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ΙωάννηςΑρμακόλας

TloXXès ôuvawTmes στα
Βαλκάνια, xaynXés emôôoeis

■ Ελλάδα συνεχίζει να υπολεί-I πεται των δυνατοτήτων τηςΙ αλλά και των προσδοκιώνΙ των βαλκάνιων γειτόνων της.
ΗΡί8 Οι ελληνικές κυβερνήσεις,Ι συστηματικά τα τελεσταία 30

Ι χρόνια, υπερεκτιμούν τον ρό-■ Μ λο της Ελλάδας, μεταφράζοντας 
αυτόματα τη συμμετοχή σε διεθνείς 

οργανισμούς, την παράδοση
δημοκρατικών θεσμών και την οικονομική 

ισχύ σε πραγματική επιρραή.
Πρόκειται βέβαια για κεφαλαιώδες
σφάλμα γιατί τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, 

που ήταν τεράστια τη
δεκαετία του 1990 λόγω της μεγάλης
υστέρησης των πρώην κομαουνιστικών
κρατών, χρειάζονται συστηματική πολιτική 

και την αρμόζουσα διπλωματι-
κή κουλτούρα για να μεταφραστούν
σε ουσιαστικό ρόλο. Αντίθετα, η Ελλάδα 

μέσα από πολιτικές μηδενικού
αθροίσματος, φοβικά σύνδραμα, και
παρασυρόμενη από την κοινή γνώμη
και λαϊκιστικά μέσα ενημέρωσης κατάφερε 

να αποξενώσει σχεδόν το σύνολο 

των Βαλκανίων, περιορίζοντας
συγχρόνως τον δικό της ρόλο. Εγινε
περισσότερα μέρας του πραβλήματος
και λιγότερα της λύσης. Η κατάσταση
μόνο εν μέρει άλλαξε με τη Σύνοδο
της Θεσσαλονίκης του 2003 και την
ευρωπαϊκή προοιπική της περιοχής,
αφού η φοβική αντιμετώπιση των διμερών 

ζητημάτων συνέχιζε να ακυρώνει 
τον ρόλο της Ελλάδας.

Η Συμφωνία των Πρεοπών έφερε, για
πρώτη φορά από το 2003, την Ελλάδα
με εποικοδομητικό τρόπο στο κέντρα
των βαλκανικών εξελίξεων. Η συμφωνία 

έγινε σημείο αναφοράς για
δστικούς και Βαλκάνιοος, που προσδοκούσαν 

ότι η Αθήνα θα επιστρέψει
δυναμικά με ηγετικό ρόλο. Στην πραγματικότητα 

όμως δεν φάνηκε ότι η
Αθήνα ήταν έτοιμη, παρά τις περί του
αντιθέτου διακηρύξεις των πολιτικών
ηγεστών. Με εξαίρεση μεμονωμένες
περιπτώσεις ενεργητικής διπλωματίας, 

όπως η πρόσφατη πραώθηση
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων
Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας, η
Αθήνα εξακολουθεί να μη βρίσκει τον
αρμόζοντα διπλωματικό βηματισμό.
Ας δούμε μερικά παραδείγματα: Η
Συμφωνία των Πρεσπών περιλαμβάνει 

επεξεργασμένο πλαίσιο για την
πραώθηση της στενής διασύνδεσης
της Βόρειας Μακεδονίας με τη χώρα
μας. Συγχρόνως, πρώτη φορά μετά
από πολλά χρόνια, μια κυβερνώσα
ελίτ στα Σκόπια επιθυμεί τη στρατηγική 

διασύνδεση με την Ελλάδα. Αλλά
η αποτίμηση της μέχρι σήμερα υλοποίησης 

της συμφωνίας δείχνει ότι η
Ελλάδα δεν είναι έτοιμη για μια τέτοια
εταιρική σχέση.
Ομοίως, παρά τις άριστες σχέσεις με
τη Σόφια και το κεκτημένο των Πρεσπών, 

η Αθήνα δεν εξετάζει δυνατότητες 

μεσολάβησης στην κρίση μεταξύ
Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας
που θέτει προσκόμματα στην ευρωπαϊκή 

προοπτική της τελευταίας. Η Αθηνά
είναι επίσης απούσα από τον διάλογο
για τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας και
Κοσόβου, αν και τα σενάρια ανταλλαγής 

εδαφών που προωθούνται θα
επηρεάσουν αρνητικά την Ελλάδα.

Συγχρόνως, η Αθηνά έχει αποτύχει να
χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
αλβανικούς πληθυσμούς και τις πολιτικές 

τους ελίτ. Παρά την πολυεπίπεδη
οικονομική και κοινωνική διασύνδεση
με την Αλβανία, οι πολιτικές σχέσεις
παραμένουν πραβληματικές.
Υποτονική είναι και η συμμετοχή
στους σχεδιασμούς για τις πολιτικές,
οικονομικές και επιχειρηματικές προοπτικές 

της περιοχής, όπως αποτυπώνονται 

στη Διαδικασία του Βερολίνου.
Η Αθήνα ήταν απούσα από τη διαδικασία 

κατά τα καίρια πρώτα τέσσερα
χρόνια της, αλλά και πιο πρόσφατα η
συνεισφορά της στους σχεδιασμούς
παραμένει ελάχιστη. Χαρακτηριστικά,
δεν επιδίωξε να αναλάβει τη φετινή
συμπροεδρία, παρά τις πληροφορίες
που ήθελαν το Βερολίνο ευνοϊκό στην
προοπτική ως επιστέγασμα της συμφιλίωσης 

Αθηνώγ - Σκοπίων. Χάθηκε 
έτσι μια ευκαιρία προώθησης των

ελληνικών πρστεραιοτήτων στα υπό
ένταξη βαλκανικά κράτη, αλλά και
κάλυψης μέραυς του χαμένου εδά-
φοος από την προηγούμενη απουσία
της Ελλάδας.
Ολα αυτά αποκαλύπτουν ένα βαθύτερα 

πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής. Απορροφημένη
από την ανπμετώπιση του τουρκικού
προβλήματος, η Αθηνά κάνει αποφασιστικές 

διπλωματικές κινήσεις μόνο
όπου υπάρχει εμπλοκή της Αγκυρας
ή προοπτική αύξησης της επιρροής
αυτής. Στα Αστικά Βαλκάνια, όπου η
Τουρκία δουλεύει συστηματικά αλλά 

χωρίς τις δυναμικές κινήσεις που
υιοθετεί αλλού, η Ελλάδα αδυνατεί
να ενεργοποιηθεί απατελεσματικά.
Τα δεδομένα όμως των δύο χωρών
διαφέρουν. Η Τουρκία έχει την «πολυτέλεια» 

γεωπολιτικών παιχνιδιών,
ειδικά εφόσον απομακρυνθεί η ευρωπαϊκή 

προοπτική των Βαλκαγιων. Για
τη χώρα μας αντίθετα είναι ζωτικής
σημασίας τα Βαλκάνια να ξεφύγουν
οριστικά από τον κύκλο της αστάθειας
και υπανάπτυξης που επικρατεί στις
άλλες όμορες της Ελλάδας περιοχές
και να οδηγηθούν αποφασιστικά στο
μονοπάτι της δημοκρατίας, της ανάπτυξης 

και του κράτοος δικαίου.
Η Ελλάδα πρέπει τελικά να ξεκαθαρίσει 

στόχους και προτεραιότητες.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις ομνύουν
στη διαδικασία εξευρωπαϊσμού των
Βαλκανίων, αλλά αναρωτιέται κανείς
αν αστό γι'νεται κατ' επίφαοτν. Αν η
Αθηνά επιθυμεί να «τραβήξει» τα Βαλκάνια 

συνολικά εκτός γεωπολιτικής
αβεβαιότητας και να τα προσδέσει
στην ευρωπαϊκή ζώνη σταθερότητας
θα χρειαστεί πολύ περισσότερα από
απλή παρακολούθηση των εξελίξεων
και την παρέμβαση μόνο όταν θίγονται
στενά οριζόμενα ελληνικά συμφέροντα. 

Θα χρειαστεί πολιτικό όραμα και
σχεδιασμός πρωτοβουλιών για τον
ριζικό μετασχηματισμό της περιοχής,
σε επίπεδο πολιτικής, οικονομίας και
νοστραπιών.
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