ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΜΕΡΟΣ B'

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ 2017-2021:
Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

42 l AMYNA KAI ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ l ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ä
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 l AMYNA KAI ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ l 43

ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΜΕΡΟΣ B'
Του Πέτρου Τασιού
- ∆ιεθνολόγος µε ειδίκευση στην αµερικανική
εξωτερική πολιτική -

Η

ΛΙΜΑΝΙΑ

στρατηγική σχέση στην άµυνα
και στην ενέργεια είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε τη δηµιουργία
κατάλληλων υποδοµών. Τα λιµάνια είναι πρωταρχικής σηµασίας για τον
σκοπό αυτόν και ιεραρχούνται ως τρίτος
τοµέας στις προτεραιότητες της αµερικανικής πολιτικής αναφορικά µε τις επενδύσεις
στην Ελλάδα. Οι σύγχρονες λιµενικές εγκαταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι για την πραγµάτωση του σχεδιασµού
στους δύο τοµείς που ήδη αναλύθηκαν.
Το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης είναι
το σηµείο αναφοράς λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Πέραν του ότι µπορεί να
επιτηρήσει την είσοδο και την έξοδο των
πλοίων στα τουρκικά στενά, συνδέεται
άµεσα µε την Εγνατία οδό και µε τον σιδηροδροµικό άξονα προς Θεσσαλονίκη,
αλλά και προς τα τουρκικά και βουλγαρικά σύνορα. Οι νέες οδικές και σιδηροδροµικές οδοί συνδέουν την Αλεξανδρούπολη µε τα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας
(Βάρνα και Μπουργκάς), µε τη Βουλγαρία
να αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους συµµάχους των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την Αλεξανδρούπολη
σε απόσταση µόλις 44 χλµ. από τα τουρκικά σύνορα, η γεωγραφική της εγγύτητα της δίνει συγκριτικό πλεονέκτηµα εφόσον οι σχέσεις Άγκυρας - Ουάσιγκτον βρίσκονται στο ναδίρ, λόγω της επιλογής της
πρώτης να συστρατευθεί µε Ρωσία και Κίνα, ώστε να αναδειχθεί σε ευρασιατική περιφερειακή δύναµη ερχόµενη σε µετωπική σύγκρουση συµφερόντων µε τις ΗΠΑ.
Η Αλεξανδρούπολη προστίθεται ως
νέο λιµάνι για τον µεσογειακό στόλο του
Αµερικανικού Πολεµικού Ναυτικού: ναυτική βάση και κόµβος για επιχειρήσεις στα
Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι
καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις προέκριναν καθοριστικά την επιλογή αυτή,
αφού προσφέρει δυνατότητα εξυπηρέτησης συνδυασµένων µεταφορών µε τέσσερα µέσα: θαλάσσιων, οδικών, σιδηροδροµικών και εναέριων. Ο αµερικανικός στρατός στην Ευρώπη έχει ήδη επενδύσει 2,3
εκατοµµύρια δολάρια για τη µετακίνηση
της βυθισµένης βυθοκόρου «Όλγα» από
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Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που τηρούν ανελλιπώς τη συµµαχική δέσµευση το 2% του
ΑΕΠ να κατευθύνεται στις αµυντικές δαπάνες, όπως συµφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής
του ΝΑΤΟ στο Κάρντιφ (4-5 Σεπτεµβρίου 2014). Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την ελληνική ηγεσία
να συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της διάθεσης του 20%, τουλάχιστον, των
αµυντικών της δαπανών για την αγορά εξοπλισµού.

χωρήσει στην επέκταση του λιµανιού τα τελευταία χρόνια µε νέες προβλήτες, δεξαµενές και πύργους, ώστε µεγάλα φορτηγά
πλοία να µπορούν να ελλιµενίζονται.
Η αµερικανική ναυτική και αεροπορική βάση αναδεικνύει το ρόλο της Αλεξανδρούπολης στην πολιτική του ΝΑΤΟ
και των ΗΠΑ στην περιοχή. Πέρα από τη
στρατιωτική σηµασία, το λιµάνι θα αποτελεί ενεργειακό κόµβο λόγω του σταθµού
διακίνησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου, της γειτνίασής του µε τον ∆ιαδριατικό
Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ), την όδευση του κάθετου συνδετήριου αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας (ΙGB), ενώ υπάρχει
προοπτική µεταφοράς φυσικού αερίου
στη Σερβία.
Το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης µέσω του ΤΑΙΠΕ∆ για την πώληση του 67%
του Οργανισµού Λιµένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ), µε το αµερικανικό ενδιαφέρον να εκδηλώνεται µέσω δύο επενδυτικών σχηµάτων τα οποία έχουν περάσει στο
δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού:
Quintana Infrastructure &
Development: ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης εταιρειών µε έδρα
το Τέξας, που επικεντρώνεται στους τοµείς των ενεργειακών υποδοµών, υποδοµών δεδοµένων και τεχνολογίας, βιοµηχανικής αγοράς και διαχείρισης πόρων, συ-

µπεριλαµβανοµένων θαλάσσιων λιµένων
και τερµατικών, καθώς και µεταφοράς και
επεξεργασίας φυσικών πόρων.
Κοινοπραξία International Port
Investments: απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group,
Euroports, EFA Group και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η
Black Summit Financial Group είναι αµερικανική επενδυτική εταιρεία που παρέχει
ανεξάρτητες χρηµατοοικονοµικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,
µε επίκεντρο τη διατήρηση και την ανάπτυξη της περιουσίας των πελατών της µε βάση το προφίλ κινδύνου και τους επενδυτικούς τους στόχους, µέσα από κατάλληλες
επενδυτικές στρατηγικές.
Καθίσταται ζωτικής σηµασίας για τις
ΗΠΑ λόγω της χρήσης µέρους των υποδοµών του λιµένα από τις αµερικανικές Ένοπλες ∆υνάµεις στο πλαίσιο της Συµφωνίας
Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας και της
εισαγωγής αµερικανικού φυσικού αερίου,
το οποίο θα τροφοδοτεί την Ευρώπη. Η Ελλάδα αποτελεί εισαγωγέα φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ από το 2019 µε την επέκταση του τερµατικού σταθµού της Ρεβυθούσας και την εξαγορά της ∆ηµόσιας
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (∆ΕΦΑ) από
τη Μυτιληναίος Group. Η Αλεξανδρούπολη επιστεγάζει τη γεωστρατηγική και γεωοικονοµική σύζευξη των δύο χωρών. Η Ελ-

Ο αγωγός ΤΑΡ (και, γενικότερα, ο Νότιος ∆ιάδροµος Αερίου) είναι µέρος του ευρύτερου ανταγωνισµού ΗΠΑ και Ρωσίας για τον
έλεγχο των οδών µεταφοράς ενέργειας της Ευρασίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Λευκός Οίκος συνδέει την ευρωπαϊκή ενεργειακή
ασφάλεια µε την προάσπιση των αµερικανικών εθνικών συµφερόντων και µε την προώθηση της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασµού της γηραιάς ηπείρου από την Κασπία.

λάδα αναβαθµίζεται αµυντικά και ενεργειακά µε τον νέο ρόλο που αποκτά η Θράκη.
Οι ΗΠΑ επεκτείνουν την επιρροή τους στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και κλείνουν διόδους διείσδυσης της Ρωσίας αλλά και της
Κίνας στην περιοχή.
Ανάλογο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί
και για την Καβάλα. Η Υπόγεια Αποθήκη
Φυσικού Αερίου (UGS) αποτελεί νέο έργο που θα αντικαταστήσει το σχεδόν εξαντληµένο κοίτασµα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» (Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και
Έψιλον). Η λειτουργία της συγκεκριµένης
υποδοµής θα αποτελεί έναν ακόµη ενεργειακό κόµβο στην Ελλάδα. Η διαχείριση του κοιτάσµατος στον κόλπο της Καβάλας γίνεται από την Energean Oil and
Gas, µεγαλύτερος µέτοχος της οποίας είναι το αµερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο
Third Point LLC. Σύµφωνα µε τον προκαταρκτικό σχεδιασµό του έργου, η χωρητικότητα της υπόγειας αποθήκης εκτιµάται περίπου στο 1 δις κυβικά µέτρα, η
οποία θα ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
ολοκλήρωση του έργου σε συνδυασµό µε
τον τερµατικό σταθµό στη Ρεβυθούσα και
τον FSRU στην Αλεξανδρούπολη µετατρέπουν την Ελλάδα σε κέντρο φυσικού
αερίου. Υπάρχουν τρεις ενδιαφερόµενοι
για τη λειτουργία του: η China Machinery
Engineering Co. Ltd. (CMEC) - Maison
Group, Energean Oil and Gas, η Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυµη Εταιρεία Έρευνας
και Παραγωγής Υδρογονανθράκων και η
∆ΕΣΦΑ - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Επιπλέον για το λιµάνι «Φίλιππος Β’»
στην Καβάλα, το οποίο είναι κι αυτό προς
ιδιωτικοποίηση µέσω ΤΑΙΠΕ∆, έχουν εκ-

δηλώσει επενδυτικό ενδιαφέρον η Black
Summit Financial Group που συµµετέχει
στο ίδιο κοινοπρακτικό σχήµα µε αυτό της
Αλεξανδρούπολης, καθώς και η τεξανή
Quintana Infrastructure and Development.
Η σπουδαιότητα που έχουν για τις
ΗΠΑ η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη
αποδεικνύεται από τις επισκέψεις Αµερικανών αξιωµατούχων µεταξύ του 2018
και του 2020. Συγκεκριµένα, την Καβάλα επισκέφθηκε ο Μαρκ Μενέζες, υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ (10 Σεπτεµβρίου 2018) και ο Φράνσις Φάνον, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ (29 Οκτωβρίου 2020). Στην Αλεξανδρούπολη είχαν
παρουσία η γενική πρόξενος των ΗΠΑ
στη Θεσσαλονίκη Ελίζαµπεθ Λι και ο Ντέιβιντ Μπέργκερ, επιτετραµµένος στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα (19 Οκτωβρίου 2020), ενώ µε αφορµή τον εορτασµό
των 150 χρόνων από τη λειτουργία του λιµανιού παραβρέθηκε ο Τζέφρι Πάιατ, Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα (23 Ιουλίου
2020). Τα δύο λιµάνια αποτελούν θεµατικές στην ατζέντα του Στρατηγικού ∆ιαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ, µέσω της οποίας παρακολουθούνται οι εξελίξεις53.
Επιπλέον η Quintana Infrastructure
and Development συµµετέχει στον διαγωνισµό για την πώληση του 67% του Οργανισµού Λιµένος Ηγουµενίτσας (ΟΛΗΓ), για
τον οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον συνολικά από εννέα οµίλους. Από την Ηγουµενίτσα περνάει όλη η επιβατική κίνηση
της Αδριατικής, αποτελώντας αναγνωρισµένο κόµβο του Θαλάσσιου ∆ιαδρόµου
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ιδιωτικοποίηση των λιµανιών Βόλου και Ηρακλείου
είναι επίσης υπό εξέταση από τα αµερικα-

νικά επενδυτικά σχήµατα.
Τέλος, για τη στρατιωτική βάση της
Σούδας, όπου βρίσκεται το µεγαλύτερο
βαθέων υδάτων λιµάνι στη Μεσόγειο και
το µοναδικό µεταξύ του Νόρφολκ και του
Ινδικού Ωκεανού, έχουν εγκριθεί επενδύσεις 47,8 εκατοµµυρίων δολαρίων. Η προς
υλοποίηση προκυµαία θα επιτρέπει τον ελλιµενισµό πλοίου που µεταφέρει πυρηνικά
όπλα, δίνοντας το πλεονέκτηµα της ασφάλειας σε ναυτικές προσεγγίσεις ενώ µπορεί να εξελιχθεί σε ενδιάµεσο ανεφοδιαστικό σταθµό πολεµικών συµµαχικών πλοίων, καθώς και σε ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη του ΝΑΤΟ.

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
Η ελληνική ναυπηγική βιοµηχανία αποτελεί τον πρώτο τοµέα στον οποίο τα αποτελέσµατα των επενδύσεων των ΗΠΑ είναι ορατά.
Η αρχική συνέργεια έγινε µε το Νεώριο της Σύρου, το οποίο βρισκόταν σε παρακµή έως το 2018, όταν επαναλειτούργησε η ΟΝΕΧ Α.Ε. του Πάνου Ξενοκώστα
µε αµερικανικά κεφάλαια. Η παρουσία του
Τζέφρι Πάιατ, Αµερικανού πρέσβη στην
Αθήνα, στα επίσηµα εγκαίνια (4 ∆εκεµβρίου 2019) σηµατοδότησε την ανανέωση
της ελληνοαµερικανικής οικονοµικής συνεργασίας. Στην οµιλία του ο Τζέφρι Πάιατ
υπογράµµισε ότι τα ναυπηγεία είναι πλέον
σε ανταγωνιστική θέση να διεκδικήσουν
ναυπηγοεπισκευαστικά έργα από το αµερικανικό πολεµικό ναυτικό. Τα ναυπηγεία
ONEX λειτουργούν κερδοφόρα για τρίτη
συνεχόµενη χρονιά µε συνολικές επενδύσεις 28 εκατοµµυρίων ευρώ έως το 2020,
ενώ για το 2021 προβλέπεται η δαπάνη επιΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 l AMYNA KAI ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ l 45
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πλέον 35 εκατοµµυρίων ευρώ µε στόχο
την αναβάθµιση, συντήρηση και ανακατασκευή υπαρχουσών υποδοµών. Εκτός από
την υποδοµή για τα ποντοπόρα πλοία, τα
ναυπηγεία έχουν τη δυνατότητα επισκευής
και κατασκευής όλων των ναυτικών πλατφορµών του ΝΑΤΟ καλύπτοντας τις ανάγκες του στόλου του Ελληνικού Ναυτικού,
των ΗΠΑ και των συµµαχικών δυνάµεων
που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο.
Συγκεκριµένα, το Νεώριο της Σύρου έχει
την ικανότητα ναυπήγησης στρατιωτικών
προτύπων, δίνοντας τη δυνατότητα ελλιµενισµού αντιτορπιλικών, πυραυλακάτων, καταδροµικών, φρεγατών, περιπολικών, υποβρυχίων, ναρκαλιευτικών και ταχύπλοων
σκαφών. Σε αυτό το πλαίσιο έχει πιστοποιηθεί για τη διενέργεια επισκευών σε πολεµικά σκάφη του 6ου Αµερικανικού Στόλου.
Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας ήταν στην
ίδια µη βιώσιµη κατάσταση µε αυτό της
Σύρου (πριν την εξαγορά του) και υπολειτουργούσαν. Πλέον είναι σε διαδικασία
εξυγίανσης µε την ΟΝΕΧ να έχει αποκτήσει το 52,93% της ιδιοκτησίας από τον όµιλο Νίκου Ταβουλάρη, που ήλεγχε τη µητρική των ναυπηγείων Νεώριων Α.Ε. Ο επενδυτικός όµιλος επιδιώκει την εφαρµογή
του ίδιου επιτυχηµένου µοντέλου µε αυτό
της Σύρου. Η ολοκλήρωση της αλλαγής
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος περνάει
από την απόφαση αναφορικά µε την εφαρµογή του άρθρου 106β του Πτωχευτικού
Κώδικα. Η ΟΝΕΧ αναµένεται να επενδύσει
περισσότερα από 500 εκατοµµύρια ευρώ

σε βάθος εικοσιπενταετίας για τη διάσωση
και ανάπτυξη των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
Τα 300 εκατοµµύρια ευρώ αφορούν την
εξυπηρέτηση χρεών και τα 200 εκατοµµύρια ευρώ τις αναγκαίες επενδύσεις εκσυγχρονισµού. Στα συγκεκριµένα ναυπηγεία
έχουν κατασκευαστεί πλοία του ελληνικού
στόλου, το «ΠΓΕ Προµηθεύς» και 7 σύγχρονες πυραυλάκατοι. Οι ΗΠΑ δείχνοντας
ενδιαφέρον να αποκτήσουν τον έλεγχο
των ναυπηγείων παρακολουθούν στενά τις
εξελίξεις. Η επίσκεψη των υψηλόβαθµων
κρατικών αξιωµατούχων Άνταµ Μπόιλερ,
διευθύνοντα συµβούλου του International
Development Finance Corporation, της Κίµπερλι Ριντ, προέδρου της αµερικανικής
τράπεζας εισαγωγών-εξαγωγών, της Μπόνι Γκλιγκ, υποδιευθύντριας της αµερικανικής υπηρεσίας διεθνούς ανάπτυξης, και
του Μάθιου Ζάις, αναπληρωτή υπουργού
Ενέργειας των ΗΠΑ, στις εγκαταστάσεις
των ναυπηγείων (21 Σεπτεµβρίου 2020)
συνοδεία του Τζέφρι Πάιατ, Αµερικανού
πρέσβη στην Αθήνα, και των Άδωνη Γεωργιάδη, υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Νίκου Παπαθανάση, υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συµβολίζει τη δέσµευση των ΗΠΑ για την ανασύσταση του ναυπηγοεπισκευαστικού
κλάδου στην Ελλάδα.
Τέλος, τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά,
που αποτελούν το µεγαλύτερο ναυπηγείο
της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου, από το 2018 τελούν υπό
εξυγίανση και βρίσκονται σε καθεστώς ει-

Με σκοπό την ανάπτυξη των θαλάσσιων κοιτασµάτων, µέσω παραχωρήσεων στην περιοχή του Ιονίου και της Κρήτης, το ελληνικό κράτος έχει παραχωρήσει δικαιώµατα στην
ExxonMobil, σε συνεργασία µε την TOTAL και τα ΕΛΠΕ, για τη διεξαγωγή υπεράκτιων
ερευνών.
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δικής διαχείρισης µέχρι να περάσουν σε
νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο διαγωνισµός που έγινε για το στρατιωτικό κοµµάτι (11 ∆εκεµβρίου 2020) κρίθηκε άγονος, αφού οι προσφορές από την Pyletech
Shipyards και την ΟΝΕΧ ήταν 15,1 εκατοµµύρια ευρώ και 1 εκατοµµύριο ευρώ αντίστοιχα, πολύ κατώτερες δηλαδή από το
αναµενόµενο. Η προσφορά της τελευταίας ήταν µη ανταγωνιστική και συµβολικού
χαρακτήρα, ώστε να έχει τη δυνατότητα
παρακολούθησης και επέµβασης στη διαδικασία. Σε αντίθεση µε τα δύο άλλα ναυπηγεία, στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. η
κατάσταση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Στο
δεύτερο διαγωνισµό (7 Ιουλίου 2021), που
προκηρύχθηκε από την Εταιρεία Ακινήτων του ∆ηµοσίου, πλειοδότησε η Miling
Enterprises συµφερόντων του εφοπλιστή
Γιώργου Προκοπίου προσφέροντας συνολικό τίµηµα 62,5 εκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς τη συµµετοχή του αµερικανικού παράγοντα αυτή τη φορά. Η µεταβίβαση αναµένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του
έτους οπότε και θα έχουν επιλυθεί εκκρεµότητες και οφειλές προηγούµενων ιδιοκτησιών που διασφαλίζουν την βιωσιµότητα του επιχειρηµατικού πλάνου.
Οι αµερικανικών συµφερόντων επενδύσεις στα ναυπηγεία έχουν διττό στόχο.
Πρώτος στόχος είναι η αντιστάθµιση της
σηµαντικής παρουσίας της Κίνας, η οποία
µετά την αγορά του Οργανισµού Λιµένος
Πειραιώς (ΟΛΠ) επιθυµεί να επεκταθεί περαιτέρω στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο54. Το ενδιαφέρον αποτυπώθηκε στα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας για το Νεώριο της Σύρου και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Μάλιστα, ο Τζόου Σιάο Λί, πρέσβης
της Κίνας, επισκέφθηκε τα τελευταία συνοδευόµενος από τον πρόεδρο του κινεζικού ναυπηγικού οµίλου Φουτζιέν Τζάο
Τσίν (21 Αυγούστου 2014). Η COSCO κατέχει το 51% του ΟΛΠ, ενώ εκκρεµεί η µεταβίβαση ποσοστού 16% υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης ενός κύκλου σηµαντικών επενδύσεων55. Η ελληνική κυβέρνηση σταθµίζει εάν θα πρέπει σε αυτή τη
φάση να αναβαθµίσει ακόµα περισσότερο
την παρουσία της Κίνας σε ένα τόσο καίριο
στρατηγικό σηµείο. Σύµφωνα µε σχετική
γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων, η COSCO δεν µπορεί να αποκτήσει
ναυπηγείο. Οι ΗΠΑ επιθυµούν να βάλουν
φραγµό στην αναβάθµιση της κινεζικής
παρουσίας. Ο ανταγωνισµός ΗΠΑ - Κίνας
στην Ελλάδα είναι εµφανής, µε την Ουάσι-

δα, «η DFC δηµιουργήθηκε από το Κογκρέσο για να δώσει στην κυβέρνηση των
ΗΠΑ ένα εργαλείο απέναντι στους µεγαλύτερους ανταγωνιστές µας και ιδίως για
να δηµιουργήσει µια εναλλακτική λύση
στη διπλωµατία του βιβλίου επιταγών, µε
την οποία η Κίνα και άλλοι έχουν εµπλακεί µε µηχανισµούς όπως το έργο Belt and
Road»57.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για το λιµάνι «Φίλιππος Β’» στην Καβάλα, το οποίο είναι προς ιδιωτικοποίηση µέσω ΤΑΙΠΕ∆, έχουν εκδηλώσει επενδυτικό ενδιαφέρον η Black Summit Financial Group και η τεξανή Quintana Infrastructure and Development.

γκτον να πιέζει την Ελλάδα για τη µη περαιτέρω επέκταση των οικονοµικών σχέσεων
µε την ασιατική δύναµη56. Από την άλλη
για το Πεκίνο η Ελλάδα αποτελεί ένα µέσο
προκειµένου να αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερη παρουσία στην Ευρώπη.
∆εύτερος στόχος της αµερικανικής
ηγεµονίας στον εν λόγω κλάδο είναι η ενίσχυση της παρουσίας στο ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό, το οποίο µέχρι στιγµής διαθέτει εγχώριας κατασκευής και ευρωπαϊκής σχεδίασης πλοία µε κύριους προµηθευτές τη Γερµανία, τη Γαλλία και την
Ολλανδία. Τα αµερικανικής προέλευσης
πλοία αντιστοιχούν µόλις στο 4% του πολεµικού στόλου.

International Development
Finance Corporation
Το παρεµβατικό οικονοµικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση του αµερικανικού σχεδιασµού στην περιοχή είναι η ∆ιεθνής Επιχείρηση Οικονοµικής Ανάπτυξης (International Development Finance
Corporation-DFC). Πρόκειται για τη διεθνή
επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ, που είναι ο
κρατικός βραχίονας για σοβαρές επενδύσεις µε γεωπολιτικό χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 2019 µε στόχο τις αναπτυσσόµενες
αγορές της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής
και της Αφρικής, όπου η Κίνα έχει διευρύνει σηµαντικά την επιρροή της τα τελευταία χρόνια. Η DFC εστιάζει στην παγκόσµια ανάπτυξη, στην ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής αλλά και στην παραγωγή
κερδών για τους Αµερικανούς φορολο-

γουµένους. Βάσει του καταστατικού της η
τράπεζα µπορούσε να επενδύσει µόνο σε
αναπτυσσόµενες χώρες. Λόγω του ότι η
Ελλάδα ως αναπτυγµένη χώρα ήταν εκτός
των δυνατοτήτων της, χρειάστηκε να γίνει
τροποποίηση του καταστατικού από τη Γερουσία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει το θέµα επί
τάπητος στη συνάντησή του µε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ στην Ουάσιγκτον (7 Ιανουαρίου 2020).
Την άνοιξη του ίδιου έτους η αµερικανική πρεσβεία στην Αθήνα κατάρτισε τη λίστα των έργων που θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν και αφορούν τους τοµείς
των κρίσιµων υποδοµών και της ενέργειας. Τα έργα πρώτης γραµµής είναι τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, η ιδιωτικοποίηση του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης, ο σταθµός
υγροποιηµένου φυσικού αερίου στο ίδιο
λιµάνι, ο υπόγειος αποθηκευτικός χώρος
φυσικού αερίου και το λιµάνι της Καβάλας,
καθώς και η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας
οδού. Στη λίστα περιλαµβάνονται και πολλές άλλες επενδύσεις µε µικρότερο όµως
βαθµό ωριµότητας. Πρόκειται για εµβληµατικές επενδύσεις που θα έχουν θετική
επίπτωση τόσο στην εθνική οικονοµία όσο
και στη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Η
συµµετοχή των Άντονι Μπλίνκεν, υπουργού Εξωτερικών, και Τζάνετ Γέλεν, υπουργού Οικονοµικών, φανερώνει την πολιτική
εργαλειοποίηση της DFC για την επίτευξη
των αµερικανικών στρατηγικών στόχων.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Τζέφρι
Πάιατ, Αµερικανός πρέσβης στην Ελλά-

Ισχυρές συνέργειες µεταξύ των δύο
κρατών έχουν δηµιουργηθεί και στον τεχνολογικό τοµέα. Πρόκειται για εξελίξεις που δροµολογήθηκαν µε αφετηρία
το 2018. Εκείνη τη χρονιά οι ΗΠΑ υπήρξαν η τιµώµενη χώρα στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (∆ΕΘ). Οι ταχύτατες διεργασίες που ακολούθησαν οδήγησαν
στην υπογραφή της επιστηµονικής και τεχνολογικής συµφωνίας στη Θεσσαλονίκη (28 Σεπτεµβρίου 2020) από τον Άδωνη Γεωργιάδη, υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων της Ελλάδας, και τον Μάικ
Ποµπέο, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Παρών ήταν και ο αρµόδιος Μάικλ Κράτσιος, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής
βοηθός του προέδρου Ντόναλντ Τραµπ
στο Γραφείο Επιστηµών και Τεχνολογίας
του Λευκού Οίκου και υφυπουργός Άµυνας, Έρευνας και Μηχανικής. Στις δηλώσεις που ακολούθησαν σηµείωσε τα εξής:
«Για εµάς αυτή η συµφωνία αναδεικνύει
τη δέσµευση και των δύο εθνών µας στην
προαγωγή της επιστήµης και της τεχνολογίας, προς όφελος της ευηµερίας των πολιτών µας, της οικονοµίας του µέλλοντος
και της ασφάλειας. Ανοίγει τον δρόµο για
έναν αριθµό νέων επενδύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη για Σ∆ΙΤ και τεχνολογικές ανακαλύψεις και για τις δύο χώρες µας»58.
Η συγκεκριµένη συµφωνία αντικαθιστά την προηγούµενη, που είχε υπογραφεί
το 1980, περιλαµβάνοντας και πρόσθετες
διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των επιστηµόνων και ερευνητών. Η συγκρότηση κοινής
επιτροπής για τον συντονισµό και τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας προσφέρει εξαιρετικά µεγάλες ευκαιρίες σε πολλά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα.
Οι αµερικανικές τεχνολογικές επενδύσεις, σε πρώτη φάση στη Θεσσαλονίκη,
σηµατοδοτούν τη δυναµική που αναπτύσσεται ραγδαία αναφορικά µε νέες συνερΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 l AMYNA KAI ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ l 47
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Με την πρόταση για την -σε επίπεδο σχεδιασµού ακόµα- φρεγάτα HF2 (ελληνική έκδοση της MMSC), στόχος της αµερικανικής πλευράς
είναι η ενίσχυση της παρουσίας της στο ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό, το οποίο µέχρι στιγµής διαθέτει εγχώριας κατασκευής και ευρωπαϊκής σχεδίασης πλοία µε κύριους προµηθευτές τη Γερµανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

γασίες. Οι επενδύσεις των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται, αποτυπώνουν το εύρος της ανάπτυξης σε αυτόν τον τοµέα.
Η Pfizer δηµιούργησε δύο ψηφιακά κέντρα στα οποία απασχολούνται 500 εργαζόµενοι. Ο ισχυρός άντρας της αµερικανικής φαρµακευτικής Αλβέρτος Μπουρλά
γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και έτσι η πόλη είχε προβάδισµα στις διεθνείς επενδύσεις της εταιρείας. Ουσιαστικά η Pfizer καθιστά τη Θεσσαλονίκη παγκόσµιο κόµβο της τεχνητής νοηµοσύνης
και ανάλυσης δεδοµένων. Η Cisco ίδρυσε ένα ∆ιεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και Ψηφιακών ∆εξιοτήτων
σε συνδυασµό µε τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης και την κυβέρνηση υπό την αιγίδα του
Γραφείου του Πρωθυπουργού. Τα πανεπιστήµια της Θεσσαλονίκης αποτελούν σοβαρό κίνητρο για τις εταιρείες τεχνολογίας ώστε να επενδύουν στην πόλη. Επίσης,
η Cisco έχει ανακοινώσει την ίδρυση ενός
δεύτερου κέντρου καινοτοµίας στη Σύρο.
Συνολικά οι επενδύσεις της για τα επόµενα πέντε χρόνια υπολογίζονται στα 10-12
εκατοµµύρια ευρώ. Ακόµα µία εταιρεία, η
Deloitte, επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για τη
δηµιουργία του Alexander Competence
Center. Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο
δηµιουργίας τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης
και παραγωγικότητας, µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτοµία.
Η δραστηριοποίηση των παραπάνω
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εταιρειών στους τοµείς της έρευνας και
καινοτοµίας αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη σε κέντρο επιστήµης και τεχνολογίας.
Προβλέπεται η εγκατάσταση και άλλων
εταιρειών. Η πόλη έχει διευρυµένο ρόλο
τόσο στον τοµέα των µεταφορών (οδικές
και σιδηροδροµικές) όσο και στον τοµέα
της ενέργειας αποτελώντας διακοµιστικό
κόµβο προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη59.
Η δυναµική της συνεργασίας στον ψηφιακό τοµέα επιβεβαιώνεται και από την
επένδυση της Microsoft, η οποία µε την
υλοποίηση του κέντρου δεδοµένων στην
Αθήνα θα τοποθετήσει την Ελλάδα στην
πρώτη γραµµή των ευρωπαϊκών υπηρεσιών cloud computing. Πρόκειται για τη
µεγαλύτερη επένδυση της αµερικανικής
εταιρείας από τότε που δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα και υπολογίζεται να έχει οικονοµικό όφελος πάνω από 1 δις ευρώ. Ταυτόχρονα η Microsoft έχει δεσµευτεί να εκπαιδεύσει 100.000 νέους σε ψηφιακές τεχνολογίες. Επιπρόσθετα εξαγόρασε την
ελληνική εταιρεία Softomotive και θα ξεκινήσει ένα κέντρο αυτοµατοποίησης ροµποτικών διαδικασιών στην Αθήνα. Η συγκεκριµένη εξαγορά αποτελεί µια από τις
υψηλότερες που έχουν γίνει στον τοµέα
της τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθώς το
τίµηµα υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 100
εκατοµµύρια ευρώ.
Στον χώρο της αποθήκευσης δεδοµέ-

νων, η Amazon web services υπέγραψε
Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το Υπουργείο
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης για υποδοµές
και τεχνολογία cloud. Σύντοµα θα ανοίξει
το πρώτο γραφείο της στην Αθήνα και εξετάζει τη µεταφορά της κύριας δραστηριότητάς της στην Ελλάδα.
Η επίσης αµερικανική Digital Reality
εξαγόρασε τη Lamda Hellix, το µεγαλύτερο χειριστή κέντρου δεδοµένων της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δροµολογώντας επενδύσεις ύψους 400 εκατοµµυρίων ευρώ. Η εισηγµένη στο Nasdaq
Applied Materials απέκτησε την ελληνική
start-up ThinkSilicon, µε έδρα την Πάτρα,
µε εκτιµώµενο τίµηµα πάνω από 30 εκατοµµύρια ευρώ. Η Applied Materials απασχολεί 22 χιλιάδες εργαζοµένους σε παγκόσµιο επίπεδο, έχοντας επενδύσει για
το 2020 περίπου 2,1 δις ευρώ σε έρευνα
και ανάπτυξη.
Οι αµερικανικές πολυεθνικές βλέπουν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά και
οι επενδύσεις από ιδιωτικά κεφάλαια θα
συνεχιστούν στους τοµείς της έρευνας,
καινοτοµίας και τεχνολογίας. Οι δύο χώρες συνεργάστηκαν αποτελεσµατικά στο
διάστηµα 2018-2020, στο οικονοµικό και
εµπορικό κοµµάτι, καταφέρνοντας να υλοποιήσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
τον στόχο της ανάδειξης της Ελλάδας σε
επιστηµονικό και τεχνολογικό κέντρο της
περιοχής.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ
ΗΠΑ-ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Η ανάλυση των πολυσχιδών σχέσεων
στους τοµείς υψηλής πολιτικής κατέδειξε
τον στρατηγικό τους χαρακτήρα. Προϋπόθεση για την ύπαρξη στρατηγικής συνεργασίας είναι η οικονοµία, η οποία ως βασικός συντελεστής ισχύος δεν αποτελεί
εξαίρεση και στην υπό εξέταση περίπτωση.
Το επιστέγασµα της αναβαθµισµένης
διµερούς συνεργασίας είναι η καθιέρωση του Στρατηγικού ∆ιαλόγου ΗΠΑ - Ελλάδας. Εντασσόµενος σε θεσµικό πλαίσιο µε υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση
από διαφορετικές υπηρεσίες των δύο χωρών αφορά τους ακόλουθους θεµατικούς
τοµείς: περιφερειακή συνεργασία, άµυνα
και ασφάλεια, επιβολή του νόµου και καταπολέµηση της τροµοκρατίας, εµπόριο και
επενδύσεις, ενέργεια και επαφές µεταξύ
κοινωνίας των πολιτών.
Ο ∆ιάλογος πραγµατοποιήθηκε για
πρώτη φορά στην Ουάσιγκτον (13 ∆εκεµβρίου 2018) µεταξύ του Γιώργου Κατρούγκαλου, αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, και του Γουές Μίτσελ, βοηθού υπουργού Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, µε τη συµµετοχή του
Μάικ Ποµπέο, υπουργού Εξωτερικών, και
Τζον Μπόλτον, συµβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Είχαν προηγηθεί οι επισκέψεις στην
Ουάσιγκτον του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα (14 - 18 Οκτωβρίου 2017) ο οποίος συναντήθηκε µε τον πρόεδρο Ντόναλντ
Τραµπ και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, και
του Νίκου Κοτζιά, υπουργού Εξωτερικών,
(21 - 23 Μαΐου 2018) για επαφές µε τον

Μάικ Ποµπέο και τον Τζον Μπόλτον, δροµολογώντας τη νέα δυναµική στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις.
Στον Πρώτο Στρατηγικό ∆ιάλογο αναλύθηκαν ζητήµατα που αφορούσαν τις έξι
θεµατικές. Ειδικότερα τα δύο µέρη επικεντρώθηκαν στις τριµερείς συνεργασίες και
πολυµερείς πρωτοβουλίες υπό αµερικανική εποπτεία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα
κοινά περιφερειακά οφέλη στην οικονοµία
και ασφάλεια στα Βαλκάνια µε επίκεντρο
την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδοµών,
στην επέκταση των πολύπλευρων αµυντικών διµερών σχέσεων, στη συνέχιση της
συνεργασίας σε ζητήµατα επιβολής του
νόµου, της αντιτροµοκρατίας και της καταπολέµησης των παράνοµων δραστηριοτήτων, στο άνοιγµα ενός νέου οικονοµικού
κεφαλαίου όπου οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν
επενδυτικά την Ελλάδα ώστε η τελευταία
να ενισχυθεί ως ενεργειακός, µεταφορικός και εµπορικός κόµβος, στην αγορά
του αµερικανικού σχιστολιθικού αερίου,
στους ενεργειακούς κόµβους και αγωγούς επί ελληνικού εδάφους καθώς και σε
θέµατα χαµηλής πολιτικής. Στις δηλώσεις
που ακολούθησαν ο Ρόµπερτ Παλαντίνο,
εκπρόσωπος του αµερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτήρισε την Ελλάδα
ως «πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια», ενώ ο Μάικ Ποµπέο αναφέρθηκε στην «ιστορική
πρόοδο», κάνοντας λόγο για την πιο σηµαντική εξέλιξη των ελληνοαµερικανικών
σχέσεων60. Από την πλευρά του ο Έλληνας υπουργός χαρακτήρισε τον Στρατηγικό ∆ιάλογο ως «ορόσηµο» για τις σχέσεις

Ο ισχυρός άντρας της αµερικανικής φαρµακευτικής Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά, γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και έτσι η πόλη είχε προβάδισµα στις διεθνείς επενδύσεις της εταιρείας.

των δύο χωρών, οι οποίες έχουν µια ταύτιση στρατηγικών συµφερόντων61.
Το 2018 υπήρξε η καλύτερη χρονιά
(ως τότε) στη σύγχρονη ιστορία των διµερών σχέσεων. Το ευρύ φάσµα συνεργασίας που διέπει τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις τέθηκε επί τάπητος και στον ∆εύτερο
Στρατηγικό ∆ιάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ, την
έναρξη του οποίου εγκαινίασαν στην Αθήνα (7 Οκτωβρίου 2019) ο Νίκος ∆ένδιας,
υπουργός Εξωτερικών, µε τον Αµερικανό
οµόλογό του Μάικ Ποµπέο. Στο κοινό ανακοινωθέν τονίζεται: «Ο Στρατηγικός ∆ιάλογος αποτελεί απτή απόδειξη και εποικοδοµητική δέσµευση των δύο χωρών και υπογραµµίζει την ισχύ της διµερούς σχέσης,
επιβεβαιώνοντας την αµοιβαία επιθυµία
των ΗΠΑ και της Ελλάδας να εµβαθύνουν
τη συνεργασία τους»62.
Για την περιφερειακή συνεργασία συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, η συνέχιση της
διαδικασίας για την ένταξη των κρατών
των ∆υτικών Βαλκανίων στους ευρωπαϊκούς και διατλαντικούς θεσµούς και η επίλυση των διαφορών µε ειρηνικά µέσα. Οι
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι
προκλήσεις ασφαλείας που προέρχονται
από την Τουρκία και η τριγωνική συµµαχία
3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ)
είχαν ήδη αναλυθεί στην 6η Τριµερή Συνάντηση στην Ιερουσαλήµ (20 Μαρτίου
2019), όπου για πρώτη φορά παραβρέθηκαν Αµερικανοί αξιωµατούχοι και συγκεκριµένα οι Μάικ Ποµπέο και Φράνσις Φάνον.
Στην άµυνα και ασφάλεια, επιβεβαιώθηκε η επιθυµία να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία µέσω του
Παραρτήµατος της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας, τον αυξηµένο αριθµό διµερών ασκήσεων και τις αµυντικές δαπάνες της Ελλάδας που είναι στο
2% του ΑΕΠ. Η πολυδιάστατη αµυντική
σχέση καλύπτει τις ανάγκες των δύο χωρών να αντιµετωπίσουν πιο αποτελεσµατικά τις περιφερειακές και παγκόσµιες προκλήσεις.
Στον τοµέα της ενέργειας, έγινε αναφορά στις πρώτες εισαγωγές αµερικανικού υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην
Ελλάδα, στον σχεδιαζόµενο σταθµό της
Αλεξανδρούπολης, στην πρόοδο του ∆ιαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ)
και του ∆ιασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) και στην πρόθεση της Ελλάδας να διερευνήσει ευκαιρίες για την περαιτέρω επέκταση των ενερΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 l AMYNA KAI ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ l 49
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΜΕΡΟΣ B'
γειακών δικτύων µε τα άλλα κράτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ειδική µνεία έγινε
για τα κοιτάσµατα της Ανατολικής Μεσογείου, τον αγωγό EastMed και τα δικαιώµατα έρευνας σε δύο θαλάσσια οικόπεδα
ανοιχτά της Κρήτης που κατακυρώθηκαν
υπέρ της κοινοπραξίας στην οποία συµµετέχει η αµερικανική εταιρεία ενέργειας
ExxonMobil.
Καίρια θέµατα στον τοµέα του εµπορίου και στις επενδύσεις αποτελούν η δηµιουργία δύο νέων κέντρων για την καινοτοµία στη Βόρεια Ελλάδα από αµερικανικές
εταιρείες, η ιδιωτικοποίηση βασικών υποδοµών όπως τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και
το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης µε αµερικανικά κεφάλαια και το ενδιαφέρον για
απόκτηση αδειών στο καζίνο του Ελληνικού.
Στους δύο τοµείς χαµηλής πολιτικής επιβολή του νόµου και καταπολέµηση της
τροµοκρατίας, και επαφές µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών -, οι οµάδες εργασίας συζήτησαν θέµατα που αφορούν τη
συµµετοχή της Ελλάδας στο πρόγραµµα
απαλλαγής θεώρησης εισόδου στις ΗΠΑ,
τη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, την ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ
των µουσείων και των νέων προγραµµάτων ανταλλαγής φοιτητών.
Ακολούθησε επισκόπηση υψηλού επιπέδου του Στρατηγικού ∆ιαλόγου µεταξύ
των υπουργών Εξωτερικών Νίκου ∆ένδια
και Μάικ Ποµπέο στην Αθήνα (28 Σεπτεµβρίου 2020) ενόψει του Τρίτου Στρατηγικού ∆ιαλόγου63. Ο τρίτος γύρος είναι προγραµµατισµένος να διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον (14 Οκτώβριου 2021) όπου θα
συµπέσει µε την υπογραφή του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µε πενταετή ανανέωση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΩΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
Μετά τον ψυχρό πόλεµο η Τουρκία θεωρείται ως «κράτος-κλειδί» για την Ευρασία µαζί µε την Ουκρανία, το Αζερµπαϊτζάν
και το Ιράν64, ενώ οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ρωσία και η Κίνα είναι οι κύριοι γεωστρατηγικοί δρώντες της. Η Τουρκία, χώρα ζωτικής σηµασίας για την εξυπηρέτηση
των αµερικανικών συµφερόντων, λόγω της
γεωπολιτικής της θέσης, και της συµµετοχής της στο ΝΑΤΟ - όντας δεύτερη σε µέ50 l AMYNA KAI ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ l ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Η απόκτηση των ρωσικών συστηµάτων S-400 από την Τουρκία, το 2020, υπήρξε κοµβικό σηµείο για την αλλαγή των γεωστρατηγικών δεδοµένων και η αµερικανική διοίκηση,
υπό τον Ντόναλντ Τραµπ, προχώρησε σε αντίποινα, αναστέλλοντας την προµήθεια των
F-35 και επιβάλλοντας κυρώσεις µέσω του Countering America's Adversaries Through
Sanctions (Νόµος για την Αντιµετώπιση των Αντιπάλων της Αµερικής Μέσω Κυρώσεων).

γεθος ενόπλων δυνάµεων - εκµεταλλεύτηκε τον ιδιαίτερο ρόλο της στην περιοχή
οικοδοµώντας στενή στρατηγική σχέση µε
την Ουάσιγκτον.
Από το 200365 και έπειτα ο Τούρκος
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν άρχισε να αποµακρύνεται σταδιακά, αριστοτεχνικά και
σιωπηρά από τις ΗΠΑ. Έχοντας υιοθετήσει τον πολιτικό ισλαµισµό και τη θεωρία
του ευρασιανισµού, η Τουρκία απέκτησε
χαρακτηριστικά απρόβλεπτης, αναθεωρητικής και περιφερειακής δύναµης. Ο πολιτικός ισλαµισµός εδράζεται στη µεταβολή
της µουσουλµανικής θρησκείας σε πολιτική ιδεολογία. Το τουρκικό πολιτικό ισλάµ
µε κύριους εκπροσώπους τον Νετσµετίν
Ερµπακάν, τον Αµπντουλάχ Γκιουλ και τον
Αχµέτ Νταβούτογλου επιχειρεί να εκπροσωπήσει στην παγκόσµια σκηνή όλους
τους µουσουλµάνους. Ο παραδοσιακός

εθνοκεντρικός κεµαλισµός αντικαταστάθηκε από τον νέο οθωµανικό ισλαµοκεµαλισµό, δηλαδή µια νέα ιδεολογική σύνδεση τουρκισµού, παντουρκισµού, οθωµανισµού και ισλαµισµού, την οποία η Τουρκία
εργαλειοποιεί σε όλη την υποπεριφέρεια
της Ανατολικής Μεσογείου από τη Λιβύη
έως τη Συρία, τις χώρες της Αφρικής και
την περιοχή του Καυκάσου. Η θεωρία του
ευρασιανισµού αντίκειται στο ΝΑΤΟ και
στην προοπτική της τουρκικής ένταξης
στην ΕΕ. Οι υποστηρικτές της προέρχονται κυρίως από το κοµµάτι των κοσµικών
στρατιωτικών ελίτ και πρεσβεύουν τη συµµετοχή της χώρας τους σε έναν νέο άξονα µε την Κίνα και τη Ρωσία. Στη βάση αυτής της θεωρίας αναπτύχθηκε µια ιδιόρρυθµη ρωσοτουρκική σχέση που παράγει
κέρδη και στους δύο εταίρους χωρίς να
απειλείται το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαί-

σιο στην περιοχή. Σε πρώτη φάση η σχέση αυτή αφορούσε µόνο το πεδίο της γεωοικονοµίας όπου αναπτύχθηκαν στενοί
δεσµοί γύρω από το εµπόριο, την ενέργεια και την τεχνολογία. Η απόκτηση των
S-400, το 2020, υπήρξε κοµβικό σηµείο
για την αλλαγή των γεωστρατηγικών δεδοµένων. Προηγήθηκε η επίσηµη τοποθέτηση της τουρκικής ηγεσίας ότι οι ΗΠΑ υποκίνησαν το αποτυχηµένο πραξικόπηµα (15
Ιουλίου 2016). Μια θέση που ακόµα και σήµερα αναπαράγεται από τους επίσηµους
αξιωµατούχους, όπως τον Σουλεϊµάν Σοϊλού, υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος προέβη σε σχετική δήλωση στον κυβερνητικό
Τύπο αµέσως µετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τζο Μπάιντεν66.
Η αµερικανική διοίκηση, υπό τον
Ντόναλντ Τραµπ, προχώρησε σε αντίποινα ακυρώνοντας την προµήθεια των
F-35 και επιβάλλοντας κυρώσεις µέσω
του Countering America's Adversaries
Through Sanctions (Νόµος για την Αντιµετώπιση των Αντιπάλων της Αµερικής Μέσω
Κυρώσεων)67. Η αγορά του ρωσικού οπλικού συστήµατος αντίκειται στη δέσµευση που ανέλαβαν οι σύµµαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία (8 9 Ιουλίου 2016) για τη µείωση των εξαρτήσεων από τον ρωσικό οπλισµό. Οι σχέσεις
ΗΠΑ-Τουρκίας βρίσκονται στην παρούσα
φάση σε οριακό σηµείο. Οι S-400 αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου στην
αντιπαράθεση µε τη ∆ύση. Η ευρασιατική στρατηγική επιδιώκει να µεταβάλει την
Τουρκία σε µια δύναµη του «ενδιάµεσου
χώρου», η οποία χρησιµοποιεί τη γεωπολιτική της σηµασία, για να καθίσταται απαραίτητη σε όλους, επιδιώκοντας αναβαθµισµένη θέση προνοµιακού συνοµιλητή µε
τις µεγάλες δυνάµεις. ∆ρώντας ως περιφερειακή δύναµη, διεκδικεί ρόλο στις ανακατανοµές ισχύος και συµφερόντων µε τις
ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία στο πολυπολικό σύστηµα.
Η Τουρκία, εκτός από τη σχέση της µε
τη Ρωσία, στηρίζεται στο Πεκίνο για την οικονοµική διάσωσή της, προκειµένου να
αποφύγει την προσφυγή σε οργανισµούς
που ελέγχονται από τη ∆ύση, όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Στο πλαίσιο αυτό έχει λάβει 3,6 δις δολάρια και 1 δις δολάρια ως δάνεια από τη Βιοµηχανική και
Εµπορική Τράπεζα της Κίνας (2018) και την
Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (2019) αντίστοιχα. Το Πεκίνο είναι ο δεύτερος σε µέγεθος εισαγωγέας µετά τη Ρωσία (23,6

δις δολάρια έφτασε το διµερές εµπόριο
το 2018), ενώ έχει επενδύσει 3 δις δολάρια στο διάστηµα 2016-201968.
Η κινεζική πρωτοβουλία «Μια Ζώνη,
ένας ∆ρόµος»69, το κολοσσιαίο αναπτυξιακό πρόγραµµα του Πεκίνου, αποτελεί πηγή κεφαλαίου για την Τουρκία αλλά και ευκαιρία για την Κίνα να αποκτήσει στρατηγικό έρεισµα στη Μεσόγειο. Η σινοτουρκική συνεργασία, εκτός από το εµπόριο,
την ενέργεια και τις υποδοµές, αφορά και
την εµβάθυνση των σχέσεων στα πεδία
της άµυνας και της ασφάλειας, εστιάζοντας στις µυστικές υπηρεσίες και στον κυβερνοπόλεµο. Ουσιαστικά οι δύο χώρες
µοιράζονται το ίδιο όραµα αµφισβήτησης
της αµερικανικής ηγεµονίας και µιας διεθνούς τάξης η οποία στηρίζεται σε διεθνείς οργανισµούς που η ίδια η ∆ύση έχει
δηµιουργήσει.
Η Τουρκία έχει εναγκαλιστεί τόσο γεωοικονοµικά όσο και γεωστρατηγικά µε τη
Ρωσία και την Κίνα. Παραµένει τυπικά και
µόνο στη ∆ύση έχοντας πλέον ανταγωνιστικές και συγκρουσιακές σχέσεις. Επέλεξε να εξελιχθεί σε έναν πλήρως ανεξάρτητο ευρασιατικό πόλο ισχύος στο µεταβαλλόµενο πολυπολικό διεθνές σύστηµα.
Υπό τις νέες αυτές συνθήκες έχουν
καταρτιστεί, σε ανάλυση που δηµοσιεύτηκε για λογαριασµό του Πενταγώνου, τα παρακάτω τέσσερα σχέδια-σενάρια που αποτυπώνουν την προετοιµασία των ΗΠΑ για
την αλλαγή της πολιτικής τους έναντι της
Τουρκίας70 :
l Το πρώτο αφορά και τον διακαή πόθο
των ΗΠΑ που είναι ο εκδηµοκρατισµός
της Τουρκίας και η επιστροφή της στον
ρόλο που έπαιξε για τον δυτικό κόσµο
κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου
και µέχρι και το 2003.
l Το δεύτερο θέλει την Τουρκία να παραµένει ένας δύσκολος εταίρος για τις
ΗΠΑ και για τη ∆ύση συνολικά.
l Το τρίτο αφορά έναν ρόλο στρατηγικής
εξισορρόπησης που θα παίξει η Τουρκία, κρατώντας σχέσεις µε τη ∆ύση αλλά που θα έχει πολύ πιο σηµαντικές σχέσεις µε χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία και
άλλες ασιατικές δυνάµεις.
l Το τέταρτο έχει να κάνει µε πλήρη αποκοπή της Τουρκίας από τις ΗΠΑ και τη
∆ύση και την πρόσδεσή της σε συµµαχίες που δηµιουργούνται από Ρωσία, Ιράν
και Κίνα.
Οι ΗΠΑ υπό τη διοίκηση του Τζο Μπάιντεν θα επιδιώξουν να επαναφέρουν την

Τουρκία στη ∆ύση, εκµεταλλευόµενες κυρίως τις δυνάµεις στο εσωτερικό της που
επιθυµούν πολιτική αλλαγή στον διεθνή
προσανατολισµό της χώρας, καθώς και
τη ρωσοαµερικανική αντιπαράθεση που
εκτυλίσσεται κοντά στα τουρκικά σύνορα. Στην περίπτωση απώλειας της Τουρκίας, η αµερικανική επιρροή χάνεται ολοκληρωτικά στην περιοχή της ∆υτικής Ασίας (το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το
Ιράκ, τη Συρία µε κατάληξη στην Τουρκία).
Όµως οποιοσδήποτε συµβιβασµός και αν
επιτευχθεί δεν µπορεί παρά να είναι επώδυνος για την Τουρκία, αφού θα υποχρεωθεί σε αναδίπλωση έναντι των αµερικανικών απαιτήσεων σε σειρά σηµαντικών ζητηµάτων, µε πρωτεύον την επιστροφή των
S-400 και την ακύρωση κάθε προοπτικής
για αγορά νέων ρωσικών οπλικών συστηµάτων. Σε κάθε περίπτωση η αποδέσµευσή της από τη Ρωσία κάθε άλλο παρά εύκολη προβλέπεται, ανεξάρτητα από το σενάριο που θα επικρατήσει τελικά. Ήδη η
Ουάσιγκτον επέλεξε να διαµορφώσει τις
συµµαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο µέσω στρατηγικών σχέσεων και πολυµερών
σχηµάτων συνεργασίας χωρίς την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει εισέλθει ενεργά στους
περιφερειακούς συσχετισµούς ισχύος
για πρώτη φορά ως στρατηγικός σύµµαχος των ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ αποδυναµώνουν τη γεωστρατηγική εξάρτησή τους από την Τουρκία
παρακάµπτοντάς τη. Η αµερικανική διπλωµατία είναι εξαιρετικά δυσαρεστηµένη και ενοχληµένη από τον Ταγίπ Ερντογάν. Η Τουρκία έχει µετατραπεί από έναν
παραδοσιακό σύµµαχο, τον οποίο οι ΗΠΑ
στήριζαν και ενίσχυαν επενδύοντας σε πόρους για δεκαετίες, σε µια χώρα µε γεωπολιτικό προσανατολισµό στα συµφέροντα της Ρωσίας, της Κίνας αλλά και του
Ιράν71. Η Τουρκία επέλεξε να πορευτεί εκ
διαµέτρου αντίθετα µε τους βασικούς γεωπολιτικούς στόχους των ΗΠΑ: τον έλεγχο
της Ευρασίας, την ανάσχεση της Κίνας και
της Ρωσίας, και στην αποτροπή δηµιουργίας τοπικών δυνάµεων σε περιφερειακά
υποσυστήµατα που είναι εχθρικές προς
τα αµερικανικά συµφέροντα72. Αν η Τουρκία δεν επιστρέψει στο δυτικό στρατόπεδο, οι σχεδιασµοί των ΗΠΑ αλλάζουν οριστικά. Η Ουάσιγκτον θα ενισχύσει ακόµα
περισσότερο τη στρατηγική σχέση µε τους
συµµάχους της στη Μέση Ανατολή και την
Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να καταστήσει
την Τουρκία άνευ σηµασίας. Σε περίπτωση
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πραγµάτωσης αυτής της αλλαγής, η Ελλάδα θα εδραιώσει τη θέση της στον συµµαχικό χάρτη των ΗΠΑ στο µέγιστο επίπεδο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αναβαθµισµένη, πολυεπίπεδη και
στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ αποτελεί πραγµατικότητα. Αναβαθµισµένη, γιατί η Ελλάδα από συµµαχική χώρα αποκτά
σταδιακά καθεστώς «ειδικής σχέσης» µε
την Ουάσιγκτον µέσω της πολυσχιδούς
εξωτερικής πολιτικής των τριµερών σχηµάτων και των διευρυµένων δικτύων περιφερειακής συνεργασίας, έχοντας εισέλθει
ενεργά στους συσχετισµούς ισχύος, στον
διακριτό γεωπολιτικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και ασκώντας στρατηγική
εποπτεία στα συµφέροντα των ΗΠΑ. Πολυεπίπεδη, διότι πέρα από τον τοµέα της
άµυνας που παραµένει η ραχοκοκαλιά των
διµερών σχέσεων στο πεδίο της υψηλής
πολιτικής, υπάρχει ταυτόχρονα διασύνδεση στην ενέργεια, στις λιµενικές υποδοµές, στη ναυτιλία, στην τεχνολογία και
στο εµπόριο. Στρατηγική, αφού τα εθνικά
συµφέροντα υλοποιούνται σε σηµαντικό
βαθµό µέσω της γεωοικονοµίας στις διµερείς τους σχέσεις. Το βάρος µετατοπίζεται
στην οικονοµία που είναι ο βασικός συντελεστής ισχύος. Στον βαθµό που οι ελληνοαµερικανικές οικονοµικές σχέσεις επεκτείνονται, η ικανότητα παραγωγής πλούτου στη χώρα µας µεταφράζεται σε ισχύ,
αποτελώντας µια χρήσιµη εκδοχή αποτροπής η οποία εντάσσεται στη στρατηγική της
εξωτερικής εξισορρόπησης73.
Ο κύκλος σύµπτωσης συµφερόντων
µεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας τα τελευταία πέντε χρόνια έχει µετουσιωθεί σε στρατηγική συνεργασία. Στη χώρα µας παρουσιάζεται η ιστορική ευκαιρία να εµβαθύνει και
να παγιώσει τη σχέση αυτή. Οι εξελίξεις
στην τρέχουσα δεκαετία θα καθορίσουν
εν πολλοίς τους συσχετισµούς ισχύος σε
τοπικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο για ολόκληρο τον 21ο αιώνα, σφυρηλατώντας συµµαχίες και προσδιορίζοντας
τη θέση των κρατών στο διεθνές σύστηµα
που σήµερα εµφανίζεται αρκετά ρευστό.
Η Ελλάδα οφείλει να κεφαλαιοποιήσει
στον µέγιστο βαθµό τη σύζευξη συµφερόντων µε την Ουάσιγκτον. Αυτή ρυθµίζεται
από το είδος της σχέσης που αναπτύσσεται µεταξύ των δύο δρώντων αναφορικά
µε τη θέση τους στη διεθνή πολιτική. Στην
παρούσα φάση είναι σχέση µιας µικρής µεσαίας µεγέθους χώρας µε µια µεγάλη
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Οι ΗΠΑ, υπό τη διοίκηση του Τζο Μπάιντεν και µε υπουργό Εξωτερικών τον Αντ. Μπλίνκεν
(αριστερά), θα επιδιώξουν να επαναφέρουν την Τουρκία στη ∆ύση, εκµεταλλευόµενες κυρίως τις δυνάµεις στο εσωτερικό της που επιθυµούν πολιτική αλλαγή στον διεθνή προσανατολισµό της χώρας, καθώς και τη ρωσοαµερικανική αντιπαράθεση που εκτυλίσσεται
κοντά στα τουρκικά σύνορα.

δύναµη. Στο σηµερινό πολυπολικό σύστηµα κυριαρχούν κατά κανόνα µικτές σχέσεις, µεταξύ των βασικών δρώντων, δηλαδή ανταγωνιστικές και συνεργατικές
ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια, σε συνδυασµό µε το µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον όπου συµφέροντα και συµµαχίες
εναλλάσσονται διαρκώς, δηµιουργείται ο
χώρος για την ανάπτυξη των λεγόµενων
µεσαίων δυνάµεων. Η χώρα µας πληροί
τις τρεις από τις τέσσερις προϋποθέσεις
ώστε να αναδειχθεί ως τέτοια74: α) βρίσκεται ίσως στην πιο κρίσιµη περιοχή του διεθνούς συστήµατος, στο τρίγωνο Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, β) δεν έχει φιλοδοξίες µεγάλης δύναµης και απέναντί
της βρίσκεται η Τουρκία, την οποία κανείς
από τους ισχυρότερους δρώντες (διεθνείς
και τοπικούς) δεν θέλει να δει να καθίσταται υπερβολικά ενισχυµένη. Μια αναβαθµισµένη Ελλάδα, που θα αποτελεί παράγοντα ανάσχεσης της τουρκικής επιρροής
και ισχύος, είναι µια προοπτική που εντάσσεται στις ρεαλιστικές αναγνώσεις του σηµερινού διεθνούς συστήµατος, γ) στο ίδιο
υποσύστηµα υπάρχουν οι ΗΠΑ ως µεγάλη δύναµη.
Η τέταρτη προϋπόθεση δεν έχει ακόµη εκπληρωθεί. Σύµφωνα µε αυτή, η χώρα που διεκδικεί ρόλο µεσαίας δύναµης
οφείλει να λειτουργεί ως αυτόνοµος γε-

ωπολιτικός πόλος ώστε να µην είναι απόλυτα ταυτισµένη µε καµία µεγάλη δύναµη,
λειτουργώντας έτσι ως ετερόφωτος δρων.
Ασκώντας πολύπλευρη εξωτερική πολιτική, χωρίς να είναι εξάρτηµα κάποιας µεγάλης δύναµης, η Ελλάδα µπορεί ταυτόχρονα σε συνεργατικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο να αποτελεί το κράτος-ρυθµιστή στην Ανατολική Μεσόγειο µεταξύ των
ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας. Προς αυτή την κατεύθυνση µια στρατηγική επίσης
συµµαχία µε τη Γαλλία αναµφίβολα προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στην Ελλάδα και θα αποτελεί σηµαντικό γεωπολιτικό κεφάλαιο ώστε να διαπραγµατευτεί
µε ακόµη καλύτερους όρους πρωτίστως
τις σχέσεις της µε τις ΗΠΑ και δευτερευόντως µε τις άλλες δύο µεγάλες δυνάµεις.
Οι στόχοι της Γαλλίας στην περιοχή είναι
ως επί το πλείστον αλληλεπικαλυπτόµενοι
µε τα αµερικανικά συµφέροντα και σε µικρότερο βαθµό ανταγωνιστικοί, παράγοντας που κάθε άλλο παρά αποτρεπτικός
είναι στην οικοδόµηση διττής συµµαχίας
µεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ ως µεγάλης δύναµης από τη µια, και της Γαλλίας ως πρωτεύουσας περιφερειακής δύναµης από την άλλη.
Το γεγονός ότι η Γαλλία είναι χώρα µέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ προσδίδει σ’ αυτή
χαρακτήρα συµπληρωµατικό µη θίγοντας
την υπάρχουσα ελληνοαµερικανική στρα-

Ο κύκλος σύµπτωσης συµφερόντων µεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας έχει µετουσιωθεί σε στρατηγική συνεργασία και στη χώρα µας παρουσιάζεται η ιστορική ευκαιρία να εµβαθύνει και
να παγιώσει τη σχέση αυτή, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στην τρέχουσα δεκαετία
θα καθορίσουν εν πολλοίς τους συσχετισµούς ισχύος σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο για µεγάλο µέρος του 21ου αιώνα.

τηγική συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί αντίβαρο στη γερµανική πολιτική που
ευνοεί την Τουρκία75. Σε κάθε περίπτωση η
πραγµάτωση του στόχου της µεσαίας δύναµης (που δεν αποτελεί αυτοσκοπό κατ’
ανάγκη) είναι να υπάρχει κάποια στοιχειώδης υψηλή στρατηγική76, ώστε η Ελλάδα
να µπορεί να ελίσσεται ανάµεσα στις µεγάλες δυνάµεις. Για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες απαιτείται η ανάληψη πρωτοβουλιών από το πολιτικό σύστηµα οι οποίες θα
είναι επεξεργασµένες και ενταγµένες σε
µια σφαιρική στρατηγική.
Το περιφερειακό γεωπολιτικό παίγνιο
έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι µηδενικού αθροίσµατος, ενώ τα συγκρουόµενα
συµφέροντα και οι αλληλεπικαλυπτόµενες
σχέσεις αποτελούν χαρακτηριστικό των διεθνών σχέσεων σήµερα. Οι ΗΠΑ υπερέχουν ακόµη σε όλους τους τοµείς και παραµένουν το µοναδικό κράτος το οποίο
µπορεί να προβάλει τη στρατιωτική και διπλωµατική του ισχύ σε όλο τον πλανήτη,
ενώ η διευθέτηση των µεγάλων διεθνών
προβληµάτων και κρίσεων δεν γίνεται χωρίς την ανάληψη πρωτοβουλίας και τη δράση τους. Αν και την παρούσα χρονική στιγµή οι ΗΠΑ έχουν την πρωτοκαθεδρία, τα
κενά ισχύος στις διάφορες περιοχές συρρίκνωσης της αµερικανικής επιρροής ενδεχοµένως να αυξηθούν στον βαθµό που
ο παγκόσµιος ρόλος τους συνεχίσει να

µειώνεται µε ταχύτερους ρυθµούς77. Στο
ενδεχόµενο υποχώρησης της παρουσίας
τους στην Ανατολική Μεσόγειο, τον κοµβικό ρόλο θα έχουν οι τοπικοί σύµµαχοιαντιπρόσωποι που θα αφήσουν πίσω τους,
δεδοµένου ότι η διεθνής τάξη υφίσταται
τις αλληλοσυνδεόµενες µεταβολές της
αποκέντρωσης και της περιφερειοποίησης78. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο επαναπροσδιορίζουν τον χώρο στο
περιβάλλον ασφάλειας ως µια δυνητικά
διακριτή γεωπολιτική υποπεριφέρεια.
Η οικοδόµηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ είναι αποτέλεσµα σύνθεσης τριών παραγόντων. Ο πρώτος, ο οποίος αναλύθηκε στην αρχή του
κειµένου, σχετίζεται µε τις καταλυτικές
εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο περιβάλλον ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου την τελευταία δεκαετία, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε πυλώνα σταθερότητας
και απόλυτα αφοσιωµένο σύµµαχο της ∆ύσης στην περιοχή. Ο δεύτερος αφορά τη
διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραµπ στην
εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του δόγµατος «Πρώτα η Αµερική». Υιοθετώντας
την τζακσονική παράδοση των νέο-αποµονωτιστών για τις διεθνείς σχέσεις που
είναι πιο εσωστρεφής, σε αντίθεση µε τον
ουιλσονισµό και τον χαµιλτονισµό, έδωσε
προτεραιότητα στα µείζονα εσωτερικά ζητήµατα. Αυτό προϋπέθετε εξορθολογισµό

στη διαχείριση των εθνικών πόρων για τις
εξωτερικές υποθέσεις µε πολιτική επιλεκτικού παρεµβατισµού µόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διακυβεύονταν ζωτικά
αµερικανικά συµφέροντα. Η παραδοσιακή
ανάγνωση του εθνικού συµφέροντος από
τους συντηρητικούς ρεπουµπλικάνους είναι πολύ κοντά στην προσέγγιση του πολιτικού ρεαλισµού. Η υποχώρηση της αµερικανικής εµπλοκής επί της προηγούµενης
προεδρίας σε ορισµένες υποπεριφέρειες
του διεθνούς συστήµατος έδωσε τη δυνατότητα σε συµµαχικά κράτη να αναλάβουν
πρωτοβουλίες και να επιµεριστούν τα βάρη. Η Ανατολική Μεσόγειος αποτέλεσε την
κατεξοχήν περίπτωση όπου οι ΗΠΑ µείωσαν µερικώς την παρουσία τους, αλλά µέσω πολυµερών σχηµάτων διπλωµατίας κάλυψαν το κενό, σχεδιάζοντας αριστοτεχνικά τη νέα σχέση µε την Ελλάδα µε προωθηµένη συνεργασία που ανάλογη δεν είχε
υπάρξει µεταξύ των δύο χωρών. Ο τρίτος
παράγοντας είναι συνδεδεµένος µε το θεσµικό πλαίσιο χάραξης και εφαρµογής της
αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Το σύστηµα δηµόσιων λειτουργών του Υπουργείου Άµυνας (Πεντάγωνο) παρακολουθεί, αναλύει, σταθµίζει και διατυπώνει
εκτιµήσεις για τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ
το Εθνικό Συµβούλιο Ασφαλείας έχει πλήθος εναλλακτικών αποφάσεων ανάλογα
µε το πώς διαµορφώνεται η κάθε υπόθεση
τοπικά, περιφερειακά και συστηµικά. Μαζί µε το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστούν
τα τρία κύρια θεσµικά κέντρα του αµερικανικού πολιτικού συστήµατος αναφορικά µε
την εξωτερική πολιτική79. Η διατήρηση της
αµερικανικής ισχύος, η προβολή της αµερικανικής υπεροχής και τα ιεραρχηµένα
εθνικά συµφέροντα αποτελούν τους σταθερούς πυλώνες της υψηλής στρατηγικής,
ανεξαρτήτως του προέδρου. Οι ΗΠΑ έχοντας προετοιµαστεί εγκαίρως για την αναδιάταξη στους συσχετισµούς ισχύος στην
Ανατολική Μεσόγειο, που οδήγησε στην
αλλαγή του γεωπολιτικού χάρτη (ο οποίος
παραµένει ακόµη ρευστός), διαµόρφωσαν
τις νέες συµµαχίες στο πλαίσιο του µακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασµού τους.
Τα τέσσερα µέτωπα που απασχολούν
στην παρούσα φάση την αµερικανική εξωτερική πολιτική είναι: το µέτωπο ενάντια
στην Κίνα, το µέτωπο έναντι της Ρωσίας,
οι ευρωαµερικανικές σχέσεις και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος µε τη Μέση Ανατολή. Στα τρία τελευταία εµπλέκεται η Ελλάδα. Εξελίσσεται δυνητικά σε χώρα πρώτης
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γραµµής που αντιµετωπίζεται µε ειδικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον, καλύπτοντας το κενό που αφήνει η µετατόπιση της Τουρκίας
προς τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες επιδιώκουν περιφερειακή ηγεµονία.
Οι ελληνοαµερικανικές σχέσεις εξελίσσονται µε ταχύ ρυθµό. Συντρέχουν
όλες οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα µέσω
σωστά δοµηµένης στρατηγικής σχέσης
µε τις ΗΠΑ στη βάση σχεδιασµένης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής να έχει συνέχεια στον αναβαθµισµένο της περιφερειακό ρόλο µε αυξηµένη επιρροή. Σ’ αυ-

τό το πλαίσιο ο συστηµατικός σχεδιασµός
και η αποτελεσµατικότητα στην υλοποίηση στόχων σε βάθος χρόνου θα κρίνουν
αν η Ελλάδα µπορεί να αναβαθµιστεί ως
«κράτος-κλειδί» αντικαθιστώντας την
Τουρκία σ’ αυτόν τον ρόλο. Εφόσον η τελευταία συνεχίσει την τροχιά αποµάκρυνσης από το δυτικό σύστηµα επιδιώκοντας
περιφερειακή ηγεµονία στα αµερικανικά συµφέροντα, οι ΗΠΑ θα σφυρηλατήσουν ακόµα περισσότερο τη σχέση τους
µε την Ελλάδα, έτσι ώστε η Τουρκία να
αποδοµηθεί ολοκληρωτικά στον αµερικα-

νικό στρατηγικό σχεδιασµό. Ανεξάρτητα
από το πώς τελικά η µεταβλητή που λέγεται τουρκική ηγεσία υπό τον Ταγίπ Ερντογάν θα πορευτεί και το σηµείο που το εκκρεµές των αµερικανοτουρκικών σχέσεων θα ισορροπήσει, η Ελλάδα πρέπει να
εκµεταλλευτεί στο έπακρο το παράθυρο
ευκαιρίας που της δίνεται, έτσι ώστε κάθε φορά που θα απειλείται, οι Αµερικανοί να θεωρούν ότι πλήττονται τα στρατηγικά τους συµφέροντα, κατακτώντας τη
θέση του σηµαντικότερου κρατικού δρώντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

52. George N. Tzogopoulos, “The Greek-American partnership: What next?”, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Ιανουάριος 2020, Policy Brief, No. 60/2020.
53. Ο Στρατηγικός ∆ιάλογος που έχει καθιερωθεί ανάµεσα στις δύο χώρες αναλύεται παρακάτω σε ξεχωριστό κεφάλαιο.
54. Η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος βρίσκεται στην ιδιοκτησία του ΟΛΠ/COSCO. Έχοντας επενδύσει στη βελτίωση των υποδοµών της σε δύο φάσεις συνέβαλε σηµαντικά στην αύξηση των δεξαµενιζόµενων πλοίων στο λιµάνι του Πειραιά (από 69 το 2016 σε 121 το 2020).
55. Οι υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 292 εκατοµµυρίων ευρώ που έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα, κυµαίνονται µόλις στο 30% του πενταετούς προγράµµατος σύµφωνα
µε τη σύµβαση παραχώρησης του λιµένα.
56. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξεκίνηµα της διακυβέρνησής του φάνηκε να έχει αποδεχτεί την άνευ όρων διµερή οικονοµική συνεργασία. Σταδιακά άλλαξε τακτική λαµβάνοντας υπόψη και τις προειδοποιήσεις των αµερικανών αξιωµατούχων για στρατηγικές και στρατιωτικές στοχεύσεις πίσω από τις ελκυστικές οικονοµικές προτάσεις της Κίνας.
57. Συνέντευξη του Τζέφρι Πάιατ στην Καθηµερινή, 7 Ιουνίου 2020.
58. Την επιστηµονική και τεχνολογική συµφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ υπέγραψαν οι Ποµπέο-Γεωργιάδης, ΑΠΕ-ΜΠΕ, https://www.amna.gr/home/article/491705/Tin-epistimonikikai-technologiki-sumfonia-Elladas--IPA-upegrapsan-Pompeo-Georgiadis.
59. Η αναβαθµισµένη θέση της πόλης επιβεβαιώνεται και από τη γενική πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Ελίζαµπεθ Λι, η οποία επισκέφθηκε το Ψηφιακό Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτοµίας της Pfizer (10 Σεπτεµβρίου 2020). Σε συνέντευξη στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο ανέλυσε τα αµερικανικά στρατηγικά συµφέροντα στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα συνολικά σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις.
60. «Τώρα περισσότερο από ποτέ, είµαστε στην ευχάριστη θέση να δούµε ότι η Ελλάδα αναδύεται ξανά ως ηγέτιδα δύναµη της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η περιοχή αυτή είναι ένα σηµαντικό στρατηγικό σύνορο. Οι ΗΠΑ εργάζονται για να ενισχύσουµε τις σχέσεις µας µε σταθερές δηµοκρατίες και δηµοκρατικούς συµµάχους. Συµµάχους όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ».
61. «Οι σχέσεις µας ίσως βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο και αυτό αντικατοπτρίζει, πρώτον, την ευθυγράµµιση των συµφερόντων στην περιοχή. ∆εύτερον, τις κοινές αξίες.
Τρίτον, την αναγνώριση των προσπαθειών σταθεροποίησης που καταβάλλει η Ελλάδα σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
∆εν προσπαθούµε µόνο να προστατεύσουµε τα εθνικά µας συµφέροντα, αλλά να αποτελέσουµε παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή».
62. Κοινό Ανακοινωθέν σχετικά µε τον ∆εύτερο Στρατηγικό ∆ιάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας 2019, https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/koino-anakoinothen-skhetika-meton-deutero-strategiko-dialogo-epa-elladas-2019.html.
63. Κοινή ∆ήλωση αναφορικά µε την Επισκόπηση Υψηλού Επιπέδου του Στρατηγικού ∆ιαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας, https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/koine-deloseanaphorika-me-ten-episkopese-upselou-epipedou-tou-strategikou-dialogou-epa-elladas-anepiseme-metaphrase.html.
64. Paul Kennedy, Emily Hill, Robert Chase, “The Pivotal States”, Foreign Affairs, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1996, τοµ. 75, Νο 1.
65. Η Τουρκία είχε αρνηθεί την παραχώρηση των συγκοινωνιακών οδών και των στρατιωτικών βάσεων για την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.
66. Hurriyet, 4 Φεβρουαρίου 2020.
67. CAATSA Section 231 “Imposition of Sanctions on Turkish Presidency of Defense Industries, https://gr.usembassy.gov/caatsa-section-231-imposition-of-sanctions-onturkish-presidency-of-defense-industries/.
68. Sultan Tepe and Ayce Alenderoglu, “Erdogan is turning Turkey into a Chinese client state”, Foreign Affairs, 16 Φεβρουαρίου 2020, https://foreignpolicy.com/2020/09/16/
erdogan-is-turning-turkey-into-a-chinese-client-state/.
69. Το µνηµόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες το 2015, µε σκοπό να εναρµονίσουν τη φιλόδοξη κινεζική πρωτοβουλία που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία µέσω
ενός τεράστιου δικτύου σιδηροδροµικών και θαλάσσιων διαδρόµων, µε το τουρκικό όραµα «Μεσαίος ∆ρόµος», συµπληρώνει τέλεια τους στόχους του Πεκίνου.
70. Βλ. Stephen J. Flanagan, F. Stephen Larrabee, Anika Binnendijk, Katherine Costello, Shira Efron, James Hoobler, Magdalena Kirchner, Jeffrey Martini, Alireza Nader, Peter
A. Wilson, Turkey's Nationalist Course: Implications for the U.S.-Turkish Strategic Partnership and the U.S. Army, RAND Corporation, Santa Monica, 2020 και Αλέξανδρος ∆ρίβας: Τέσσερα σενάρια ΗΠΑ για το µέλλον της Τουρκίας – Οι κυρώσεις είναι µόνο η αρχή, https://www.youtube.com/watch?v=7g13JOJvcO0.
71. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Αµερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ο οποίος είχε αποκαλέσει
την Τουρκία «ούτω καλούµενο στρατηγικό εταίρο» που «είναι κατ’ ακρίβεια ευθυγραµµισµένος µε τον µεγαλύτερο στρατηγικό µας ανταγωνιστή».
72. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Η αµερικανική εξωτερική πολιτική µετά τον ψυχρό πόλεµο. Ιδεολογικά ρεύµατα, ό.π., σ. 70.
73. Αλέξανδρος ∆ρίβας, «Το κλειδί των ελληνοαµερικανικών σχέσεων», Liberal, 3 Οκτωβρίου 2019, https://www.liberal.gr/diplomacy/to-kleidi-ton-ellinoamerikanikonscheseon/268829.
74. Κωνσταντίνος Γρίβας, «Αξιοποιώντας την τουρκική επιθετικότητα ως όχηµα για γεωπολιτική αναβάθµιση», Άρδην, Αύγουστος - Οκτώβριος 2020, τεύχος 119.
75. Συγκεκριµένα η Γαλλία πρότεινε διακρατική συµφωνία που εµπεριείχε και ρήτρα αµοιβαίας αµυντικής συνδροµής. Με διαθέσιµο το νοµικό πλαίσιο από τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Παράγραφος 7, άρθρο 42), η οποία προβλέπει υποχρεωτική στήριξη από τα κράτη-µέλη σε περίπτωση επίθεσης, η Γαλλία µπορεί να αποτελέσει ζωτικής σηµασίας στήριξη ασφάλειας έναντι της τουρκικής απειλής ως εξωτερική εξισορρόπηση. Η Γαλλία αντιλαµβάνεται το Αιγαίο πέλαγος ως υψηλής σηµασίας περιοχή, εντάσσοντας
τις τουρκικές απειλές που αντιµετωπίζει η Ελλάδα στις προκλήσεις ασφάλειας στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Πατρίκ Μεζονάβ, πρεσβευτή της Γαλλίας στην Αθήνα, ο οποίος ανέφερε: «οι απειλές που αντιµετωπίζει η Ελλάδα αποτελούν απειλές για το σύνολο των Ευρωπαίων. Η αποτρεπτική παρουσία των γαλλικών Ενόπλων ∆υνάµεων στην Ελλάδα και στην περιφέρεια καταθέτει µαρτυρία για την ισχυρή δέσµευση που αναλαµβάνουµε στο πλευρό της Ελλάδας». Συνέντευξη του Πατρίκ Μεζονάβ στην Καθηµερινή, 14 Ιουλίου 2021.
76. Στρατηγική ορίζεται η χρήση των µέσων για την εκπλήρωση των σκοπών και των ιεραρχηµένων εθνικών συµφερόντων. Η υψηλή στρατηγική αναφέρεται πιο στενά στους
τρόπους µε τους οποίους ένα κράτος χρησιµοποιεί τη στρατιωτική του ισχύ προκειµένου να υποστηρίξει τα εθνικά συµφέροντα. Η διαφορά έγκειται στο ότι η τελευταία σχετίζεται µε όλους τους στόχους, αλλά µόνο µε ένα µέσο.
77. Ο Ζµπίγκνιου Μπρεζίνσκι είχε υποστηρίξει την άποψη ότι η αµερικανική πρωτοκαθεδρία θα έχει διάρκεια µία ή δύο το πολύ γενιές, προτείνοντας µια συγκεκριµένη στρατηγική διαδικασία µετάβασης από την αµερικανική ηγεµονία στον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός κονκλάβιου ευρασιατικών δυνάµεων.
78. Βλ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Το θεσµικό πλαίσιο διαµόρφωσης της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2009.
54 l AMYNA KAI ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ l ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

