
1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .03/03/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/03/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 17
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TOM ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ JLJ.OAl I llVli 17

Πραγματισμός στην αντιμετώπιση της Τουρκίας
Στην κλίμακα από 0
που σημαίνει καθόλου
σημαντικό έως 10
που σημαίνει πολύ
σημαντικός πόση
σημασία πρέπει να δώσει η
ελληνική κυβέρνηση στην
ανάπτυξη των σχέσεων
με τις παρακάτω χώρες

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6,5'/ι Ι Ι ΜΑΡΤ
2016

Συγκριτικά
με πριν από 23
μήνες η θέση
της Ελλάδας
στο διεθνές
περιβάλλον
είναι
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ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ

ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΗ

ΙΔΙΑ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΚΩΝΑ

ΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ οι Ελληνες και οι Ελληνίδες

πως πρέπει να διαχειριστούμε
την όλο και περισσότερο δύσκολη

γείτονα Τι συνέπειες έχει η

συνεχώς ενισχυόμενη αίσθηση

της απειλής που
βιώνουμε από την Τουρκία

στον τρόπο αντιμετώπισης

της Συνέχιση του
διαλόγου με την Τουρκία ή

μήπως θα ήταν εθνικά
προσφορότερη

η διακοπή των
σχέσεών μας όπως επιλέξαμε

να κάνουμε σε ανάλογες δύσκολες
περιόδους στο παρελθόν Τι ρόλο παίζει
και τελικά πόση σημασία έχει η ιδεολογική

συγγένεια ή αντίθεση που αισθανόμαστε

με κράτη που θεωρούμε ότι
μπορούν να μας ενισχύσουν στην προσπάθεια

εξισορρόπησης της Τουρκίας
Πρόσφατη έρευνα κοινής γνώμης

που διεξήχθη από τη Μονάδα Ερευνας
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό

του προγράμματος Νοτιοανατολικής

Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ προσφέρει

ενδιαφέρουσες απαντήσεις στα
παραπάνω ερωτήματα Η απειλή από
την Τουρκία παραμένει βεβαίως το κυρίαρχο

στοιχείο στο γενικότερο αίσθημα
απειλής από το εξωτερικό που στο τέλος
του 2019 αγγίζει το 89 σε σχέση με
64,5 στις αρχές του 2018 Γράφημα
με τους ψηφοφόρους των δύο μεγαλύτερων

κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και

ερωτηθέντες θεωρεί μεγίστης
σημασίας ενώ και πλειοψηφικά η

κοινή γνώμη πιστεύει ότι η ελληνική

κυβέρνηση θα πρέπει
να προχωρήσει στην περαιτέρω

ανάπτυξη των σχέσεων

με τη γειτονική Τουρκία
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Η ΠΙΣΤΗ αυτή στη συνέχιση
του διαλόγου και στην ανάληψη

πο

ΣΥΡΙΖΑ να μοιράζονται αυτήν την
εκτίμηση
ΠΩΣ ΣΥΝΕΠΩΣ θα έπρεπε να σταθούμε

απέναντι σε έναν αναθεωρητικό

και προκλητικό γείτονα για
τον οποίο η ελληνική κοινή γνώμη
πιστεύει ότι δεν συνιστά μια αναπτυγμένη

Δημοκρατία ή ένα σύγχρονο
κράτος δικαίου που σέβεται τα ανθρώπινα

δικαιώματα και για τον οποίο η
θετική της άποψη βρίσκεται σε ιστορικό
χαμηλό 3,5 Μήπως η αναστολή του
διαλόγου στο πλαίσιο της ανάπτυξης πολιτικών

ανάσχεσης της τουρκικής επιθετικότητας

θα αποτελούσε την καταλληλότερη

επιλογή Είναι ενδιαφέρον ότι στην
κλίμακα 0 έως 10 δηλαδή από μηδενικής
έως πολύ μεγάλης σημασίας ο 1 στους

λιτικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη
των σχέσεων με την Τουρκία αναμφίβολα
συνδέεται με την ενίσχυση της αίσθησης

αυτοπεποίθησης των Ελλήνων πολιτών
απόρροια της αντίληψης της κοινής
γνώμης ότι η θέση κυρίως πολιτική και
οικονομική της χώρας στο διεθνές περιβάλλον

έχει σε σχέση με το παρελθόν
ισχυροποιηθεί από 6,5 τον Μάρτιο
2016 στο 15,5 τον Ιανουάριο 2018 στο
36,5 τον Δεκέμβριο 2019 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ενδιαφέρον συμπλήρωμα της παραπάνω

πραγματιστικής προσέγγισης
της κοινής γνώμης για τη συνέχιση της
ανάπτυξης των σχέσεων με την Τουρκία
είναι η σχεδόν ομόθυμη σε ποσοστό
90 και ανεξαρτήτως ιδεολογικών

προτιμήσεων υποστήριξη της ενίσχυσης

και περαιτέρω ανάπτυξης των
σχέσεων με το κράτος του Ισραήλ
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ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
της εξωτερικής

πολιτικής
η κοινή

γνώμη στην
Ελλάδα
δείχνει να

αποστασιοποιείται από ακραίες
φωνές επιλέγοντας λιγότερο ιδε

οληπτικές και περισσότερο ορθολογικές
ή πραγματιστικές προσεγγίσεις

όσον αφορά την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση ενός όλο και δυσκολότερου

γείτονα

Kaenynms Διεθνών Σχέσεων και Σπουδών
Ασφάήε/as σιο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
επικεφαήή mu Προγράμματοβ Ασφάήειαϊ και
ToupKias στο ΕΑΙΑΜΕΠ

Πιστεύετε ότι υπάρχει
μια ξένη χώρα που μπορεί
να θεωρηθεί απειλή
για την Ελλάδα
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