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Τοπρόγραμμα έλεγε ότι η συνάντηση θα κρατούσε περί τα τριάντα λεπτά, όμως η συνάντηση
μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κράτησε περίπου 75 λεπτά, στο Οβάλ
γραφείο στον Λευκό Οίκο.
Κατόπιν, οι δυο τους μετέβησαν στο προγραμματισμένο δείπνο εργασίας, ενώ στη συνέχεια ο
Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με γερουσιαστές των ΗΠΑ.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donalp Trump ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
pic.twitter.com/Wd4aWdXlzo
— AK Parti Gönüllüleri (@Akmilyonlariz) November 13, 2019
ΟΕρντογάν χαίρει σεβασμού στην Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ
προσερχόμενος στη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του στην Ουάσινγκτον.
Υποδεχόμενοςτον Ερντογάν, ο Τραμπ πρόταξε τη μακροχρόνια φιλία τους:
"Είμαστεφίλοι εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν από την πρώτη μέρα. Κατανοούμε ο ένας τη χώρα του
άλλου. Καταλαβαίνουμε από πού προερχόμαστε", είπε.

#LIVE | Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives at White House for meeting with US
President Donald Trump https://t.co/82qOktuWdm
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 13, 2019
Σχολίασεεπίσης, ότι "Γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία" και "πρέπει να

κάνουμε κάτι γι' αυτό".

Τοεμπόριο στο επίκεντρο
ΟΑμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι θα συζητηθούν εμπορικές συμφωνίες καθώς είπε
πως ΗΠΑ και Τουρκία θα επεκτείνουν το εμπόριο "σε σημαντικό βαθμό".
Επιβεβαίωσεεν μέρει τα δημοσιεύματα που θέλουν τις ΗΠΑ να προτείνουν εμπορική συμφωνία
100 δισ. δολαρίων στην Τουρκία, από τα σημερινά 20 δισ. δολάρια. Είπε επίσης ότι θα τεθεί επί
τάπητος η αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 από την Τουρκία.
Όσοναφορά το πετρέλαιο ο Τραμπ δήλωσε: "Προστατεύουμε το πετρέλαιο, έχουμε το πετρέλαιο,
το πετρέλαιο είναι ασφαλές" και σχολίασε ότι οι Κούρδοι είναι "πολύ ικανοποιημένοι" μετά την
κατάπαυση πυρός στη Συρία.

ΔιαδηλώσειςΚούρδων
Τηνίδια ώρα απ' έξω από το Λευκό Οίκο, δεκάδες Κούρδοι έχουν συγκεντρωθεί και διαδηλώνουν
κατά των ενεργειών της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων και χαρακτηρίζουν τον Ερντογάν
"δικτάτορα" και "δολοφόνο".

Kurdish protest in front of the @WhiteHouse https://t.co/qxXUZeXTVH
— Mutlu Civiroglu (@mutludc) November 13, 2019
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