
Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ επί Διοικήσεως Biden 
 
Στις 5 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συζήτηση για την εξωτερική 
πολιτική των ΗΠΑ και τη σημασία της για την ευρύτερη περιοχή, τη σχέση με 
Ευρώπη, ανάσχεση των δυνάμεων της Ευρασίας, και βασικό ερώτημα «Που 
βρίσκεται η θέση της Ελλάδας;» με εισηγητή τον καθηγητή Χαράλαμπο 
Τσαρδανίδη. 
 
Συγκρατούνται, υπό άκρως συνοπτική μορφή, τα ακόλουθα σημεία, όπως 
προέκυψαν από τον εισηγητή ή αναδείχτηκαν κατά τη συζήτηση που ακολούθησε: 
 
- Η Αμερική έχει χάσει έδαφος στα παγκόσμια πράγματα και επιχειρεί από θέσεις 

δυσμενέστερες να αποκαταστήσει την παλαιότερη ηγεμονική θέση της. 
- Χαιρετίσθηκε η επάνοδος των ΗΠΑ στη συμφωνία των Παρισίων για την 

κλιματική αλλαγή και η επιστροφή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ. Επισημάνθηκαν οι δυσκολίες ως προς την συμφωνία του 2015 για το 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (JCPoA). 

- Διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι η πολιτική της «διπλής ανάσχεσης», Ρωσίας και 
Κίνας, δεν θα τελεσφορήσει. Οι εταίροι εξέφρασαν προβληματισμό ότι η πίεση 
που ασκείται στη Ρωσία, θα ωθήσει τη χώρα αυτή να στοιχηθεί με την Κίνα. 

- Εκτιμήθηκε ότι το γιγαντιαίο πρόγραμμα ανάκαμψης του Προέδρου Biden, 
ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι στα όρια και της πιο φιλόδοξης 
κευνσιανής πολιτικής και ότι μπορεί να γεννήσει πληθωρισμό. 

- Οι διατλαντικοί δεσμοί θα ενδυναμωθούν, αλλά οι Ευρωπαίοι εταίροι, υπό το 
φως της εμπειρίας Trump, θα έχουν στοχαστική προσέγγιση στις αμερικανικές 
πρωτοβουλίες και πολλές χώρες, όπως η Γερμανία θα έχουν διλήμματα σε ποιο 
βαθμό θα πρέπει να στοιχηθούν με τις ΗΠΑ στην αυξανόμενη αντιπαράθεση με 
τη Ρωσία και η και την Κίνα.  

- Η σχέση με την Κίνα, τίθεται εντός ορίων, οι ευρωπαϊκές χώρες, όμως, θα 
συνεχίσουν στις ράγες που έχουν ήδη στρωθεί, πιθανότατα χωρίς να στέρξουν 
σε αναβάθμιση του κινεζικού αποτυπώματος. 

- Εξάρθηκε η σημασία της Ινδίας στη νέα γεωπολιτική προσέγγιση στην Ασία. 
- Διατυπώθηκε η ελπίδα ότι η κρίση στην Ουκρανία, δεν θα οδηγήσει σε μείζονα 

ανάφλεξη. Ο ρόλος Βερολίνου- Παρισίων στον έλεγχο της κρίσης, δεν μπορεί να 
υποτιμηθεί. 

- Συμφώνησαν όλοι για την μεγάλη σημασία της Αιγύπτου για την σταθερότητα 
και ασφάλεια της περιοχής, ως κεντρικής αραβοφώνου και μουσουλμανικής 
σουνιτικής χώρας, με καίρια γεωγραφική θέση μεταξύ Μεσογείου και Ερυθράς, 
Αφρικής και Ασίας, κρίσιμης στην ενεργειακή παράμετρο (East Med Gas Forum 
κλπ.). Η Ευρώπη και η σύνολη Δύση, δέον να συνεχίσουν να έχουν καλές σχέσεις 
με την επί προέδρου al Sissi Αίγυπτο, συνεργάτη στον αγώνα κατά της ισλαμικής 
τρομοκρατίας. Αυτό ισχύει, κατά μείζονα λόγο, για την Ελλάδα. 

- Ανεξαρτήτως των κινήτρων των Τούρκων ναυάρχων στην προ ημερών επιστολή 
τους προς Ερδογάν, υποβλήθηκε ότι η Σύμβαση του Montreux για τα Στενά 



(1936), αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στη ζώνη του Ευξείνου 
και παραπέρα.  

- Κρίσιμη αναμένεται να είναι η «άτυπη 5μερής» συνάντηση της Γενεύης σε λίγες 
εβδομάδες, μία ακόμη προσπάθεια υπό την αιγίδα των Η.Ε. να δρομολογηθεί 
βιώσιμη και λειτουργική λύση του προβλήματος κατοχής από την Τουρκία 
εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναμένεται η διασαφήνιση της θέσης των 
ΗΠΑ στο ζήτημα αυτό. Το περιεχόμενο των προτάσεων λύσης, αφορά τα 
μέγιστα την λειτουργία των θεσμών και οργάνων της Ε.Ε. 

- Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαγραφόμενης πολιτικής Biden, στενή σύμμαχος 
των ΗΠΑ, να συνεχίσει την ενεργό πολιτική ειρήνης και σταθερότητας στο 
Αιγαίο, την λοιπή ανατολική Μεσόγειο, στρέφοντας άκρως προσεκτική ματιά 
στον Εύξεινο. 

 

ΣΤΡΑΒΩΝΑΣ, 16 Απριλίου 2021 
 


