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Η Ελλάδα η Τουρκία
και το διακΰβευμα της εποχής

Του Σωτήρη Σέρμπου

Στο
τελευταίο άρθρο του στο

Foreign Affairs ο Γκρέιαμ
Αλισον αναλύοντας την τρέχουσα

περίοδο ανανεωμένου
γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ των

μεγάλων δυνάμεων υπενθυμίζει τρεις
βασικές έννοιες που ρίχνουν φως στις
μεταβαλλόμενες σχέσεις ανάμεσα στα
κράτη που πρωταγωνιστούν σης εξελίξεις
σφαίρες επιρροής ισορροπίες δυνάμεων
συμμαχίες Οι ανωτέρω προσαρμοσμένες

σε περιβάλλον παγκοσμιοποίησης
2 1ου αιώνα Ουσιαστικά πρόκειται για τα
κλειδιά που θα συνεχίσουν να προσδιορίζουν

τόσο το ερμηνευτικό πλαίσιο όσο
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
εξελισσόμενης διεθνούς τάξης τα χρόνια
που έρχονται
Εδώ και μία δεκαετία αξιολογώντας τις
αλλαγές στο πεδίο της μεγάλης εικόνας
και το παράθυρο ευκαιρίας στις γεωγραφικές

ζώνες που την ενδιαφέρουν η
Τουρκία ως μεσαία δύναμη Ξεδιπλώνει

μια αυτόνομη στρατηγική για την ενίσχυση

του ρόλου και της επιρροής της Ηταν
άλλωστε από τις πρώτες χώρες που ορθά
διέγνωσαντην αλλαγή πλεύσης εκ μέρους
της ναυαρχίδας της Δύσης και εγγυητή
της τάξης δηλαδή των ΗΠΑ Τότε οριστικοποίησε

και την επιλογή της να απομακρυνθεί

από την Ευρώπη Αναφορικά με
το σκέλος επιμέρους τακτικών κινήσεων
εκείνες επαναπροσδιορίζονται κάθε
φορά που αλλάζουν οι συσχετισμοί στην
ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιείται
Ακριβώς επειδή το στάδιο που διανύει το
διεθνές σύστημα είναι μεταβατικό οι
περιφερειακές ισορροπίες δυνάμεων
παραμένουν άστατες και ευμετάβλητες
με αποτέλεσμα τα κράτη που ενδιαφέρονται

να συνδιαμορφώσουντις εξελίξεις
συχνά μεταβάλλουν θέσεις και γραμμές
Εν πολλοίς είναι υποχρεωμένα να εναλλάσσουν

πολλαπλά σενάρια άσκησης
πολιτικής ακριβώς επειδή και τα ίδια δεν
είναι σε θέση να προβλέψουντην εξέλιξη
τωνγεγονότων Μεγιστοποιώντας κέρδη
και οφέλη μέχρι και ότανφτάσουμε στην
τελική διαπραγμάτευση για την πολυπόθητη

νέα ισορροπία Ας σκεφτούμε για
παράδειγμα την περίπτωση της Ιταλίας
Αναγνωρίζοντας πως η Τουρκία έχει

εγγράψει

υποθήκες στηΛιβύη αναπροσάρμοσε
την τακτική της συνομιλώντας

πλέον και με την Αγκυρα
Με αφορμή τα παραπάνω σε ποιον βαθμό

έχει η Ελλάδα κατανοήσει τόσο τη
φύση και τη συνθετότητα του εγχειρήμα¬

τος όσο και τις διαδοχικές αντανακλάσεις
του Τόσο στα περιφερειακά δρώμενα
όσο και στα επιμέρους ζητήματα ελληνικού

ενδιαφέροντος Επιπλέον παις αντιλαμβάνεται

τις επιπτώσεις του στο πλέγμα
των αναδιατασσόμενων σχέσεων που

θα εξακολουθεί να συνδέει την Τουρκία
με εταίρους συμμάχους αλλά και ανταγωνιστές

της Και αν όντως αντιλαμβάνεται
πώς είναι δυνατόν στη δημόσια

σφαίρα η πρόσληψη της γειτονικής μας
χώρας να καλύπτει όλες πς πιθανές ιεραρχήσεις

Από περιφερειακός ηγεμόνας έως

καταρρέουσα χώρα που καταγράφει ήττες
επιπέδου Βιετνάμ στην εξωτερική της
πολιτική
Το λοιπόν η Αθήνα κουβαλάει ένα κακό
προηγούμενο το οποίο οφείλει σε σύντομο

χρόνο να διορθώσει Δεν ασχοληθηκε
σε βάθος με την Τουρκία κι έτσι προχώρησε

σε εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς
την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει μια
ανερχόμενη δύναμη Το διαπραγματευτικό

χαρτί της Ε.Ε μας αποχαιρέτησε
νωρίς χωρίς να προλάβουμε να αντιληφθούμε

τη στρατηγική του σημασία και
να προχωρήσουμε σε ωφέλιμες λύσεις
Σήμερα έχουμε μπροστά μας μια Ευρώπη

που παραμένει εθισμένη στην αναζήτηση

βραχυπρόθεσμων πυροσβεστικών
διευθετήσεων για να τακτοποιηθούν
περίπλοκα ζητήματα Τόσο στο εσωτερικό

της όσο και στη γειτονιά της/εγγύς
εξωτερικό Με αποτέλεσμα απλώς να τα
κουτσοκαταφέρνει Εκ παραλλήλου η

απουσία αντίστοιχης κουλτούρας από
κοινού με την ασυμμετρία ισχύος μεταξύ
των δύο πλευρώντου Ατλαντικού ανατροφοδοτούν

την απουσία δέσμευσης σε
μακροχρόνιες πολιτικές Ταυτόχρονα η
υποχώρηση των θεσμών στις ΗΠΑ και το
πρόκριμα συναλλακτικών προσεγγίσεων
εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου
επηρεάζουν τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών

ανπληψεων έναντι της Τουρκίας
Κλείνοντας η Ελλάδα δεν διαθέτει την
πολυτέλεια να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

αποφεύγοντας να εκπονήσει το δικό
της σχέδιο δράσης Η σύλληψή του παραμένει

το πλέον ουσιώδες προαπαιτούμενο

προκειμένου να εναρμονιστούμε με
το κεντρικό διακύβευμα της εποχής που

διανύουμε Υπότοπρίσμα ενός ευέλικτου
εθνοκεντρισμού γυρνάμε υπερβολικά
γύρω από τους γείτονές μας και πολύ λίγο
απ όλα τα υπόλοιπα τα οποία και εντέλει
θα καθορίσουν την εξέλιξη των σχέσεών
μας με την ίδια τηνΤουρκία

Αναπληρωτή καθηγητά ΔιεθνοιΗ Πολιτικήε
στο ΔΠΘ EpEuvnTris ΕΛΙΑΜΕΠ
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