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Διαξιφισμοί
Mas ευνοεί μία συμμαχία
Πολυδιάστατη πολιτική

οποίες μπορεί να συνεννοείται σχετικά καλά και να
χαράσσει κοινή πορεία σε μια γειτονιά όπου οι εχθροί
του κάθε άλλο παρά μειώνονται με το πέρασμα του
χρόνου Αντί για καλλιέργεια ψευδαισθήσεων από
την ελληνικά πλευρά χρειάζεται ρεαλισμός κατανόηση

των κινήτρων της άλλης πλευράς και έμφαση
σε πεδία όπου βρίσκεται κοινός τόπος κυρίως στην
οικονομία Στο θέμα του τουρισμού για παράδειγμα
τα οφέλη είναι πολύ μεγάλα Το έργο του Γιάννη
Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη χρήζει συστηματικής
μελέτης καθώς η πόλη έχει αποτελέσει δημοφιλή
προορισμό για ισραηλινούς τουρίστες

Ακόμα και σε πιο σύνθετα ζητήματα όμως η ελ
ληνοϊσραηλινή προσέγγιση προάγει την πολυμέρεια

Στο East Med Gas Forum συμμετέχει επίσης
η Παλαιστινιακή Αρχή μαζί με την Κύπρο τη Ιταλία
την Αίγυπτο και την Ιορδανία Εχει έρθει πλέον η
ώρα να μπει στην ατζέντα η διεύρυνσή του Ολες οι
χώρες της περιοχής θα πρέπει να συζητήσουν μαζί
εγκαινιάζοντας έναν πολυμερή διάλογο με στόχο
τη γεφύρωση των διαφορών Προφανώς οι όροι του
πολυμερούς διαλόγου θα αποφασιστούν από την
πλειοψηφία που δημιούργησε το East Med Gas Forum

Ο δρ Γιώργοε Ν Τζογόπουλοε είναι ερευνητήε στο Begin Sadat
Centre for Strategic Studies και στο ΕΛΙΑΜΕΠ και διδάσκει
Διεθνείβ Σχέσειε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο θράκηε

Πριν
από τριάντα χρόνια ο Κωνσταντίνος

Μητσοτάκης είχε τη διορατικότητα να αναγνωρίσει

de jure το Ισραήλ Επρόκειτο για
απόφαση η οποία προσέδωσε σταδιακά πολυδιάστατο
χαρακτήρα στην ελληνική εξωτερική πολιτική Η
Ελλάδα μια χώρα με παραδοσιακά καλές σχέσεις με
τον αραβικό κόσμο θα καλούνταν να τις διατηρήσει

αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις
καινούργιες δυνατότητες που
θα της πρόσφερε το άνοιγμα στο
Ισραήλ

Η επιδείνωση των σχέσεων
Ισραήλ Τουρκίας από το 2008
και μετά έφερε την Ελλάδα και
το Ισραήλ πιο κοντά Είτε σε διμερές

είτε σε τριμερές επίπεδο
με τη συμμετοχή της Κύπρου
σφυραλατήθηκε πλέγμα συνεργασιών

το οποίο περιλαμβάνει από την ασφάλεια
και την ενέργεια μέχρι την οικονομία και την

καταπολέμηση του αντισημιτισμού Οι συζητήσεις
εμπλουτίζονται διαρκώς Η χρησιμοποίηση ισραηλινών

επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ελλάδα
αποτελεί νέα εξέλιξη

Το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται να πάρει το μέρος
της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά Ενδιαφέρεται
ωστόσο να αναπτύσσει δεσμούς με χώρες με τις

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ Ν
ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ
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με ίο Ισραήλ
Δεν εξυπηρετεί ta ελ

Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος δεν ισχύει
στις διεθνείς σχέσεις και στη διπλωματία
Η χώρα μας βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια αδιέξοδη

ασύμμετρη συμμαχία με το Ισραήλ συμπληρωματική
με NATO και ΗΠΑ

Το Ισραήλ έχει άλλου είδους διαφορές με την Τουρκία που
σχετίζονται με το ποια χώρα θα ηγεμονεύσει στην ευρύτερη

περιοχή Οι διαφορές μεταξύ των ελίτ των
δυο χώρο)ν δεν έχουν στρατηγικό βάθος
αφού θα μπορούσε να επέλθει ένας συμβιβασμός

για το μοίρασμα των σφαιρών
επιρροής στη στρατιωτική την ενεργειακή

και οικονομική πτυχή Εδώ και καιρό
διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ των δύο
κυβερνήσεων ώστε οι τελευταίες κακές
διακρατικές σχέσεις να βρουν δρόμους
στενότερης συνεργασίας μεταξύ τους
ΗΠΑ Τουρκία και Ισραήλ συγκαταλέγονται

στις ελάχιστες χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη
διεθνή σύμβαση της θάλασσας υπό τον OHE

Οι δύο χώρες Ισραήλ Τουρκία προσβάλουν ταυτόχρονα
την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας παραβιάζοντας την
καταστατική χάρτα του OHE Δεν είναι τυχαία η επίμαχη
φράση στο κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας Ισραήλ κατά την
τελευταία επίσκεψη του έλληνα Πρωθυπουργού όπου η
διεθνής σύμβαση της θάλασσας αντικαταστάθηκε από
τη φράση εθιμικό δίκαιο της θάλασσας Κατανοητή η

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΗΣΥΧΟΥ

ί συμφέρονια
διαφορά διεθνούς και εθιμικού δίκαιου Αφού η Ελλάδα
αυτοχαρακτηρίζεται ως χώρα που τηρεί κατά γράμμα τη
διεθνή νομιμότητα ώστε η διεθνής κοινότητα να πάρει σαφή
θέση έναντι των παράνομων τουρκικών διεκδικήσεων που
αφορούν διεθνείς συνθήκες γιατί εμμένει σε μια επικίνδυνη
τροχιά δορυφοριοποίησής της από NATO Ισραήλ και ΗΠΑ
Η πολιτική ιστορία της Ελλάδας έχει αναρίθμητα παραδείγματα

για το τι σημαίνει δυτική συμμαχική προσήλωση Γιατί
αναζητά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου με μια χώρα
που από το 2012 έχει συσσωρεύσει στο συμβούλιο ανθρωπίνων

δικαιωμάτων του OHE πάνω από 45 καταγγελίες και
καταδίκες Γιατί θεωρεί φυσιολογική τη συμμαχία της με το
Ισραήλ αφοίτο συγκεκριμένο κράτος καταπατά συστηματικά
όλες τις διεθνείς αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων του
OHE που αφορούν στην ωμή παραβίαση των δικαιωμάτων
του παλαιστινιακού λαού

Το
ιδιότυπο και σκληρό απαρτχάιντ με συνταγματικές

προβλέψεις που εφαρμόζει το Ισραήλ έναντι των
Παλαιστίνιων άλλα και ισραηλινών πολιτών αραβικής

καταγωγής δεν μπορεί υποκριτικά να παραβλέπεται Η αναζήτηση

από το Ισραήλ να διεκδικήσει στρατηγικό βάθος στο
ανατολικό Αιγαίο και την κεντρική Μεσόγειο δεν σημαίνει
αυτόματα ότι είναι σε τροχιά σύγκρουσης με την Τουρκία
ίσα ίσα το γεγονός αυτό επαληθεύει τη γνωστή ρήση Οταν
τα βουβάλια τσακώνονται την πληρώνουν τα βατράχια
Ο Kotoras Houxos είναι πρώην αναπλ υπ Εθνικήε Apuvas και πρώην βουλευτήε
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