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To ρίσκο ms εμπλοκή5
om Μέση Ανατολή

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνει τη

βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με τις δυο αραβικές
χώρες Αν και θεωρητικά διανοίγονται ορισμένες
ευκαιρίες για επενδύσεις εμπορική συνεργασία
και αφίξεις περισσότερων τουριστών η ελληνική
προσέγγιση πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική Με
την αποστολή συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία
η Ελλάδα αναλαμβάνει το ρίσκο άμεσης εμπλοκής στη
διαμάχη σουνιτικών χωρών με το Ιράν Οι υπέρμαχοι

της επιλογής θεωρούν πως η χώρα
μας ικανοποιεί τους συμμάχους
της κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες

και ότι επιδεικνύει ενεργή
εξωτερική πολιτική και διάθεση
εκπαίδευσης του στρατιωτικού
της προσωπικού υπό σχετικά
δύσκολες συνθήκες Ωστόσο το

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ν καμπανάκι της επιδείνωσης των
ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ σχέσεων Αθήνας Τεχεράνης έχει

αρχίσει να ηχεί παρατεταμένα από
τις αρχές Ιανουαρίου Καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη

Από εκεί και πέρα ο παράγων Τουρκία μπαίνει στην
εξίσωση Οι σχέσεις της τόσο με τη Σαουδική Αραβία
όσο και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν είναι οι
καλύτερες δυνατές Χαρακτηριστικό παράδειγμα που
άπτεται των ελληνικών ενδιαφερόντων είναι ο εμφύλιος

της Λιβύης καθώς τα δύο κράτη του Περσικού
Κόλπου υποστηρίζουν τον Χαφτάρ Ωστόσο ο δίαυλος
επικοινωνίας είναι ανοιχτός Ριάντ και Αμπου Ντάμπι
είναι πολύ καλοί πελάτες της τουρκικής αμυντικής
βιομηχανίας Επίσης χθες πραγματοποιήθηκε στην
Τζέντα παρουσία του τούρκου υπουργού εξωτερικών
Τσαβούσογλου η συνοδός της Οργάνωσης Ισλαμικής
Συνεργασίας που απέρριψε το σχέδιο Κουσνέρ για
το Μεσανατολικό Το κατά πόσο η Σαουδική Αραβία
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι διατεθειμένα
να υποστηρίξουν την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο όπως ορισμένοι ελπίζουν
θα φανεί στην πράξη Τέλος η ελληνική κυβέρνηση
καλείται να γνωρίζει ότι εμπλέκεται σε μια περιοχή
όπου η παρουσία της Ρωσίας διαρκώς επεκτείνεται Η
Μόσχα που πριν από περίπου έξι μήνες παρουσίασε
το δικό της δόγμα για τη στρατηγική ασφάλεια στον
Περσικό Κόλπο πουλάει ολοένα και περισσότερα
οπλικά συστήματα τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Δεν αποκλείεται για
παράδειγμα το Ριάντ να αγοράσει ρωσικούς πυραύλους
S-400 όπως έπραξε η Αγκυρα Ενώ όμως οι Ηνωμένες
Πολιτείες υποστηρίζουν σαφώς τη Σαουδική Αραβία
έναντι του Ιράν η Ρωσία προσπαθεί να διαδραματίσει
μεσολαβητικό ρόλο και τηρεί ίσες αποστάσεις μεταξύ
Ριάντ και Τεχεράνης Αυτό γίνεται αντιληπτό στον
εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης

Συνοπτικά
για να αντιμετωπίσει τον τουρκικό κίνδυνο

η Ελλάδα παίρνει δύσκολες ίσως βιαστικές
αποφάσεις που ενέχουν πολλούς κινδύνους

σε μέτωπα μάλιστα τα οποία δεν γνωρίζει καλά και
όπου εμπλέκονται μεγάλες δυνάμεις με συμφέροντα
τελείως διαφορετικά από τα ελληνικά Πρόκειται για
διαφορετική στρατηγική σε σχέση με το πρόσφατο
παρελθόν που μόνο εκ του αποτελέσματος μπορεί
να κριθεί

Ο δρ Γιώργοβ Ν Τζογόπουλοε είναι ερευνητήε στο Begin Sadat
Centre for Strategic Studies και στο ΕΛΙΑΜΕΠ και διδάσκει Διεθνείβ
Σχέσειβ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο θράκηβ

Σημάδι ελπίδα άνοιξε
ιόν δρόμο νια επενδύσει
Toupioyos και real estate

πρωταγωνίστησαν
oris enacpes που είχε
ο KupiàKos MniootâKns
xües οιο Ριάνΐ Βήμα
και για ιην ενίσχυση
ms αμυνπκή5 συνεργασία5
μειο^ΣαουδάραβεΒ

Ριάντ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Το
Ριάντ μια πόλη 7,5 εκατομμυρίων

κατοίκων χτισμένη στη μέση
της ερήμου έχει μια εσωτερική

ομορφιά η οποία δεν είναι φανερή με
την πρώτη ματιά Χρειάζεται να περάσει
κάποιος τις πύλες των περιτοιχισμένων
κτιρίων για να δει καταπράσινους περιποιημένους

κήπους και κτίρια ξεχωριστής
αρχιτεκτονικής ομορφιάς Οπως το περιβάλλον

έτσι και οι κάτοικοι κρύβουν πολύ
περισσότερα κάτω από την ομοιόμορφη
ενδυμασία τους και την οπισθοδρομική
για τα δυτικά πρότυπα κουλτούρα τους
Η χώρα βρίσκεται σε μια μεταβατική διαδικασία

μικρών διστακτικών βημάτων
συνύπαρξης με τη Δύση ελπίζοντας ότι ο
τουρισμός θα αντικαταστήσει σταδιακά
το πετρέλαιο ως κινητήριος μοχλός της
οικονομίας της

Ο τουρισμός το real estate και οι επενδύσεις

ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν
στην πρώτη συνάντηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη στο Ριάντ με τον υπουργό
Εμπορίου και Επενδύσεων της Σαουδικής

Αραβίας Dr Majid bin Abdullah al
Qasabi Ο σαουδάραβας υπουργός δήλωσε

λάτρης της Ελλάδας είπε στον έλληνα
Πρωθυπουργό ότι από τότε που ανέλαβε
καθήκοντα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί
σημαντικά και πρόσθεσε Η οικονομική
κρίση και μια σειρά άλλων παραγόντων
είχαν δημιουργήσει ένα σύννεφο αβεβαιότητας

με αρνητικές επιπτώσεις για την
επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις
στην Ελλάδα Τώρα πλέον υπάρχει ένα
σημάδι ελπίδας

Επιπλέον πρότεινε στον Πρωθυπουργό
να υποδείξει τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες

για τους Σαουδάραβες και εκείνοι
να στείλουν μια επιχειρηματική αποστολή
στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσει
αυτές τις ευκαιρίες Η ατμόσφαιρα στη
συνάντηση ήταν θερμή με μια οικειότητα
που δεν δικαιολογούνταν από το γεγονός
ότι αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη έλληνα
πρωθυπουργού στο Ριάντ έπειτα από

σχεδόν 30 χρόνια η τελευταία ήταν το
1 991 από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Οι δύο χώρες έχουν ιστορικούς δεσμούς
μια πολυάριθμη κοινότητα ελλήνων

εργαζομένων

στην αραβική χώρα και αραβικές

επιχειρήσεις στην Ελλάδα που τις
συνδέουν

Οι δύο πλευρές κατέληξαν στο να
υπογραφεί μια συμφωνία προστασίας
των επενδύσεων και να δοθεί στους Σαουδάραβες

μια λίστα με συγκεκριμένες
επενδύσεις ήδη είχε συνταχθεί ένας αρχικός

κατάλογος 50 πιθανών επενδυτικών
πρότζεκτ Ως σύνδεσμος ανάμεσα στις
δύο κυβερνήσεις ορίστηκε ο υφυπουργός

Οικονομικής Διπλωματίας Κώστας
Φραγκογιάννης ενώ συμφωνήθηκε εντός
του Μαρτίου να επιστρέψει στο Ριάντ ο
υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιά
δης ως επικεφαλής ομάδας περίπου 40
ελλήνων επιχειρηματιών συνοδευόμενος
από τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεο
χάρη Οι Σαουδάραβες ενδιαφέρονται για
επενδύσεις στον τουρισμό επιδιώκοντας
να μετατρέψουν τα νησιά τους σε τουριστικά

θέρετρα για τεχνογνωσία logistics
προκειμένου να καταστεί η χώρα τους
κόμβος για την περιοχή

Η ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ PATRIOT Η οικονομία
αποτελούσε τον βασικό σκοπό της επίσκεψης

του Κυριάκου Μητσοτάκη στο
Ριάντ ωστόσο τα γεωπολιτικά ζητήματα
και ειδικά η δραστηριότητα της Τουρκίας

η τουρκολιβυκή συμφωνία και οι
ανησυχίες που προκαλεί για την ειρήνη
και την ασφάλεια στην περιοχή δεν θα
μπορούσαν να μείνουν έξω από τις συζητήσεις

του Πρωθυπουργού Αλλωστε η
ελληνική κυβέρνηση έχει οριστικοποιήσει
τη συμφωνία για τη διάθεση μιας πυρο¬

βολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία
για την προστασία κρίσιμων υποδομών
ενέργειας έπειτα από την επίθεση που
δέχθηκαν οι εγκαταστάσεις της Aramco
Στην ίδια πρωτοβουλία θα συμμετάσχουν
οι ΗΠΑ η Βρετανία η Γαλλία και η Ιταλία
και τα έξοδα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου
από τη Σαουδική Αραβία

Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για την
ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας
των δύο χωρών αλλά και των διπλωματικών

δεσμών τους καθώς η Αθήνα
ενδιαφέρεται να διευρύνει τις τριμερείς
συνεργασίες στις οποίες συμμετέχει και
η Κύπρος με χώρες όπως η Σαουδική
Αραβία η Ιορδανία και ο Λίβανος Η
πυροβολαρχία Patriot θα συνοδεύεται
από περίπου 130 άτομα γιατί πρέπει
να έχει το προσωπικό που θα υπηρετεί
όχι μόνο την πυροβολαρχία αλλά και το
Κέντρο Συντονισμού των πληροφοριών
Το κόστος θα καλυφθεί πλήρως από τη
Σαουδική Αραβία ανέφερε χθες Real
FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος

Πέτσας
Ο Πρωθυπουργός εξάλλου είχε γεύμα

εργασίας με τον βασιλιά της Σαουδικής
Αραβίας Salman bin Abdulaziz al Saud
στη διάρκεια του οποίου εκφράστηκε η
ανησυχία για τις εξελίξεις στην ευρύτερη
περιοχή και τονίστηκε ότι η συνεργασία
Ελλάδας Σαουδικής Αραβίας συμβάλλει
στη σταθερότητα σε αυτή την τεταμένη
περίοδο Στη συνέχεια συναντήθηκε με
τον πρίγκιπα διάδοχο και αναπληρωτή
πρωθυπουργό Mohammad bin Salman
bin Abdulaziz al Saud και επισφραγίστηκε
η διάθεση για σημαντική ανάπτυξη των
διμερών σχέσεων Σήμερα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επισκέπτεται τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα

Ο Πρωθυπουργόβ συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο και αναπληρωτή
πρωθυπουργό Mohammad bin Salman bin Abdulaziz al Saud με τον
οποίο συζήτησε Tis ευρύτερεε γεωπολιτικέε εξελίξειβ
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