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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΜΠΟΥ

Λαμβάνοντας

υπόψη το
πλέον κυρίαρχο σενάριο
ακόμα κι αν εξαντληθούν
τα εργαλεία νομικής αμφισβήτησης

της επιστολικής
ψήφου προκειμένου να φτάσει
στα άκρα η ηρωική έξοδος του
Ντόναλντ Τραμπ είναι ο υποψήφιος

των Δημοκρατικών που στις
20 Ιανουαρίου 2021 θα ορκιστεί
46ος πρόεδρος των Η ΠΑ Χωρίς
όμως να έχει πετύχει την αποδοκιμασία

των πολιτικών του απερχόμενου

προέδρου και την ήττα
του ανελεύθερου λαϊκισμού Αν

αφαιρεθεί η Πολιτεία της Καλιφόρνια

όπου οι Δημοκρατικοί
κέρδισαν με διαφορά μεγαλύτερη
των πέντε εκατομμυρίων ψήφων
προκύπτει πως στην υπόλοιπη

επικράτεια έλαβαν αθροιστικά
550.000 ψήφους περισσότερες
από εκείνες των Ρεπουμπλικάνων

Επιπλέον σε τέσσερις κρίσιμες

πολιτείες για τη διαμόρφωση
του εκλογικού αποτελέσματος
Αριζόνα Τζόρτζια Ουισκόνσιν
Πενσιλβάνια ο Τραμπ ηττήθηκε

με διαφορές μικρότερες του
1 Κοντολογίς οι πολιτικές που

ασκήθηκαν έχουν κουμπώσει
με δομικό τρόπο στη διεύρυνση

του μακρόχρονου σχίσματος
συστημικών ανισοτήτων εντός
της αμερικανικής κοινωνίας Με
την απόσταση να μεγαλώνει θα
αποτελούν σοβαρό παράγοντα
ρίσκου για το μέλλον Κι αυτό διότι

στις ώριμες δυνάμεις όπως οι
ΗΠΑ δεν υπάρχουν τα περιθώρια

για μεγάλη ευελιξία και κινητικότητα

εξαιτίας των συνεχιζόμενων
τεχνολογικών αλλαγών που ευνοούν

την εξοικονόμηση και όχι
τη δημιουργία θέσεων εργασίας
Η ανατροπή τους προϋποθέτει
ισχυρές πολιτικές παρεμβάσεις
που η οικονομία από μόνη της δεν
μπορεί να προσφέρει

Παράλληλα ο νέος πρόεδρος
θα υπολείπεται ως προς τα ηγετικά

χαρακτηριστικά προκειμένου
να επουλώσει τα τραύματα και να
φέρει εις πέρας την πολυπόθητη
ένωση Προσπαθώντας να ισορροπήσει

σε τεντωμένο σκοινί Την
ώρα που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

θα έχει κάθε λόγο να συνεχίζει
να τροφοδοτεί το λαϊκιστικό μέτωπο

απορρίπτοντας μια πιο υγιή για
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το ίδιο πορεία οι εκπρόσωποι της
αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών

θα αγωνίζονται για την
υιοθέτηση της ατζέντας και την
ενίσχυση της επιρροής τους εντός
του κόμματος Ανακυκλώνοντας
τον εσωτερικό διχασμό και την
αστάθεια Από την άλλη πλευρά
για τον Τζο Μπάιντεν οι επιπτώσεις

της διαιρεμένης Αμερικής θα
φανούν λιγότερο στο πεδίο της
εξωτερικής πολιτικής Περισσότερο

θα αφορούν τη διαδικασία
νομιμοποίησης των πολιτικών που
θα ασκηθούν από κοινού με την
ταχύτητα λήψης των αποφάσεων
Η μεγάλη πιθανότητα διατήρησης
του ελέγχου της Γερουσίας από
τους Ρεπουμπλικάνους σαφώς και

επηρεάζει τις δύο τελευταίες Χωρίς

όμως να αναιρείται η μεγάλη
εικόνα

Η οποία περιλαμβάνει την πολυπόθητη

ομαλοποίηση των
διεθνών σχέσεων των ΗΠΑ και
την επιστροφή στην πολυμέρεια
Τόσο στο πεδίο της οικονομίας
όσο και σε αυτό της γεωπολιτικής
Με ορατή την υποχώρηση της
Δύσης και σε μια περίοδο μετάβασης

για το διεθνές σύστημα όπου
εξαιτίας της ανόδου των υπολοίπων

τόσο οι κανόνες του παιχνιδιού

όσο και οι περιφερειακές
ισορροπίες ισχύος σβήνονται
και ξαναγράφονται Υπό προϋποθέσεις

ο νέος Αμερικανός πρόεδρος

θα μπορούσε να αναδειχθεί

ως ο πλέον δραστήριος στα
διεθνή ζητήματα μετά τονΤζορτζ
Μπους τον Πρεσβύτερο Το κρίσιμο

ερώτημα δεν είναι πόσο θα
διαφέρει από τονΤραμπ αλλά από
τον Ομπάμα Ξεκινώντας από την
αναστροφή της αναξιοπιστίας
που σημάδεψε τη ναυαρχίδα της
Δύσης την τετραετία που προηγή

ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ΝΕΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΟΣ

Ο ΠΑΕΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΖΟΡΤΖ ΜΠΟΥΣ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ

θηκε
Στο πλαίσιο της γεωπολιτικής

συνεννόησης και του συντονισμού

πολιτικών πανδημία κλιματική

αλλαγή αυταρχικές δυνάμεις
για τη διαφύλαξη του πυρήνα της
τραυματισμένης φιλελεύθερης
τάξης ο Λευκός Οίκος θα ενεργοποιήσει

τη διπλωματία και την
προβολή της ήπιας ισχύος των
ΗΠΑ Επιδιώκοντας την ένωση
δημοκρατικών δυνάμεων και όχι
την επιβολή της μιας πάνω στην
άλλη Μια ομαλότητα αναγκαία
και επιβεβλημένη μακριά όμως
από τις βολικές ψευδαισθήσεις
εκτεταμένων παρεμβάσεων Με
τις τελευταίες να προκρίνονται και
να νομιμοποιούνται μόνο μέσα
από έκτακτα γεγονότα παγκόσμιας

εμβέλειας που θα απειλήσουν
τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ
Αλλωστε η αυτονομία του Τραμπ
είχε πολλές φορές υπερεκτιμηθεί
από επιμέρους αποφάσεις επικοινωνιακού

χαρακτήρα τόσο εσωτερικής

πολιτικής και εκλογικής
στόχευσης όσο και προσωπικής
χρήσης Κοντολογίς η επιζήμια
εκδοχή εργαλειοποίησης της εξωτερικής

πολιτικής θα λάβει τέλος
Στα ζητήματα του διεθνούς

εμπορίου οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν
στην προσπάθεια ενίσχυσης των
μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης

ενός ανοιχτού και πολυμερούς

εμπορικού συστήματος
Αξιοποιώντας ωφέλιμα τον ΠΟΕ

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΜΠΑΜΑ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΑ ΓΝΟΡΙΖΕΙ

Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ΣΤΗΡΙΙΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

και αποκηρύσσοντας τον διμερι
σμό του Τραμπ και τον εμπορικό
προστατευτισμό που μόνο ζημιές
κατέγραψε Στην περίπτωση των
εμπορικών δασμών προς την
Κίνα ενδέχεται ο Μπάιντεν να
εμφανιστεί περισσότερο διστακτικός

λαμβάνοντας υπόψη τον
αντίκτυπο των αποφάσεών του
στο εσωτερικό και τη δυναμική
που έχει εν πολλοίς παγιωθεί για
τον ρόλο του Πεκίνου Ο πόλεμος

της τεχνολογίας ασφαλώς και
θα κρατηθεί ψηλά στην ατζέντα
από κοινού με τον έλεγχο των
θαλασσών προκειμένου να μην
ανατραπεί η περιφερειακή ισορροπία

δυνάμεων στον Ειρηνικό
Περνώντας στη Ρωσία το Κρεμλίνο

θα παραμείνει για την Ουάσινγκτον

ένας επικίνδυνος δρων
Ως εκ τούτου θα ενισχυθούν οι
διμερείς συμμαχίες των ΗΠΑ με
χώρες της ανατολικής Ευρώπης
και θα αναδειχθεί ο κρίσιμος ρόλος

της Γερμανίας Αναμφίβολα
η νέα αμερικανική διοίκηση θα
προτάξει τον κεντρικό ρόλο της
Ατλαντικής Συμμαχίας

Καταλήγοντας στην Ευρώπη το
δόγμα Ομπάμα που άριστα γνωρίζει

ο Μπάιντεν θα παραμείνει
στο τραπέζι Σε αντιδιαστολή με
τον Τραμπ θα προσφέρει στήριξη
και όχι υπονόμευση του πρότζεκτ
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Εξέλιξη

που ευνοεί την ανάσχεση των
λαϊκιστών της γηραιάς ηπείρου
Με τη λογική του προτεκτοράτου
να έχει τεθεί στο χρονοντούλαπο
της ιστορίας με βεβαιότητα θα
ζητηθεί από τους Ευρωπαίους να
τεθούν συνοδηγοί και όχι συνεπιβάτες

επί ζητημάτων περιφερειακής

ασφάλειας που αφορούν τη
γειτονιά και το εγγύς εξωτερικό
τους Προκειμένου να σφυρηλατηθεί

ένας μετασχηματισμένος
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και κυρίως συγχρονισμένος διατ-
λαντικός συνεταιρισμός. Αποτελεσματικότερα 

ισορροπημένος
στη μεταφορά και στην κατανομή
των βαρών του, ώστε να αντιμετωπίσει 

την ανάδυση ενός νέου
κόσμου που πλησιάζει με ορμή.
Η δυνατότητα των ΗΠΑ να ευθυγραμμίσουν 

τον γαλλογερμανικό
άξονα που εξακολουθεί να παρουσιάζει 

σοβαρές αποκλίσεις θα

επηρεάσει σημαντικά την πορεία
του εγχειρήματος.

Μεταξύ άλλων δυνάμεων, εκεί
περιλαμβάνεται η νέα Τουρκία.
Αν και ο Ταγίπ Ερντογάν θα απολέσει 

τόσο το αφτί του προέδρου
και την αδιαμεσολάβητη σχέση
μεταξύ Λευκού Παλατιού και
Λευκού Οίκου, όσο και την επ'

αόριστον ανοχή στο εύρος του
ρωσικού αποτυπώματος στην
αυτονόμηση της Άγκυρας, πολλοί
είναι οι Δημοκρατικοί που, ξεφυλλίζοντας 

τον φάκελο Τουρκία, θα

θυμηθούν την προ εικοσιπενταετίας 

πρόβλεψη του Αμερικανού
διπλωμάτη Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΟΡΑ, ΑΑΑΑ ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΖΟΝΗ ΜΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Πως αυτή η χώρα θα βρεθεί
στο σταυροδρόμι κάθε σημαντικού 

ζητήματος για την Ευρώπη
και τις ΗΠΑ. Με τη διαφορά ότι
στην τρίτη δεκαετία του 2 1 ou αιώνα 

(με τις γεωπολιτικές προτεραιότητες 

να έχουν «κλειδώσει»
σε Ασία-Ειρηνικό), η Τουρκία θα

συνεχίσει να αποτελεί μια σημαντική 

χώρα, αλλά σε μια γεωγραφική 

ζώνη μειούμενης στρατηγικής 

προσοχής για την Αμερική.
Πέρα από την ανάδειξη της τριγωνικής 

σχέσης με συστηματικό
τρόπο για την επίλυση προβλημάτων, 

η προεδρία Μπάιντεν
-εναλλάσσοντας μαστίγια αλλά
και καρότα- θα αποδειχθεί πιο

συνεκτική και αποτελεσματική
στο να συνδέσει τις τελείες στις
διαφορετικές πλευρές της εξωτερικής 

πολιτικής της και στον
αντίκτυπο τους στις σχέσεις
Ουάσινγκτον-Άγκυρας. Με τον
διάβολο να κρύβεται στις μη
οριοθετημένες μικρές και μεγάλες 

περιφερειακές λεπτομέρειες, 
η Αθήνα είναι η πρώτη που

αναμένει μια περισσότερο ολοκληρωμένη 

και λιγότερο γκρίζα
προσέγγιση της Δύσης έναντι
της Τουρκίας. Με πραγματισμό
και όχι ευσεβείς πόθους. ■

* Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνού5
Πολιτική5 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

epcmns και Ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ
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