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υρετώδεις είναι οι προετοι
μασίες στο κυβερνητικό επι
τελείο ενόψει του ταξιδιού
του Έλληνα πρωθυπουργού
στις Ηνωμένες Πολιτείες από
τις 6 έως τις 8 Ιανουαρίου του νέου
έτους. Η συνάντηση με τον Αμερικανό
Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, θα γίνει
στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο,
ενώ στις 6 Ιανουαρίου ο πρωθυπουρ
γός θα παραστεί στην τελετή της ομο
γένειας για τον αγιασμό των υδάτων
στο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνοδεύ
εται από τον υπουργό Εξωτερικών,
Νίκο Δένδια, τον υπουργό Άμυνας,
Νίκο Παναγιωτόπουλο, τους συμβού
λους Εθνικής Ασφαλείας, Α. Διακό
πουλο και Θ. Ντόκο, καθώς και από
ένα διευρυμένης κλίμακας κυβερνη
τικό κλιμάκιο. Εκτός από μια σειρά
σημαντικών οικονομικών και εθνικών
ζητημάτων, τα οποία είναι αποφασι
σμένος ο πρωθυπουργός να θέσει επί
τάπητος, καλείται να αντιμετωπίσει
και την έντονη καχυποψία του

Αμερικανού Προέδρου με αφορμή
τους στενούς δεσμούς που διατηρεί
η χώρα μας με τη Γερμανία.

Μαραθώνιος συναντήσεων
και δράσεων

Το πρόγραμμα των συναντήσεων
των δύο αντιπροσωπειών στην
Ουάσιγκτον είναι ήδη βεβαρημένο
και περιέχει πολλές επίσημες και κατ’
ιδίαν συναντήσεις τόσο στο State
Department όσο και στο γεύμα εργα
σίας. Ωστόσο, οι τελικές λεπτομέρει

ες του προγράμματος συνδιαμορφώ
νονταν τις μέρες που γραφόταν το
σχετικό ρεπορτάζ.
Η ελληνική αντιπροσωπεία, που θα
φτάσει στην Ουάσιγκτον δύο 24ωρα
νωρίτερα πριν από την επίσημη συ
νάντηση, έχει προετοιμαστεί πολύ
καλά για ένα διπλωματικό μαραθώνιο
δράσεων στην Ουάσιγκτον και τη Νέα
Υόρκη, όπου προγραμματίζεται να
μεταβεί ο Έλληνας πρωθυπουργός
για την καθιερωμένη συνάντηση με
την ελληνική κοινότητα και τον
Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Στα σχέ
δια του κ. Ελπιδοφόρου είναι να τον
υποδεχθεί ή ακόμη και να τον συνο
δέψει στον Λευκό Οίκο, κάτι που, αν
τελικώς συμβεί, θα είναι για πρώτη
φορά.
Στο πρόγραμμα των επαφών υπάρ
χουν και ραντεβού για συναντήσεις
με ισχυρούς οικονομικούς παράγο
ντες, όπως ο τραπεζίτης Charles
Dallara καθώς και άλλοι επιφανείς
Αμερικανοί επιχειρηματίες. Η στόχευ
ση του Μεγάρου Μαξίμου έχει έναν
διπλό άξονα: αφενός να τονωθεί το
αίσθημα ασφάλειας στο εσωτερικό
της χώρας με ξεκάθαρα μηνύματα
προς την πλευρά Ερντογάν, αφετέρου
να καταστεί σαφές ότι η ελληνική οι
κονομία επανέρχεται στην κανονικό
τητα. Στη δεδομένη χρονική συγκυ
ρία που η τουρκική προκλητικότητα
χτυπάει κόκκινο, κρίνεται επιβεβλη
μένη μια τέτοια επιδίωξη στο πλαίσιο
του σταθερού βηματισμού με το
οποίο επιθυμεί να κινείται η χώρα,
έχοντας ισχυρούς συμμάχους στο
πλευρό της.
Το βάρος, βεβαίως, θα δοθεί στην
ασφάλεια και τη σταθερότητα στην
ευρύτερη και μείζονα περιοχή των
Βαλκανίων, του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να στα
λεί ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία,
η οποία πλέον όχι μόνο δεν κρύβει
τις προθέσεις και διαθέσεις της, αλλά
έχει φτάσει στο σημείο να απειλεί ότι
θα θέσει σε τροχιά υλοποίησης τα
επεκτατικά της σχέδια. Έχοντας στη
φαρέτρα της την υποστήριξη των ευ
ρωπαϊκών κρατών Γαλλίας, Ιταλίας
και Φινλανδίας, της Αιγύπτου, του
Ισραήλ και άλλων κρατών της
Μεσογείου, καθώς και του
Κοινοβουλίου της Λιβύης, η ελληνική

πλευρά προσέρχεται ενισχυμένη
ενώπιον, όχι μόνο του απρόβλεπτου
και εκκεντρικού Ντόναλντ Τραμπ,
αλλά και του αμερικανικού ιερατείου,
που συνήθως αποκαλύπτεται όταν
κλείνουν οι βαριές πόρτες στο State
Department.

Οι παράμετροι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο
12ος Έλληνας πρωθυπουργός που
περνά το κατώφλι του Λευκού Οίκου.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνάντηση
του Έλληνα πρωθυπουργού έχει κά
ποιες ιδιάζουσες παραμέτρους. Η

ΤΟ ΒΆΡΟΣ ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΣΤΗΝ
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ
ΜΕΣΟΓΕΊΟΥ ΏΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΛΕΊ ΈΝΑ
ΗΧΗΡΌ ΜΉΝΥΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ
Ελλάδα δεν αναφέρεται στις επίσημες
εκθέσεις ως «στρατηγικός εταίρος»,
όπως η Τουρκία αναφέρεται στην τε
λευταία έκθεση του State Department
(Δεκέμβριος 2018). Συγκεκριμένα, η
Ελλάδα αναφέρεται απλώς ως «πα
ραδοσιακά ιστορικός σύμμαχος» στο
πλαίσιο του ΝΑΤΟ (Αύγουστος 2018)
και των καλών διμερών σχέσεων των
δύο χωρών, που εντέλει μέχρι σήμερα

φαίνεται να εξαντλούνται στο άριστο
κλίμα και την πολύ καλή επικοινωνι
ακή πολιτική.
Μένει να φανεί αν αυτή η 12η συνά
ντηση Έλληνα πρωθυπουργού θα
αποδειχθεί για την Ελλάδα ιστορική
ή θα παραμείνει στη σφαίρα των τυ
πικών συναντήσεων. Αν θα αναβαθ
μίσει τις σχέσεις των δύο εθνών ή θα
περάσει και αυτή στις σελίδες της νε
ότερης ελληνικής ιστορίας όπως όλες
οι προηγούμενες, κατόπιν των οποίων
η πάγια αμερικανική ουδετερότητα
δεν αμβλύνθηκε ούτε στο ελάχιστο.
Αν και παραμένουν οι επί μέρους δε
σμοί των δύο κρατών σε διπλωματικό
και επιχειρηματικό επίπεδο, εντούτοις
στα βαριά γεωπολιτικά ζητήματα η
Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
μόνη τις κατ’ εξακολούθηση απειλές
από την αποθρασυνόμενη Τουρκία.
Η πιθανότητα του θερμού επεισοδίου
γίνεται όλο και πιο ορατή. Μάλιστα,
κάποιοι αναλυτές κάνουν ένα βήμα
παραπέρα, θέτοντας το ερώτημα
«ποια έκταση θα έχει το θερμό επει
σόδιο και τι είδους τετελεσμένα νο
μικά θα παράξει;». Σε κάθε περίπτωση,
οι καιροί που διανύουμε είναι σύνθε
τοι και η χώρα οφείλει να σφυρηλατεί
την εθνική της ενότητα ενισχύοντας
την ομοψυχία όσο οι γείτονές μας αυ
ξάνουν την προκλητικότητα και οι
ΗΠΑ τηρούν στάση ουδετερότητας.
Η Ελλάδα πρέπει να ενισχύει το εσω
τερικό της μέτωπο με κάθε τρόπο και
σε κάθε επίπεδο, με σχέδιο, συνέπεια
και κυρίως με στρατηγική βάθους.

