ και της εταιρείας.
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