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Τα δύσκολα
διλήμματα
Λίγες

μέρες μετά τη συνάντηση του
Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον
πρόεδρο Τραμπ η ελληνικά προσοχή

στρέφεται σε πιθανές αμερικανικές
πρωτοβουλίες για τη μείωση της έντασης
στην Ανατολικά Μεσόγειο Το ζήτημα δεν
αποτελεί προτεραιότητα για την Ουάσιγκτον

χωρίς αυτό να σημαίνει πως μια
ελληνοτουρκική κρίση εντάσσεται στα

ενδιαφέροντά της
Αυτή τη στιγμή η

Ελλάδα είναι σημαντική

για την Αμερική
για έναν διαφορετικό

λόγο που είναι
η επιθυμία της τελευταίας

να περιορίσει
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ν χην επιρροή της Ρω
ΤΖΟΓΟΠΟΥΑΟΥ σίας Για αυτό άλλωστε

επενδύει σε τόσο

πολλές και διαφορετικές στρατιωτικές
βάσεις ιδίως στην Αλεξανδρούπολη

Η Ελλάδα συσφίγγει και ορθά πράττει
τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες

ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό
θα έχει την υποστήριξή τους στις ελληνοτουρκικές

διενέξεις Από τη δική
τους πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες χαράσσουν

τη δική τους πολιτική που είναι

ευρεία αλλά με έμφαση στη Ρωσία
Αυτή αποτυπώνεται σαφώς στο κείμενο
του νόμου για την εταιρική σχέση για την
ασφάλεια και την ενέργεια στην Ανατολική

Μεσόγειο
Καλώς ή κακώς όμως η Ελλάδα χρειάζεται

να γνωρίζει πως η Ρωσία εξελίσσεται
σε βασικό παίκτη της διεθνούς πολιτικής

τόσο στη Ανατολική Μεσόγειο όσο
και στη Μέση Ανατολή Και βέβαια δεν
γίνεται λόγος μόνο για τη Λιβύη και τη
Συρία αλλά και για άλλες χώρες Από το
περασμένο καλοκαίρι για παράδειγμα
η Μόσχα έχει προτείνει ένα καινούργιο
δόγμα συλλογικής ασφάλειας για τον Περσικό

Κόλπο που ενισχύει την παρουσία
της Η Κίνα ίσως το επικροτήσει

Η χώρα μας χρειάζεται ξεκάθαρη
στρατηγική για όλες τις διεθνείς
εξελίξεις Στο ζήτημα της Ρωσίας

ευθυγραμμίζεται πολύ περισσότερο
με την πολιτική του Μπόρις Τζόνσον παρά

με αυτή της Ανγκελα Μέρκελ και του
Εμανουέλ Μακρόν Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει

και με το θέμα του Ιράν ιδίως μετά
τη δολοφονία του Σουλεϊμανί

Το άριστο κλίμα των ελληνοαμερικανικών
σχέσεων ούτε εφησυχασμό πρέπει

να δημιουργεί ούτε να αποτρέπει την
ελληνική διπλωματία από την αξιολόγηση

των συσχετισμών και την καλλιέργεια
ουσιαστικού διαλόγου και διαύλων επικοινωνίας

με άλλες χώρες

Ο δρ Γιώργοβ Ν Τζογόηουλοε είναι ερευνητήβ στο
Begin Sadat Centre for Strategic Studies και στο
ΕΛΙΑΜΕΠ και διδάσκει Διεθνείε Σχέσειε στο Δημοκρίτειο
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