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«Ομπρέλα» πάνω από τη Θράκη
Αν η ελληνικη αποστολή καλάσνικοφ στην Ουκρα-
νία θεωρήθηκε από τη Μόσχα ως εχθρική ενέργεια, τα 
εγκαίνια της κατασκευής του πλωτού τερματικού σταθ-
μού στην Αλεξανδρούπολη ισοδυναμούν με την κήρυ-
ξη διπλωματικού και οικονομικού πολέμου στο Κρεμλί-
νο. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεσήκωσε τον κόσμο για την 
αποστολή αμυντικού υλικού στο Κίεβο, για τον πλωτό 
τερματικό σταθμό δεν είπε τίποτα, πλην του ότι έχει και 
τη δική του «σφραγίδα». Γιατί η Κουμουνδούρου με τον 
Μητσοτάκη τα βάζει εύκολα. Με τους Αμερικανούς όχι. 

Με περίπλοκους αγωγούς, πλωτές εξέδρες και μονά-
δες παραλαβής από τα αμερικανικά πλοία, οι ΗΠΑ θα 
πωλούν αέριο στην Ελλάδα και μέσω ημών στη Βουλ-
γαρία, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Ρουμανία, ακόμη 
και στην Τουρκία. Στην Αλεξανδρούπολη μπορούν να 
αποθηκεύονται 5,5 δισ. κυβικά μέτρα αερίου, με τις συ-
νολικές ετήσιες ανάγκες της Ελλάδας να είναι 7 δισ. 
κυβικά. Μαζί με την Κόρινθο, τη Ρεβυθούσα, αλλά και 

τη μελλοντική επέκταση του FSRU του Εβρου, η Ελ-
λάδα θα μπορεί να καλύπτει από τα τέλη του 2023 τις 
ενεργειακές ανάγκες της και να προμηθεύει και τους 
Βαλκάνιους γείτονές της. 

Η εξέλιξη αυτή βγάζει τους Ρώσους από το παιχνί-
δι του αερίου στην περιοχή και οι απειλές επιστρέφουν 
ως μπούμερανγκ στον Πούτιν. Ο πολεμοχαρής «τσά-
ρος» χάνει δύναμη και πελάτες. Οι ΗΠΑ κερδίζουν χρή-
ματα και ισχύ. Κι εμείς, εκτός από το αέριο, αποκτάμε 
μια ομπρέλα ασφαλείας πάνω από τη Θράκη βαμμένη 
στα χρώματα της αστερόεσσας. Η πενταετής ελληνο-
αμερικανική αμυντική συμφωνία καθιστά την Αλεξαν-
δρούπολη το ίδιο σημαντική για την Ουάσιγκτον όσο εί-
ναι η Σούδα.

Ο Ερντογάν θα το σκεφθεί πλέον δύο και τρεις φο-
ρές πριν απειλήσει με «ψευτομαγκιές» ξανά τη Θράκη. 
Κι αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος. Εξίσου μεγάλο με το 
ενεργειακό.
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Η 
πιο αναβαθμισμένη επίσκεψη Ελληνα 
πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον τις 
τελευταίες δεκαετίες είναι αυτή που θα 

πραγματοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στην αμερικανική πρωτεύουσα στις 16 Μαΐ-
ου. Δυστυχώς, η επίσκεψη αυτή θα γίνει στη 
σκιά ενός νέου γύρου προκλήσεων και αμφι-
σβητήσεων της εθνικής μας κυριαρχίας από 
την Τουρκία και ο Ελληνας πρωθυπουργός θα 
έχει τη δύσκολη αποστολή να πείσει τους Αμε-
ρικανούς να μην αναβαθμίσουν τους τουρκι-
κούς εξοπλισμούς. 

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ουάσι-
γκτον θα είναι, για πρώτη φορά μετά από πολ-
λά χρόνια, ό,τι πιο κοντά γίνεται (λόγω των μέ-
τρων για τον κορωνοϊό) σε «state visit», δηλα-
δή δεξίωση στον Λευκό Οίκο, με προσκεκλημέ-
νους τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του, φι-
λοξενία στο Blair House, ομιλία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στα δύο νομοθετικά σώματα του 
Κογκρέσου (Βουλή των Αντιπροσώπων και Γε-
ρουσία), καθώς και μια σειρά σημαντικών συ-
ναντήσεων με υψηλόβαθμους Αμερικανούς 
αξιωματούχους και επιχειρηματίες. Οι ελληνο-
αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο 
σημείο τους εδώ και δεκαετίες και αυτό ακρι-
βώς σκοπεύει να αποτυπώσει και η επίσκεψη. 

Στρατηγική σχέση
Στην ατζέντα θα βρεθούν τα διμερή και η στρα-
τηγική εταιρική σχέση (άλλωστε, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα μεταβεί στις ΗΠΑ με επικυ-
ρωμένη από τη Βουλή τη συμφωνία αμοιβαίας 
αμυντικής συνεργασίας), ο πόλεμος στην Ου-
κρανία και η ενεργειακή κρίση, όμως ο πρωθυ-
πουργός θα πρέπει να βάλει ακόμα ένα θέμα 
στην ατζέντα και αυτό δεν είναι άλλο από την 
πρόσφατη έξαρση της τουρκικής προκλητικό-
τητας, τις εκατοντάδες παραβιάσεις και υπερ-
πτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά τις τελευ-
ταίες εβδομάδες, που αμφισβητούν στην πρά-
ξη την εθνική μας κυριαρχία. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης σκοπεύει να θέσει τα ζητήματα αυτά 
τόσο στη συνάντηση με τον Τζo Μπάιντεν όσο 
και στις συναντήσεις του στο Κογκρέσο, αλλά 
και στην ομιλία του στα δύο Σώματα, ενώ η ελ-
ληνική αντιπροσωπεία θα δώσει μάχη ώστε να 
αποτρέψει τους Αμερικανούς από τη δεδηλωμέ-
νη πρόθεσή τους να προμηθεύσουν την Τουρ-
κία με 40 νέα μαχητικά τύπου F-16 block 70. H 
Αθήνα θα θέσει επίσης επί τάπητος στις ΗΠΑ 

το θέμα της ευθυγράμμισης των κρατών-μελών 
της Συμμαχίας με τις αποφάσεις που αυτή έχει 
λάβει σε σχέση με τη Ρωσία. Τέλος, ο πρωθυ-
πουργός και τα μέλη της ελληνικής αποστολής 
θα επισημάνουν στους Αμερικανούς ότι η αντί-
θεση στον αναθεωρητισμό θα πρέπει να είναι 
μια αρχή που ισχύει γενικά για όλους όσοι ορέ-
γονται κατακτήσεις και αλλαγές συνόρων και 
να μην είναι μια επιλογή αλά καρτ. 

Το πάνω χέρι
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η ελληνική 
πλευρά γνωρίζει ότι αυτό που επιδιώκει δεν 
θα είναι καθόλου εύκολο, πρώτα και κύρια 
γιατί στην αμερικανική εξωτερική πολιτική το 

πάνω χέρι έχει πάλι η γραφειοκρατία του Στέ-
ιτ Ντιπάρτμεντ, για το οποίο το να παραμείνει 
η Τουρκία στη δυτική σφαίρα επιρροής απο-
τελεί υψηλή προτεραιότητα. Δεύτερον, επειδή 
ο πόλεμος στην Ουκρανία αναβάθμισε σημα-
ντικά τη γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας. Η 
αισθητή βελτίωση των αμερικανοτουρκικών 
σχέσεων από την έναρξη της εισβολής δεν δι-
έφυγε της προσοχής της Αθήνας, ούτε και το 
γεγονός ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερι-
κών Αντονι Μπλίνκεν επικοινωνεί πολύ συχνά 
με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου. Στην κυβέρνηση εκτιμούν, άλλω-
στε, ότι η τελευταία έξαρση της τουρκικής προ-
κλητικότητας αλλά και οι εξωφρενικές αιτιάσεις 
των Τούρκων, που την αποδίδουν σε προκλή-
σεις από την ελληνική πλευρά, απευθύνονται 
και στις ΗΠΑ, θέλοντας να πετύχουν ίσες απο-
στάσεις και να πιεστεί η Ελλάδα για διάλογο 
εφ’ όλης της ύλης. Αυτό είναι επίσης κάτι που 
η κυβέρνηση θέλει να αποτρέψει, βάζοντας τα 
πράγματα στη σωστή τους διάσταση και εκμε-
ταλλευόμενη το γεγονός ότι η χώρα μας είναι 
ίσως ο σημαντικότερος σύμμαχος των ΗΠΑ και 
πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή της ανα-
τολικής Μεσογείου. 

Στην κυβέρνηση, βέβαια, αντιλαμβάνονται 
πως δεν θα είναι εύκολο να πείσουν τους Αμερι-
κανούς να σταματήσουν το φλερτ με την Τουρ-
κία και προσανατολίζονται στο να αποσπάσουν 
οφέλη για τη χώρα μας κυρίως στο πεδίο των 
εξοπλισμών. Η Αθήνα, άλλωστε, έχει βάλει εδώ 
και καιρό στο στόχαστρο φθηνούς εξοπλισμούς 
και για τα τρία Σώματα από πλεονάζον αμερι-
κανικό στρατιωτικό υλικό. Δεν είναι τυχαίο, άλ-
λωστε, πως τον πρωθυπουργό στις ΗΠΑ θα συ-
νοδεύσουν τόσο ο υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Δένδιας όσο και ο υπουργός Αμυνας Νί-
κος Παναγιωτόπουλος.


