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Η χώρα μα και οι διεθνείΞ συσχετισμοί

Αν

υπάρχει ένα βασικό
πρόβλημα στην

ελληνική εξωτερική
πολιτική είναι

η αδυναμία ή αδιαφορία

κατανόησης
των διεθνών συσχετισμών

Η εμμονή
στην ελληνοκεντρική θεώρηση

των πραγμάτων εμποδίζει

τη συνολική αξιολό
γησή τους και δημιουργεί
ψευδαισθήσεις Οι ελληνοτουρκικές

σχέσεις δεν αποτελούν

για άλλες χώρες προτεραιότητα

Το Ισραήλ για
παράδειγμα στο οποίο μετέβη

ο έλληνας πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

μέσα στην εβδομάδα ναι
μεν διαφωνεί με το μνημόνιο

Τουρκίας Λιβύης αλλά
αποκλείεται να στείλει στρατιωτικά

πλοία στην Ανατολική
Μεσόγειο σε υποστήριξη

της Ελλάδας Η χώρα έχει
τα δικά της προβλήματα με
τους γείτονες της ενώ κινητοποιείται

διπλωματικά
για να μετριάσει πιθανές δι

Γιόργος Ν
Τζογοποιιλος

εθνείς αντιδράσεις από την
ενδεχόμενη προσάρτηση
εδαφών της Δυτικής Οχθης
Στην ανακοίνωση του γραφείου

του ισραηλινού πρωθυπουργού

Μπενιαμίν Νετα
νιάχου μετά τη συνάντηση με
τον έλληνα ομόλογο του δεν
υπάρχει η λέξη Τουρκία
Δύο φορές όμως καταγράφεται

το Ιράν το οποίο για
το Ισραήλ αποτελεί απειλή
λόγω τόσο του πυρηνικού
του προγράμματος όσο και
του ρόλου που διαδραματί¬

ζει στη Συρία Επίσης η δήλωση

των δύο πρωθυπουργών
απλώς περιλαμβάνει

ορισμένες γενικές αναφορές
στη σημασία του Δικαίου

της Θάλασσας χωρίς να
ονομάζει το τουρκολιβυκό
μνημόνιο Είναι μια περίοδος

που το Ισραήλ προσπαθεί
να βρει κοινό τόπο με την

Τουρκία πριν από την καταιγίδα

που ίσως ακολουθήσει
στις διμερείς τους σχέσεις
σε περίπτωση προσάρτησης
εδαφών της Δυτικής Οχθης
από το πρώτο
Επίσης η Ελλάδα δυσκολεύεται

να διαβάσει σωστά
τις Ηνωμένες Πολιτείες Το
άριστο κλίμα των ελληνοαμερικανικών

σχέσεων αποτελεί

εξαιρετική είδηση αλλά
δεν σημαίνει πως η Ουάσιγκτον

θα πάρει το μέρος των
Αθηνών σε επεισόδιο με την
Αγκυρα στο Αιγαίο Οι πρόεδροι

Ντόναλντ Τραμπ και Ρε
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν διατηρούν

εξαιρετική προσωπική
σχέση και μιλούν πολύ συ¬

χνά στο τηλέφωνο παρ όλο
που οι αμερικανοτουρκικές
σχέσεις εμφανίζουν τριβές
σε ορισμένα ζητήματα όπως
η αγορά πυραύλων S-400
από την Τουρκία Ακόμα και
στον τομέα αυτόν όμως η
Ουάσιγκτον δεν θέλει ή
δεν μπορεί να επηρεάσει
τις τουρκικές επιλογές Πολύ

δύσκολα θα αλλάξει κάτι
με πιθανή νίκη των Δημοκρατικών

στις προεδρικές
εκλογές του Νοεμβρίου Οι
Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι

διατεθειμένες να χάσουν
την Τουρκία αν και αυξάνονται

κάποιες φωνές υπέρ της
μελλοντικής αντικατάστασής
της από την Ελλάδα Υπέρμαχος

της δεύτερης άποψης
μάλιστα είναι ο πρώην αμερικανός

πρεσβευτής στην
Αγκυρα Ερικ Εντελμαν
Παράλληλα η Ελλάδα έχει
επιλέξει να συνδέσει τη βελτίωση

των σχέσεών της με
την Αμερική με την επιδείνωση

αυτών με τη Ρωσία
Πρόκειται για τακτική που
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δεν είναι εύκολα κατανοητή
Η Ρωσία όχι μόνο αναδεικνύεται

σε βαστκό παίκτη
στον Νότο τα τελεσταία χρόνια

αλλά συνεργάζεται σχετικά

καλά με όλες τις χώρες
της Ανατολικής Μεσογείου

μεταξύ αυτών το Ισραήλ
πλην Ελλάδας Μια αναθέρμανση

των ελληνορωσι
κών σχέσεων δεν θα δώσει
λύση στα προβλήματα της
εξωτερικής πολιτικής αλλά

θα δείξει πως η Αθήνα
διαβάζει σφαιρικά τις διεθνείς

σχέσεις και τις περιφερειακές

εξελίξεις Για παράδειγμα

δεν αποκλείεται
στο μέλλον η Συρία χώρα
όπου η Ρωστ'α έχει τον πρώτο

λόγο να λάβει μέρος σε
πολυμερείς συζητήσεις για
την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

στην Ανατολική
Μεσόγειο Προφανώς

οι ελληνικές υποχρεώσεις
στο NATO δεν τίθενται εν
αμφιβάλω αν δημιουργηθεί
δίαυλος αρμονικής επικοινωνίας

με τη Μόσχα Δεν

ζούμε σε καθεστώς Ψυχρού
Πολέμου
Σε επίπεδο ευρωπαϊκό αν
και ο πήχης βρίσκεται χαμηλά

η Ελλάδα πράττει ορθά
που συνεργάζεται πιο στενά
με τη Γαλλία Ο πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν είναι ο
μόνος ευρωπαίος πολιτικός
που έχει γεωπολιτικό όραμα
και αποφεύγει τον στρουθοκαμηλισμό

σε καυτά θέματα
όπως το μέλλον του NATO
και η άμυνα της Ευρωπαϊκής

Ενωσης Η Γαλλία του
Μακρόν βέβαια δεν διαθέτει

την αίγλη της χώρας
επί εποχής Ντε Γκωλ αλλά
και μόνο που το θέμα της
ασφάλειας συζητείται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι
αποκλειστικά δική του επιτυχία

Το ενδεχόμενο της ευρωπαϊκής

προοπτικής της
Τουρκίας πάντως που τις
τελευταίες μέρες αναμοχλεύεται

σε ορισμένες δεξαμενές
σκέψης των Βρυξελλών περισσότερο

μοιάζει με ιδεαλιστικό

παρά με ρεαλιστικό

σενάριο Καλό είναι να μην
αποπροσανατολίζει
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είχε αναφέρει κατά τη διάρκεια

της συνάντησής του
με τον πρόεδρο Ντόναλντ
Τραμπ τον Ιανουάριο στον
Αευκό Οίκο πως η Ελλάδα
λειτουργεί ως προβλέψιμος
εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο

Να είναι μια χώρα
προβλέψιμη στις διεθνείς
σχέσεις δεν είναι ένδειξη
αδυναμίας αν κρίνουμε από
το παράδειγμα της Κίνας
Αρκεί βέβαια να στηρίζεται
στις δικές της δυνάμεις για
να προστατεύει την εθνική
της ασφάλεια Αυτό είναι το
πρώτο πράγμα που θα έπρεπε

να έχει μάθει η Ελλάδα
από το Ισραήλ
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