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Σύννεφα για την ελληνική εξωτερική πολιτική
Του ΘΑΝΟΥ Π ΝΤΟΚΟΥ

Δύσκολη
προδιαγράφεται η

επόμενη περίοδος για την ελληνική

εξωτερική πολιτική
λόγω αντικειμενικών παραγόντων
αλλά και προβληματικών χειρισμών
0 γράφων θεωρεί ότι η συμφωνία
των Πρεσπών παρά τα αδύνατα
σημεία της θα έχει συνολικά θετικές

συνέπειες για τα ελληνικά
συμφέροντα εφόσον συνδυαστεί
με μια δυναμική βαλκανική πολιτική

Οι διαπραγματεύσεις με την
Αλβανία για τις οποίες ελάχιστες
πληροφορίες υπάρχουν θα μπορούσαν

δυνητικά να οδηγήσουν
σε πλήρη ομαλοποίηση των διμερών

σχέσεων αλλά χρειάζεται εξαιρετικό

μεγάλη προσοχή στο ζήτημα

των θαλασσίων ζωνών καθώς μπορεί
να δημιουργηθεί αρνητικό προηγούμενο

για μελλοντική ελληνο
τουρκική διαπραγμάτευση

Ο χειρισμός της κρίσης στις ελ
ληνορωσικός σχέσεις ήταν εξαιρετικά

ανεπαρκής Η Μόσχα έχει
ασφαλώς την ευθύνη για τις δραστηριότητες

των διπλωματών της
ενώ δεν φαίνεται να εκτίμησε τη
στάση της Αθήνας στην υπόθεση
Σκριπάλ και σε άλλα ζητήματα
Ωστόσο n επιδείνωση των σχέσεων
δεν συμφέρει την Ελλάδα Η δε
εξωτερική πολιτική και n διπλωματία

απαιτούν τη διατήρηση λεπτών

ισορροπιών ενώ κατά κανόνα
απεχθάνονται τις θεαματικές κυβιστήσεις

τις επιπόλαιες δηλώσεις
περί διπλωματίας της κότας τις

ανακοινώσεις με ύφος απατημένης
συζύγου και τη γενικότερη έλλειψη
σοβαρότητας

Η απροσδόκητη απελευθέρωση
των δύο στρατιωτικών αφαίρεσε
ένα σημαντικό αγκάθι για τις ελληνοτουρκικές

σχέσεις Οφείλεται
στην προσπάθεια του Τούρκου
προέδρου να ομαλοποιήσει σε κάποιο

βαθμό τις σχέσεις του με την
Ευρώπη λόγω της κρίσης με τις
ΗΠΑ όπου θα πρέπει να αποφευχθούν

οι υπερβολικές προσδοκίες
καθώς η στρατηγική σημασία της
Τουρκίας παραμένει υψηλή και
όχι εξαιτίας των ενεργειών των συναρμόδιων

κυβερνητικών αξιωματούχων

Εις εξ αυτών είχε την ειλικρίνεια

να παραδεχθεί την ανύπαρκτη

συμβολή του αποδίδοντας

τα εύσημα στην Παναγία την Ελευ
θερώτρια Οι δε πολυεπίπεδοι δίαυλοι

επικοινωνίας συνεχίζουν να
αποτελούν ζητούμενο με την εξαίρεση

του διπλωματικού συμβούλου
του πρωθυπουργού και σε ένα βαθμό

του Α/ΓΕΕΘΑ Στις άμεσες προκλήσεις

περιλαμβάνονται το θολό
τοπίο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
και η ανάγκη αναζήτησης στρατηγικής

έναντι της Τουρκίας ενόψει
και τουρκικός οικονομικός κρίσης
οι αναμενόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό

και στους υδρογονάνθρακες
στην Ανατολική Μεσόγειο και η
διατήρηση ισορροπιών στις διατ
λαντικές σχέσεις

0 κ Θάνος Π Νχόκος είναι γενικός
διευθυντής 0Τ0 ΕΛΙΛΜΕΓΊ
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