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Ωπό τθν θγεςία του Υροζδρου Ερντογάν θ Ψουρκία ζχει επεκτείνει τισ περιφερειακζσ
γεωπολιτικζσ βλζψεισ τθσ μζςω τθσ αναηιτθςθσ ενεργειακϊν πόρων και τθν
προβολι ςτρατιωτικισ επιρροισ από τθν Βόρεια Αφρικι ωσ το Ξζρασ τθσ Αφρικισ
και τον Υερςικό Ξόλπο.
Πε τισ ΘΥΑ να διατθροφν επαμφοτερίηουςα ςτάςθ ςε ςχζςθ με τον ρόλο τουσ ςτθν
περιοχι τθσ Β. Αφρικισ και τθσ Πζςθσ Ανατολισ και το ΡΑΨΣ να παραμζνει
ουδζτερο, θ Γαλλία επιδιϊκει τθν ανάλθψθ ενόσ πιο ενεργθτικοφ ρόλου. Εντοφτοισ,
θ Γαλλία δείχνει να μθ διακζτει τθν πολιτικι αποφαςιςτικότθτα για να υλοποιιςει
κάτι τζτοιο, τθ ςτιγμι που θ ΕΕ παραμζνει κατακερματιςμζνθ ωσ προσ τθ κζςθ τθσ
και θ Γερμανία προτιμά μια πιο ιπια ςτάςθ απζναντι ςτθν Ψουρκία.
Θ Ελλάδα προςπακεί να ενιςχφςει τθ ςτρατθγικι τθσ ςυνεργαςία με τθν Γαλλία, τθ
ςτιγμι που ςυμπθγνφει μία ςυμμαχία κοινϊν ςυμφερόντων με χϊρεσ όπωσ θ
Αίγυπτοσ και τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα, αμφότερεσ εκ των οποίων διατθροφν
ςτενζσ ςχζςεισ με το Υαρίςι.
Θ από κοινοφ ανάδειξθ των αμερικανικϊν ςυμφερόντων ςε ςυμπόρευςθ με τα δικά
τθσ ςυνιςτά ακόμθ ζνα κρίςιμο ςτόχο για τθν Ακινα.
Θ Ακινα κινδυνεφει να βρεκεί ςτο μζςο μίασ γαλλοτουρκικισ διαμάχθσ ςτθν
Ανατολικι Πεςόγειο. Αν θ Ελλάδα επικυμεί ςθμαίνοντα ρόλο ςε αυτό το τρίγωνο,
κα πρζπει να αποδείξει ότι είναι ιςχυρόσ παίκτθσ ςτθν περιοχι, τόςο ςτρατιωτικά,
όςο και διπλωματικά. Πε τον τρόπο αυτό, θ Γαλλία, θ Γερμανία και θ ΕΕ κα
εκλάβουν τα ςυμφζροντα τθσ Ελλάδασ πιο ςοβαρά.
Διπλωματικά, θ Ακινα κα πρζπει να επιδιϊξει τθ δθμιουργία ενόσ πλζγματοσ
περιφερειακϊν ςχθμάτων ςυνεργαςίασ, επεκτείνοντασ τα υπάρχοντα τριμερι
ςχιματα ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο. Κα πρζπει επίςθσ να εργαςτεί για μία
ενιςχυμζνθ μεςογειακι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ μζροσ μίασ
ανανεωμζνθσ ευρωπαϊκισ εξωτερικισ πολιτικισ.
Από ςτρατιωτικισ άποψθσ, θ Ακινα χρειάηεται να βελτιϊςει τισ αμυντικζσ τθσ
δυνατότθτεσ με τθ δθμιουργία προθγμζνθσ ςτρατιωτικισ υποδομισ (π.χ. ςτθν
Ξριτθ) και ζξυπνεσ προμικειεσ εξοπλιςμοφ, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι κα πρζπει να
αποςκοπεί ςτθν εξζλιξι τθσ ςε περιφερειακό αμυντικό κόμβο ςε τομείσ όπωσ θ
ναυτικι και θ αεροναυπθγικι βιομθχανία.
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σελ. 3

Ειςαγωγι

“Τα δύξ ρημεία
αμάτλενηπ πξσ
υαοακςηοίζξσμ ςη
«μέα γεχπξλιςική
ςηπ Μερξγείξσ»
είμαι η Λιβύη και η
Σσοία. Δίμαι επίρηπ
πλέξμ νεκάθαοξ
πχπ η Τξσοκία
επιδιώκει μα
ποξβάλει ςημ εικόμα
μίαπ μασςικήπ
δύμαμηπ, η ξπξία
σπό ςξ δόγμα ςηπ
«Γαλάζιαπ
Παςοίδαπ» (Mavi
Vatan) θα δύμαςαι
μα ποξβάλει ςημ
ιρυύ ςηπ όυι μόμξ
ρςξ Αιγαίξ και ςημ
Αμαςξλική
Μερόγειξ, αλλά και
ρςημ Κεμςοική
Μερόγειξ.”

Θ Πεςόγειοσ Κάλαςςα κα μποροφςε να χαρακτθριςκεί ωσ μία από τισ πιο αςτακείσ
περιοχζσ του τρζχοντοσ γεωπολιτικοφ ςκθνικοφ. Πετά το ξζςπαςμα τθσ Αραβικισ
Άνοιξθσ το 2011 μία ςειρά ςυγκροφςεων από τθν Ψυνθςία ζωσ τθ Χυρία ζχουν
επιδεινϊςει προχπάρχουςεσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και πολιτικζσ διαφορζσ,
τροφοδοτϊντασ τθν ίδια ςτιγμι γεωπολιτικζσ βλζψεισ. Ξακϊσ θ Ευρϊπθ
αντιμετϊπιηε μια ςειρά κρίςεων μεταξφ 2010 και 2018, πιο ςυγκεκριμζνα τθν κρίςθ
τθσ Ευρωηϊνθσ και του μεταναςτευτικοφ, και με τισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ να
μετατοπίηουν το ενδιαφζρον τουσ προσ τθν Αςία κατά τθν Υροεδρία Σμπάμα, τρίτεσ
χϊρεσ εκμεταλλεφτθκαν το γεωπολιτικό κενό που προζκυψε αξιϊνοντασ ίδια
επιρροι1. Ψα δφο ςθμεία ανάφλεξθσ που χαρακτθρίηουν τθ «νζα γεωπολιτικι τθσ
Πεςογείου» είναι θ Οιβφθ και θ Χυρία. Είναι επίςθσ πλζον ξεκάκαρο πωσ θ Ψουρκία
επιδιϊκει να προβάλει τθν εικόνα μίασ ναυτικισ δφναμθσ, θ οποία υπό το δόγμα τθσ
«Γαλάηιασ Υατρίδασ» (Mavi Vatan) κα δφναται να προβάλει τθν ιςχφ τθσ όχι μόνο ςτο
Αιγαίο και τθν Ανατολικι Πεςόγειο, αλλά και ςτθν Ξεντρικι Πεςόγειο.2
Σι βλζψεισ τθσ Άγκυρασ ζχουν οδθγιςει με απευκείασ πολιτικι, διπλωματικι,
πικανόν και ςτρατιωτικι αντιπαράκεςθ με το Υαρίςι. Εξαιτίασ του αποικιακοφ τθσ
παρελκόντοσ, κατά το οποίο o γαλλικόσ ζλεγχοσ εκτεινόταν από τθ Βόρεια ωσ τθν
Ανατολικι Πεςόγειο, θ Γαλλία κεωρεί τθν περιοχι ωσ ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ
εκνικισ άμυνασ και τθσ ςτρατθγικισ αςφάλειασ, ωσ εφαλτιριο πολιτικισ επιρροισ,
αλλά και ωσ πλατφόρμα οικονομικισ επιρροισ. Ψο τελευταίο ςτοιχείο αναδεικνφεται
ακόμθ περιςςότερο κακϊσ γαλλικζσ εταιρείεσ ενζργειασ, όπωσ θ Total, διεκδικοφν
μερίδιο των αποκεμάτων πετρελαίου τθσ Οιβφθσ τθν επαφριο τθσ λιξθσ των
ςυγκροφςεων.
Εν τω μεταξφ, οι νζο-οκωμανικοί ςτόχοι τθσ Άγκυρασ ζχουν προκαλζςει ακόμα
μεγαλφτερθ ζνταςθ με τθν Ελλάδα και τθν Ξφπρο ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο.
Ψουρκικά ερευνθτικά πλοία και γεωτρφπανα ζχουν επανειλθμμζνωσ ειςχωριςει ςε
περιοχζσ που ςφμφωνα με τισ δφο χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ανικουν ςτθ δικι
τουσ υφαλοκρθπίδα και τισ Αποκλειςτικζσ Σικονομικζσ Ηϊνεσ τουσ (ΑΣΗ). Σι
ενζργειεσ αυτζσ αμφιςβθτοφν τα κυριαρχικά δικαιϊματα τθσ Ελλάδασ και τθσ
Ξφπρου, ακόμθ και τθν ίδια τθν εκνικι τουσ κυριαρχία. Ακινα και Οευκωςία ζχουν
ςτραφεί ςτο Υαρίςι (και δευτερευόντωσ ςτθν Συάςιγκτον) ςε αναηιτθςθ αντίβαρου
προσ τθν επικετικι διπλωματία τθσ Άγκυρασ. Εντοφτοισ, Ακινα και Οευκωςία
κινδυνεφουν να παγιδευτοφν ςε ζνα παιχνίδι μθδενικοφ ακροίςματοσ μεταξφ Γαλλίασ
και Ψουρκίασ. Θ πρόκλθςθ για τθν Ακινα ωσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθν
μεγαλφτερθ επιρροι ςτθν περιοχι είναι θ επίτευξθ τθσ κατάλλθλθσ ιςορροπίασ
μεταξφ τθσ ςφμπθξθσ ενόσ διπλωματικοφ δικτφου αναςχετικοφ προσ τουσ ςτόχουσ
τθσ Άγκυρασ και τθσ γριγορθσ και αποδοτικισ αναβάκμιςθσ των ςτρατιωτικϊν τθσ
δυνατοτιτων ςε περίπτωςθ που θ Ψουρκία αποφαςίςει να προωκιςει τισ
διεκδικιςεισ τθσ με τθ χριςθ βίασ.

1

Marc Pierini, “New Power Struggles in the Mediterranean”, Carnegie Europe, 30 Λουλίου, 2020. Διακζςιμο ςτον ςφνδεςμο
https://carnegieeurope.eu/2020/07/30/new-power-struggles-in-mediterranean-pub-82403 .
2
Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με το δόγμα τθσ «Γαλάηιασ Υατρίδασ» βλ. τθν αποκλειςτικι ςυνζντευξθ του Ραυάρχου
(ε.α.) Cem Gurdeniz ςτον Άγγελο Ακαναςόπουλο, «Ψο Ψουρκικό Χχζδιο», Ψο Βιμα, 5 Λουνίου 2020.
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“Από ςημ εκλξγή
ςξσ Δμμαμξσέλ
Μακοόμ χπ
Ποξέδοξσ ςηπ
Δημξκοαςίαπ, η
Γαλλία έυει βαθμιαία
επιδιώνει ςημ
επαματξοά ςηπ ρςη
ρταίοα επιοοξήπ
ςηπ ρςημ πεοιξυή
ςηπ εσούςεοηπ
Μέρηπ Αμαςξλήπ και
Βόοειαπ Ατοικήπ.
[…] Όπχπ αμέτεοε
ξ Ποόεδοξπ Μακοόμ
ρςιπ δηλώρειπ ςξσ
ύρςεοα από ςη
ρσμάμςηρη με ςημ
Καγκελάοιξ Μέοκελ
ςξμ πεοαρμέμξ
Αύγξσρςξ, η Γαλλία
θα θεχοεί πάμςξςε
ςξμ εασςό ςηπ χπ
«μερξγειακή
δύμαμη».”

σελ. 4

Θ άποψθ του Υαριςίου
Θ μεςογειακι πολιτικι τθσ Γαλλίασ βαςίηεται ςτα εκνικά ςυμφζροντα και τον
ρεαλιςμό. Θ Γαλλία κεωρεί εαυτόν ωσ δφναμθ πρϊτθσ τάξεωσ με ςθμαντικά
πλεονεκτιματα ςτθν περιοχι.3 Είναι θ μόνθ μεςογειακι χϊρα μόνιμο μζλοσ του
Χυμβουλίου Αςφαλείασ των Θνωμζνων Εκνϊν και διατθρεί τισ ιςχυρότερεσ ζνοπλεσ
δυνάμεισ από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ. Υαρά το γεγονόσ πωσ τα τελευταία χρόνια
το Υαρίςι ζδωςε προτεραιότθτα ςτθν αποςτολι ςτρατιωτικϊν δυνάμεων ςτθν
Αφρικι με κφριο ςτόχο τθ ςυμμετοχι ςε αντιτρομοκρατικζσ επιχειριςεισ, γαλλικζσ
δυνάμεισ δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ Ανατολικισ Πεςογείου. Θ
Γαλλία ςυμμετζχει επίςθσ ςε αποςτολζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του ΡΑΨΣ, όπωσ
θ επιχείρθςθ «Ειρινθ» για τθν εφαρμογι του ψθφίςματοσ του Χυμβουλίου
Αςφαλείασ των Θνωμζνων Εκνϊν περί διαςφάλιςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ με το
εμπάργκο όπλων ςτθ Οιβφθ, και θ επιχείρθςθ «Καλάςςιοσ Φουρόσ» του ΡΑΨΣ. Δεν
κα πρζπει επίςθσ να υποτιμάται θ ιπια ιςχφσ του Υαριςίου ωσ αποτζλεςμα τθσ
ιςτορικισ αποικιακισ παρουςίασ του ςτθν περιοχι (Βόρεια και Ωποςαχάρια Αφρικι).
Από τθν εκλογι του Εμμανουζλ Πακρόν ωσ Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, θ Γαλλία
ζχει βακμιαία επιδιϊξει τθν επαναφορά τθσ ςτθ ςφαίρα επιρροισ τθσ ςτθν περιοχι
τθσ ευρφτερθσ Πζςθσ Ανατολισ και Βόρειασ Αφρικισ. Θ περιοχι αυτι εκτείνεται
γεωγραφικά από τθ Δυτικι Πεςόγειο και τθ Βόρεια Αφρικι ωσ τθν Ανατολικι
Πεςόγειο και τον Υερςικό Ξόλπο. Τπωσ ανζφερε ο Υρόεδροσ Πακρόν ςτισ δθλϊςεισ
του φςτερα από τθ ςυνάντθςθ με τθν Ξαγκελάριο Πζρκελ τον περαςμζνο Αφγουςτο,
θ Γαλλία κα κεωρεί πάντοτε τον εαυτό τθσ ωσ «μεςογειακι δφναμθ». Ψο Υαρίςι
φιλοδοξεί να μθν επιτρζψει ςτθ Φωςία και τθν Ξίνα να αναπλθρϊςουν το κενό που
κεωρείται πωσ δθμιοφργθςε θ μειωμζνθ παρουςία τθσ Συάςιγκτον ςτθν περιοχι. Σι
πρόςφατεσ επιςκζψεισ του Υροζδρου Πακρόν ςτον Οίβανο (μόλισ δφο θμζρεσ
φςτερα από τθν καταςτροφικι ζκρθξθ ςτο λιμάνι τθσ Βθρυτοφ ςτισ 4 Αυγοφςτου
2020) και το Λράκ λίγεσ θμζρεσ μετά επιβεβαιϊνουν τισ φιλοδοξίεσ ιςχφοσ τθσ Γαλλίασ
ςτθν περιοχι.4 Ωπό τον Υρόεδρο Πακρόν το Υαρίςι φαίνεται επίςθσ διατεκειμζνο να
χρθςιμοποιιςει ιςχφ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του. Χε αυτό το πλαίςιο, ο
Εμανουζλ Πακρόν φαίνεται να ακολουκεί τισ φιλοδοξίεσ ενόσ εκ των προκατόχων
του, του Ρικολά Χαρκοηφ, ο οποίοσ πρότεινε τθ δθμιουργία τθσ Πεςογειακισ Ζνωςθσ,
μια ιδζα που δεν υλοποιικθκε εξαιτίασ τθσ ιςχυρισ αντίκεςθσ άλλων κρατϊν μελϊν
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ειδικά τθσ Γερμανίασ) και τθσ ζλλειψθσ οικονομικϊν πόρων.
Αυξθμζνο γαλλικό ενδιαφζρον για τθν Ανατολικι Μεςόγειο
Ψρία κφρια ηθτιματα κα πρζπει να υπογραμμιςτοφν ωσ προσ το ςτρατθγικό αφιγθμα
που προωκεί θ Γαλλία ςιμερα ςτθ Πεςόγειο (κυρίωσ ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο):
πρόςφυγεσ, ενζργεια και Ψουρκία. Σι τρεισ αυτζσ κεματικζσ περιοχζσ ςυςχετίηονται
με τρεισ ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ Πεςογείου: α) τθ Οιβφθ και τθν
Αφρικι, β) τθν Ανατολικι Πεςόγειο και το Ξζρασ τθσ Αφρικισ, γ) τθν περιοχι του
Οεβάντε και τθσ Πζςθσ Ανατολισ/Υερςικοφ Ξόλπου.

3

Didier Billion, “France’s Mediterranean Policies: Ambitious initiatives but lack of momentum?”, Friedrich Ebert Stiftung, Λοφνιοσ
2020. Διακζςιμο ςτον ςφνδεςμο: http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/16305.pdf
4
Steven A. Cook, “Macron wants to be a Middle Eastern Superpower”, Foreign Policy, 15 Χεπτεμβρίου 2020. Διακζςιμο ςτον
ςφνδεςμο https://foreignpolicy.com/2020/09/15/macron-france-lebanon-turkey-middle-eastern-superpower/. Βλ. επίςθσ Michel
Duclos, “Macron in Beirut and Baghdad: A New French Approach to the Middle East?”, 11 Χεπτεμβρίου 2020. Διακζςιμο ςτον
ςφνδεςμο https://www.institutmontaigne.org/en/blog/macron-beirut-and-baghdad-new-french-approach-middle-east .
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“Τοία κύοια
ζηςήμαςα θα ποέπει
μα σπξγοαμμιρςξύμ
χπ ποξπ ςξ
ρςοαςηγικό
ατήγημα πξσ
ποξχθεί η Γαλλία
ρήμεοα ρςη
Μερόγειξ (κσοίχπ
ρςημ Αμαςξλική
Μερόγειξ):
ποόρτσγεπ,
εμέογεια και
Τξσοκία.”

“…η Άγκσοα
καλλιεογεί
ιρυσοόςεοξσπ
δερμξύπ ρε
ξλόκληοη ςημ
ήπειοξ, εκςειμόμεμη
από ςξ «μαλακό
σπξγάρςοιξ» ςηπ
«ασςξκοαςξοικήπ
παοξσρίαπ» ςηπ
Γαλλίαπ ρςημ
Υπξραυάοια Ατοική
(π.υ. Μάλι και
Νίγηοαπ). Δπίρηπ,
ρύμμαυξι ςηπ
Γαλλίαπ, όπχπ η
Αίγσπςξπ και ςα
Ημχμέμα Αοαβικά
Δμιοάςα, αμηρσυξύμ
για ςημ ασναμόμεμη
επιοοξή ςηπ
Τξσοκίαπ ρςξ Κέοαπ
ςηπ Ατοικήπ
(ειδικόςεοα ρςη
Σξμαλία).”
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σελ. 5

Σ ρόλοσ τθσ Άγκυρασ και ςτισ τρεισ περιοχζσ τροφοδοτεί μία ηζουςα αντιπαλότθτα5 θ
οποία επθρεάηει τισ ςχζςεισ ΕΕ-Ψουρκίασ, ΡΑΨΣ-Ψουρκίασ και, εν τζλει, και τθν
πολιτικι τθσ Ελλάδασ ςτθν περιοχι. Κα πρζπει να επιςθμανκεί πωσ θ γεωπολιτικι
ςκακιζρα τθσ Πεςογείου, θ οποία εκτείνεται από τθ Βόρεια Αφρικι ωσ τθν Ανατολικι
Πεςόγειο, ιταν κάποτε περιοχι ανταγωνιςμοφ μεταξφ γαλλικισ και οκωμανικισ
αυτοκρατορίασ.
Ψο τελευταίο επειςόδιο μεταξφ Υαριςίου και Άγκυρασ ζλαβε χϊρα ςτισ 24
Σκτωβρίου. Σ Φετηζπ Ψαγίπ Ερντογάν κεϊρθςε προςβλθτικζσ δθλϊςεισ του
Εμμανουζλ Πακρόν για το Λςλάμ. Σ Γάλλοσ Υρόεδροσ ανακοίνωςε πρόςφατα μία
αμφιλεγόμενθ εκςτρατεία, θ οποία αποςκοπεί ςτθν αλλαγι του τρόπου άςκθςθσ τθσ
πίςτθσ ςτθν χϊρα. Υροειδοποίθςε πωσ οριςμζνοι μουςουλμάνοι ςτθ Γαλλία
προπαγάνδιηαν πεποικιςεισ οι οποίεσ παρεκκλίνουν από τισ αξίεσ τθσ Δθμοκρατίασ.
Θ προςπάκεια αυτι κατζςτθ ακόμθ πιο επείγουςα φςτερα από τον αποτρόπαιο
αποκεφαλιςμό ενόσ ςχολικοφ δαςκάλου, ο οποίοσ είχε δείξει ςτουσ μακθτζσ του
καρικατοφρεσ του Υροφιτθ Ποχάμεντ. Σ Ερντογάν, ο οποίοσ δράττεται ςυχνά τθσ
ευκαιρίασ να παρουςιαςτεί ωσ θγζτθσ του μουςουλμανικοφ κόςμου και να
καταγγείλει τθν υποκριςία τθσ Δφςθσ, εξαπζλυςε ευκεία επίκεςθ ςτον Πακρόν για
τθν ψυχικι του υγεία και ςτθ ςυνζχεια προζτρεψε τουσ μουςουλμάνουσ να
μποχκοτάρουν τα γαλλικά προϊόντα. Υαρότι αμφότεροι οι θγζτεσ αντιμετωπίηουν
προβλιματα εντόσ των τειχϊν τουσ και θ τελευταία ανταλλαγι πυρϊν κα
εξυπθρετοφςε εςωτερικοφσ πολιτικοφσ ςκοποφσ, ο κίνδυνοσ περαιτζρω κλιμάκωςθσ
ςτισ ςχζςεισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ-Ψουρκίασ και ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο είναι
προφανισ, ιδιαίτερα ςε περίπτωςθ που το Υαρίςι πιζςει αποφαςιςτικά για
ευρωπαϊκζσ κυρϊςεισ εναντίον τθσ Άγκυρασ μζχρι το τζλοσ του 2020.
Σθμείο ανάφλεξθσ ςτθ Λιβφθ
Θ κρίςθ τθσ Οιβφθσ δθμιοφργθςε μια ςειρά προκλιςεων για το Υαρίςι. Χτθ χαοτικι
περίοδο που ακολοφκθςε τθν πτϊςθ του Πουαμάρ Ξαντάφι και ιδιαίτερα από το
2015 κι ζπειτα, θ Γαλλία υποςτιριξε τον Χτρατθγό Χαλίφα Χαφτάρ ςτθν εμφφλια
διαμάχθ τθσ Οιβφθσ. Κεωρικθκε απαραίτθτοσ παράγοντασ για τθν απομάκρυνςθ των
τηιχαντιςτικϊν ομάδων και παραςτρατιωτικϊν, οι οποίοι ςυνεργάηονταν με τθν
Ξυβζρνθςθ Εκνικισ Ενότθτασ του Φαγιζη Χαράι ςτθν Ψρίπολθ, θ οποία και
αναγνωρίηεται από τα Θνωμζνα Ζκνθ. Ψο Υαρίςι ςυνεργάςτθκε ςτενά με το Ξάιρο και
το Άμπου Ρτάμπι ςε βοικεια του Χτρατθγοφ Χαφτάρ. Εντοφτοισ, θ ςτάςθ αυτι ζφερε
το Υαρίςι ςε πορεία ευκείασ αντιπαράκεςθσ με τθν Άγκυρα6 κακϊσ θ τελευταία
υπιρξε ο ςθμαντικότεροσ υποςτθρικτισ τθσ κυβζρνθςθσ Χαράι, ιδιαίτερα από το
2019 και μετά. Θ Άγκυρα παρείχε εξοπλιςμό (κυρίωσ μθ επανδρωμζνα αεροςκάφθ)
και ςτρατιωτικοφσ ςυμβοφλουσ, βοθκϊντασ τον Χαράι να ανακτιςει το πλεονζκτθμα
ςτθν εμφφλια ςφρραξθ. Ξατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ «Καλάςςιοσ Φρουρόσ» του
ΡΑΨΣ ςτισ 10 Λουνίου 2020, θ Γαλλία και θ Ψουρκία ενεπλάκθςαν ςε ζνα παιχνίδι
παρακινδυνευμζνθσ διπλωματίασ όταν ζνα περιςτατικό μεταξφ πολεμικϊν ςκαφϊν
των δφο χωρϊν ανζβαςε τθν ζνταςθ εντόσ του ΡΑΨΣ. Ψο Υαρίςι ηιτθςε από το ΡΑΨΣ
να ερευνιςει το περιςτατικό αλλά θ τελικι απόφαςθ δεν ιταν υπζρ τθσ Γαλλίασ.7

Henri J. Barkey, “France vs Turkey: A Showdown in the Mediterranean is Brewing”, National Interest, 15 Χεπτεμβρίου 2020.
Διακζςιμο ςτον ςφνδεςμο https://nationalinterest.org/feature/france-vs-turkey-showdown-mediterranean-brewing-169048
6
Armin Arefi, “France – Turquie, les raisons d’un clash”, Le Point, 16 Λουλίου 2020.
7
Jean-Pierre Stroobants, “Les provocations turques en Mediterranee embarrassment une OTAN impuissante”, Le Monde, 1
Χεπτεμβρίου 2020. Διακζςιμο ςτον ςφνδεςμο https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/01/les-provocationsturques-en-mediterranee-embarrassent-une-otan-impuissante_6050533_3210.html .
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“Η Γαλλία αμηρσυεί
επίρηπ για ςξμ
απξρςαθεοξπξιηςικό
οόλξ ςηπ Τξσοκίαπ
ρςη Σσοία, ςξμ
Λίβαμξ και ςξ Ιοάκ.
Η ρσμέυιρη ςχμ
ρσγκοξύρεχμ ρςιπ
πεοιξυέπ ασςέπ θα
μπξοξύρε μα
πσοξδξςήρει μία μέα
ποξρτσγική κοίρη,
ςημ ξπξία ξ Μακοόμ
θα ήθελε μα
απξτύγει εμόφει
ςχμ ποξεδοικώμ
εκλξγώμ ςξσ 2022.”

σελ. 6

Δεν είναι όμωσ μόνο το ενδεχόμενο μόνιμου τουρκικοφ ςτρατιωτικοφ αποτυπϊματοσ
ςτθ Οιβφθ που ανθςυχεί τθ Γαλλία, αλλά και το προςφυγικό πρόβλθμα, κακϊσ και τα
δικαιϊματα εξόρυξθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. Σι ςυνκικεσ χάουσ ςτθ
βορειοαφρικανικι χϊρα επζτρεψαν ςε κυκλϊματα παράνομθσ διακίνθςθσ
προςϊπων να ςτείλουν χιλιάδεσ πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ. Επιπροςκζτωσ, το Υαρίςι
δεν επικυμεί να επιτρζψει ςτισ τουρκικζσ εταιρείεσ να αποκτιςουν αποκλειςτικά
δικαιϊματα ςτουσ τομείσ του πετρελαίου και του φυςικοφ αερίου ςτθ Βόρεια
Αφρικι. Ψο Υαρίςι διλωςε επίςθσ πωσ το Πνθμόνιο Ξατανόθςθσ (MoU) που
υπογράφθκε ςτισ 27 Ροεμβρίου 2019 μεταξφ τθσ Ξυβζρνθςθσ Εκνικισ Ενότθτασ τθσ
Οιβφθσ και τθσ Ψουρκίασ ςχετικά με τθν οριοκζτθςθ των καλάςςιων ηωνϊν είναι
άκυρο και κενό περιεχομζνου κακϊσ αγνοεί ςθμαντικζσ διατάξεισ τθσ Χφμβαςθσ των
Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ Κάλαςςασ (UNCLOS). Υαράλλθλα, θ Άγκυρα
καλλιεργεί ιςχυρότερουσ δεςμοφσ ςε ολόκλθρθ τθν ιπειρο, εκτεινόμενθ από το
«μαλακό υπογάςτριο» τθσ «αυτοκρατορικισ παρουςίασ» τθσ Γαλλίασ ςτθν
Ωποςαχάρια Αφρικι (π.χ. Πάλι και Ρίγθρασ). Επίςθσ, ςφμμαχοι τθσ Γαλλίασ, όπωσ θ
Αίγυπτοσ και τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα, ανθςυχοφν για τθν αυξανόμενθ επιρροι
τθσ Ψουρκίασ ςτο Ξζρασ τθσ Αφρικισ (ειδικότερα ςτθ Χομαλία).8
Ανατολικι Μεςόγειοσ: αιτίεσ ανθςυχίασ
Υαρά ταφτα, θ μεγαλφτερθ ανθςυχία για τουσ Γάλλουσ πολιτικοφσ ικφνοντεσ είναι θ
Ανατολικι Πεςόγειοσ, κακϊσ τα γεγονότα ςτθν περιοχι κα μποροφςαν εφκολα να
εξελιχκοφν ςε ζνα παιχνίδι μθδενικοφ ακροίςματοσ. Αν και θ Γαλλία αμφιβάλλει εδϊ
και καιρό ςχετικά με τθν αποφαςιςτικότθτα τθσ Ψουρκίασ να ενταχκεί ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, πιςτεφει πλζον πωσ θ Άγκυρα ζχει υιοκετιςει μία νζο-οκωμανικι
πολιτικι θ οποία απειλεί όχι μόνο άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, όπωσ θ Ελλάδα και θ
Ξφπροσ, αλλά και τθ ςυνοχι του ΡΑΨΣ. Θ Γαλλία ανθςυχεί επίςθσ για τον
αποςτακεροποιθτικό ρόλο τθσ Ψουρκίασ ςτθ Χυρία, τον Οίβανο και το Λράκ. Θ
ςυνζχιςθ των ςυγκροφςεων ςτισ περιοχζσ αυτζσ κα μποροφςε να πυροδοτιςει μία
νζα προςφυγικι κρίςθ, τθν οποία ο Πακρόν κα ικελε να αποφφγει ενόψει των
προεδρικϊν εκλογϊν του 2022. Ψθ γαλλοτουρκικι διαμάχθ τροφοδοτοφν κυρίωσ οι
πολιτικζσ ενζργειασ και ιςχφοσ, παρά μια νζα ειςροι προςφφγων. Τπωσ και ςτθ
Οιβφθ, θ Total δραςτθριοποιείται μαηί με τθν ιταλικι Eni ςε ερευνθτικζσ
δραςτθριότθτεσ για τθν ανεφρεςθ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςτθν κυπριακι
ΑΣΗ. Θ επικετικι προςζγγιςθ τθσ Ψουρκίασ ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο, θ οποία
εκφράηεται με τθν επαναλαμβανόμενθ αποςτολι του πλοίου ςειςμικϊν ερευνϊν
«Oruc Reis» και του πλωτοφ γεωτρφπανου «Yavuz» ςε περιοχζσ τισ οποίεσ θ Ελλάδα
κεωρεί ότι ανικουν ςτθ δικι τθσ υφαλοκρθπίδα και θ Ξφπροσ ςτθν Αποκλειςτικι
Σικονομικι Ηϊνθ τθσ, απειλεί όχι μόνο φιλικζσ χϊρεσ, αλλά και γαλλικά οικονομικά
ςυμφζροντα. Κα πρζπει επίςθσ να επιςθμανκεί πωσ θ Γαλλία ζχει εκφράςει ιςχυρό
ενδιαφζρον να αποτελζςει μζλοσ του νεοςυςτακζντοσ East Med Gas Forum με ζδρα
το Ξάιρο, το οποίο περιλαμβάνει τθν Αίγυπτο, το Λςραιλ, τθν Ελλάδα, τθν Ξφπρο, τθν
Λορδανία και τθν Υαλαιςτινιακι Αρχι, όχι όμωσ και τθν Ψουρκία.
Ψο Υαρίςι αντζδραςε ςτισ εξαναγκαςτικζσ τακτικζσ τθσ Άγκυρασ με τθν αναβάκμιςθ
τθσ ςτρατιωτικισ του παρουςίασ ςτθν περιοχι, ςτζλνοντασ πολεμικά πλοία και
αεροςκάφθ και ςυμμετζχοντασ ςε κοινζσ αςκιςεισ με τθν Ελλάδα και τθν Ξφπρο.
Επιπροςκζτωσ, ζχει ςυμφωνιςει για τθν πϊλθςθ 18 αεροςκαφϊν Rafale ςτθν Ακινα
και βρίςκεται ςε διαπραγματεφςεισ για τθ ςφναψθ διμεροφσ Χυμφωνίασ Χτρατθγικισ
Χυνεργαςίασ, ακόμα και για τθν πϊλθςθ φρεγατϊν Belh@rra ςτο Ελλθνικό Υολεμικό
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Για μία ενδιαφζρουςα επιςκόπθςθ του διευρυνόμενου γεωπολιτικοφ ανταγωνιςμοφ ςτο Ξζρασ τθσ Αφρικισ βλ. “Intra-Gulf
Competition in Africa’s Horn: Lessening the Impact”, International Crisis Group, Middle East Report No 206, 19 Χεπτεμβρίου
2019.
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σελ. 7

Ραυτικό.9 Υαράλλθλα, το Υαρίςι προςπακεί να πείςει τουσ εταίρουσ του ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ότι κα πρζπει να αρχίςουν να ςκζφτονται πιο ςοβαρά τθν
πικανότθτα επιβολισ ςοβαρϊν κυρϊςεων κατά τθσ Άγκυρασ αν θ τελευταία δεν
αλλάξει τθν αποςτακεροποιθτικι ςυμπεριφορά τθσ.
“…ξ Ποόεδοξπ
Μακοόμ μίληρε
ρυεςικά με ςημ
αμάγκη για μία “Pax
Mediterranea”, εμώ
έυει δηλώρει
επαμειλημμέμχπ
πχπ ρςόυξπ ςηπ
Άγκσοαπ είμαι μα
υοηριμξπξιήρει ςημ
μασςική ςηπ ιρυύ για
ςημ επιβξλή μίαπ
μέαπ ςάνηπ
ποαγμάςχμ ρςημ
Αμαςξλική
Μερόγειξ. Φαίμεςαι
επίρηπ πχπ η
Γαλλία επιθσμεί μα
ςεθεί επικεταλήπ
μίαπ πιξ
εμξπξιημέμηπ
ενχςεοικήπ
πξλιςικήπ ςηπ
Δσοχπαψκήπ
Έμχρηπ
βαριζόμεμηπ ρςημ
«ρςοαςηγική
ασςξμξμία».”

Ψο ερϊτθμα παραμζνει ςχετικά με το τι κζλει ακριβϊσ να επιτφχει θ Γαλλία ςτθν
Ανατολικι Πεςόγειο. Ϊςτερα από τθ ςυνάντθςθ των «Med7» τον Χεπτζμβριο ςτθν
Ξορςικι (με τθ ςυμμετοχι τθσ Γαλλίασ, τθσ Ελλάδασ, τθσ Λταλίασ, τθσ Ξφπρου, τθσ
Πάλτασ, τθσ Λςπανίασ και τθσ Υορτογαλίασ), ο Υρόεδροσ Πακρόν μίλθςε ςχετικά με
τθν ανάγκθ για μία “Pax Mediterranea”10, ενϊ ζχει δθλϊςει επανειλθμμζνωσ πωσ
ςτόχοσ τθσ Άγκυρασ είναι να χρθςιμοποιιςει τθν ναυτικι τθσ ιςχφ για τθν επιβολι
μίασ νζασ τάξθσ πραγμάτων ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο. Φαίνεται επίςθσ πωσ θ Γαλλία
επικυμεί να τεκεί επικεφαλισ μίασ πιο ενοποιθμζνθσ εξωτερικισ πολιτικισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ βαςιηόμενθσ ςτθν «ςτρατθγικι αυτονομία». Χφμφωνα με τουσ
Γάλλουσ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κα πρζπει να ξεκινιςει να προβάλει ιςχφ εκτόσ των
ςυνόρων τθσ ςτθν ευρφτερθ γειτονιά τθσ, ενϊ δεν μπορεί να επιτρζψει ςε χϊρεσ
όπωσ θ Ψουρκία, αλλά και θ Φωςία και θ Ξίνα, να διευρφνουν τισ ςφαίρεσ επιρροισ
τουσ. Εντοφτοισ, ο Πακρόν δείχνει μόνοσ ςε αυτιν τθν προςπάκεια κακϊσ τα
περιςςότερα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ζχουν επικεντρωκεί ςτθν καταπολζμθςθ του COVID19 και των οικονομικϊν ςυνεπειϊν του. Θ Ξαγκελάριοσ Πζρκελ εξακολουκεί να
επικυμεί τθν προςζγγιςθ με τθν Ψουρκία και αντιμετωπίηει τισ φιλοδοξίεσ τθσ Γαλλίασ
με επιφφλαξθ.

Θ άποψθ τθσ Άγκυρασ
Θ ολοζνα και πιο επικετικι, ακόμθ και ρεβιηιονιςτικι πολιτικι του Φετηζπ Ψαγίπ
Ερντογάν ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο πθγάηει από πολλοφσ διαφορετικοφσ
παράγοντεσ. Αυτοί περιλαμβάνουν τθν πραγματοποίθςθ φιλόδοξων ςτόχων, όπωσ θ
ανάδειξθ τθσ Ψουρκίασ ςε κυρίαρχθ δφναμθ ςτθν ευρφτερθ Πζςθ Ανατολι, θ μείωςθ
τθσ ενεργειακισ τθσ εξάρτθςθσ, δεδομζνου των εξαιρετικά μεγάλων αναγκϊν
πετρελαίου και φυςικοφ αερίου για τθν ανάπτυξθ τθσ τουρκικισ οικονομίασ, κακϊσ
και θ ςθμαντικι ενίςχυςθ τθσ τουρκικισ αμυντικισ βιομθχανίασ, θ οποία κα μειϊςει
τθν εξάρτθςθ αγοράσ εξοπλιςμϊν από τρίτεσ χϊρεσ. Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί
πωσ οι επιλογζσ εξωτερικισ πολιτικισ τθσ Άγκυρασ ζχουν επθρεαςτεί ςθμαντικά από
τθ ςυγκζντρωςθ όλθσ τθσ πολιτικισ δφναμθσ ςτα χζρια του Υροζδρου Ερντογάν και
τθν ανάγκθ εξυπθρζτθςθσ των πολιτικϊν του φιλοδοξιϊν. Αςκεί μία επικετικι
εξωτερικι πολιτικι ωσ εργαλείο ςυγκάλυψθσ των εςωτερικϊν πολιτικϊν αδυναμιϊν
του, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ οικονομικισ πολιτικισ. Σι ρωγμζσ ςτθν οικονομία
αναδείχκθκαν κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων χρόνων και ειδικότερα φςτερα
από τθν ανάδειξθ τθσ πανδθμίασ του COVID-19 ωσ «αχίλλειου πτζρνασ» τθσ
κυβζρνθςισ του.
Επί του παρόντοσ, θ Ψουρκία ζχει ςτρατιωτικι εμπλοκι ςτο Λράκ, τθ Χυρία και τθ
Οιβφθ, ενϊ είναι επίςθσ παροφςα ςε άλλεσ χϊρεσ, όπωσ το Ξατάρ και θ Χομαλία υπό
διαφορετικζσ διευκετιςεισ. Ψα ανωτζρω ςυνιςτοφν ριξθ με το πρόςφατο παρελκόν,
κακϊσ ο τουρκικόσ ςτρατόσ κατά βάςθ απζφευγε τθν ανάλθψθ ριψοκίνδυνων
εγχειρθμάτων ςε ξζνο ζδαφοσ. Σι Ψουρκικζσ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ιταν κυρίωσ

9

Angelos Athanasopoulos, “How Greece turned from the Belh@rra to the Rafales?”, To Vima, 20 Χεπτεμβρίου 2020. Διακζςιμο
ςτον ςφνδεςμο https://www.tovima.gr/printed_post/pos-egine-i-strofi-apo-tis-belhrra-sta-rafale/ .
10
Βλ. τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ του Υροζδρου Πακρόν φςτερα από τθ Χφνοδο των Med7 ςτθν Ξορςικι:
https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-15991-fr.pdf .
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απαςχολθμζνεσ με επιχειριςεισ εναντίον του Ξουρδικοφ Εργατικοφ Ξόμματοσ (PKK)
ςτθν νοτιοανατολικι Ψουρκία. Ϊςτερα από τθν απόπειρα πραξικοπιματοσ το 2016, θ
Ψουρκία ζχει οργανϊςει τρεισ ςτρατιωτικζσ επεμβάςεισ ςτθ Χυρία (τον Αφγουςτο του
2016, τον Λανουάριο του 2018 και τον Σκτϊβριο του 2019), κυρίωσ για να αναχαιτίςει
τθν προϊκθςθ του YPG, τθσ ςυνεργαηόμενθσ με το ΦΞΞ οργάνωςθσ ςτθ Χυρία.

“Κάπξιξι αμαλσςέπ
επιμέμξσμ πχπ πίρχ
από ςημ απξρςξλή
ςξσοκικώμ ρκατώμ
ρςημ Αμαςξλική
Μερόγειξ ρσμξδεία
πξλεμικώμ πλξίχμ
βοίρκξμςαι
ξικξμξμικέπ
ρκξπιμόςηςεπ, ςόρξ
για ερχςεοικξύπ,
όρξ και ενχςεοικξύπ
λόγξσπ. Ασςή είμαι
μάλλξμ μία απλξψκή
ποξρέγγιρη μίαπ πιξ
πεοίπλξκηπ
καςάρςαρηπ.”

Υαρά ταφτα, με το δόγμα τθσ «Γαλάηιασ Υατρίδασ» θ Άγκυρα αυξάνει τθν επιρροι
τθσ ςτθν Ξεντρικι και Ανατολικι Πεςόγειο, υποςτθρίηοντάσ το με ςθμαντικζσ
ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ προκειμζνου να επιτφχει τουσ ενεργειακοφσ τθσ ςτόχουσ.
Ξατά τθ διάρκεια των τελευταίων 18 μθνϊν, θ Ψουρκία ζχει επανειλθμμζνα
αποςτείλει τα ςειςμογραφικά πλοία «Oruc Reis» και «Barbaros» ςτθν κυπριακι ΑΣΗ
και τελευταίωσ (τον Αφγουςτο και τον Σκτϊβριο του 2020) ςτθν ελλθνικι
υφαλοκρθπίδα, ενϊ τα γεωτρφπανα «Yavuz» και «Fatih» παραβιάηουν ςε ςχεδόν
μόνιμθ βάςθ τα κυριαρχικά δικαιϊματα τθσ Ξφπρου ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο. Σι
τελευταίεσ (Σκτϊβριοσ 2020) ςειςμογραφικζσ ζρευνεσ του «Oruc Reis» διεξάγονται
ςε καλάςςια περιοχι πολφ κοντά ςτο Ξαςτελόριηο11 και μία ςειρά μικρϊν νθςιϊν
υπό ελλθνικι κυριαρχία. Σι κινιςεισ αυτζσ κορφβθςαν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το
ΡΑΨΣ κακϊσ κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςε κλιμάκωςθ τισ δφο παραδοςιακζσ
αντιπάλουσ τθσ περιοχισ, Ελλάδα και Ψουρκία. Θ Γερμανία ανζλαβε μία πρωτοβουλία
διπλωματικισ διαμεςολάβθςθσ με ανάμεικτα αποτελζςματα, ενϊ το ΡΑΨΣ πρότεινε
ζναν μθχανιςμό αποκλιμάκωςθσ τθσ ςφγκρουςθσ με περιοριςμζνθ επιτυχία. Υαρά
ταφτα, θ Άγκυρα δείχνει απτόθτθ μπροςτά ςτθν απειλι πικανϊν κυρϊςεων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δεν δίςταςε ακόμθ και να ακετιςει τισ δεςμεφςεισ που
υποςχζκθκε ςτθ διάρκεια των γερμανικϊν προςπακειϊν διαμεςολάβθςθσ.12
Τα τουρκικά κίνθτρα ςτθ Μεςόγειο
Ξάποιοι αναλυτζσ επιμζνουν πωσ πίςω από τθν αποςτολι τουρκικϊν ςκαφϊν ςτθν
Ανατολικι Πεςόγειο ςυνοδεία πολεμικϊν πλοίων βρίςκονται οικονομικζσ
ςκοπιμότθτεσ, τόςο για εςωτερικοφσ, όςο και εξωτερικοφσ λόγουσ. Αυτι είναι μάλλον
μία απλοϊκι προςζγγιςθ μίασ πιο περίπλοκθσ κατάςταςθσ. Σι επανειλθμμζνεσ
δθλϊςεισ του Ερντογάν ςχετικά με τθ Χυνκικθ τθσ Οοηάνθσ είναι ενδεικτικζσ του
ςκεπτικοφ του ότι το 1923 θ Ψουρκία περιορίςτθκε ςτα ςθμερινά τθσ ςφνορα και ζναν
αιϊνα μετά, το 2023, υπό τθν θγεςία του θ Ψουρκία κα «απελευκερωκεί» και κα
ενεργεί ωσ περιφερειακι δφναμθ.13 Σι πρόςφατεσ μονομερείσ ενζργειεσ ςε περιοχζσ
όπου τόςο θ Ελλάδα, όςο και θ Ξφπροσ κεωροφν πωσ διακζτουν κυριαρχικά
δικαιϊματα κα πρζπει να ιδωκοφν ςε ςυνάρτθςθ με το Πνθμόνιο Ξατανόθςθσ με τθν
Ξυβζρνθςθ Εκνικισ Ενότθτασ τθσ Ψρίπολθσ που υπογράφθκε το 2019 για τθν
οριοκζτθςθ των καλάςςιων ηωνϊν. Θ Άγκυρα αποςκοπεί ςτθν εξουδετζρωςθ των
κυριαρχικϊν δικαιωμάτων τθσ Ελλάδασ ςε μία εκτεταμζνθ καλάςςια περιοχι νοτίωσ
τθσ Ξριτθσ και τον εκτροχιαςμό τθσ μελλοντικισ καταςκευισ του τεχνικά και

11

Από τον περαςμζνο Λοφλιο θ Άγκυρα προζβθ ςτθν ζκδοςθ ςειράσ NAVTEX (navigational telex messages) για ερευνθτικζσ
δραςτθριότθτεσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο και ςυγκεκριμζνα ςε περιοχζσ που θ Ψουρκία
ιςχυρίηεται μονομερϊσ ότι ανικουν ςτθ δικαιοδοςία τθσ. Σι NAVTEX που εκδόκθκαν τον Χεπτζμβριο και τον Σκτϊβριο κάλυψαν
μία περιοχι ακριβϊσ ζξω από τα χωρικά φδατα τθσ Ελλάδασ κοντά ςτο Ξαςτελόριηο.
12
Βλ. Χυμπεράςματα Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου, 2 Σκτωβρίου 2020. Διακζςιμα ςτον ςφνδεςμο
https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf. Χχετικά με τισ προςπάκειεσ
διαμεςολάβθςθσ τθσ Γερμανίασ, βλ Άγγελοσ Ακαναςόπουλοσ, “Ψα Υρωτόκολλα του Βερολίνου: Υϊσ ο Ερντογάν «τορπίλιςε» τισ
ςυνομιλίεσ με τθν Ακινα”, Ψο Βιμα, 18 Σκτωβρίου 2020. Διακζςιμο ςτον ςφνδεςμο https://www.tovima.gr/printed_post/pos-oerntogan-torpilise-crtis-synomilies-me-tin-athina/.
13

Marc Champion, “Turkey’s Muscle Flexing in the Med Isn’t Just About Gas”, Bloomberg, 7 Χεπτεμβρίου 2020. Διακζςιμο ςτον
ςφνδεςμο https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-07/turkey-s-muscle-flexing-in-the-med-isn-t-just-about-gas.
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“Οι επαμειλημμέμεπ
δηλώρειπ ςξσ
Δομςξγάμ ρυεςικά με
ςη Σσμθήκη ςηπ
Λξζάμηπ είμαι
εμδεικςικέπ ςξσ
ρκεπςικξύ ςξσ όςι
ςξ 1923 η Τξσοκία
πεοιξοίρςηκε ρςα
ρημεοιμά ςηπ
ρύμξοα και έμαμ
αιώμα μεςά, ςξ
2023, σπό ςημ
ηγερία ςξσ η
Τξσοκία θα
«απελεσθεοχθεί»
και θα εμεογεί χπ
πεοιτεοειακή
δύμαμη.”
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οικονομικά φιλόδοξου αγωγοφ φυςικοφ αερίου East Med από το Λςραιλ μζχρι τθν
Λταλία. Σι ενζργειεσ τθσ Ψουρκίασ φαίνονται όμωσ να ζχουν τα αντίκετα
αποτελζςματα ωσ τϊρα. Ϊςτερα από 15 χρόνια διαπραγματεφςεων, θ Ελλάδα πζτυχε
να ςυμφωνιςει μερικι οριοκζτθςθ τθσ ΑΣΗ με τθν Αίγυπτο.14 Ψο East Med Gas
Forum με ζδρα το Ξάιρο (ςτο οποίο δεν ςυμμετζχει θ Ψουρκία) ψιφιςε πρόςφατα το
καταςτατικό του, γενόμενο και επίςθμα διεκνισ οργανιςμόσ εντόσ του οποίου μία
«άτυπθ ςυμμαχία» χωρϊν όπωσ θ Αίγυπτοσ, θ Ελλάδα, θ Ξφπροσ, τα Θνωμζνα
Αραβικά Εμιράτα και θ Γαλλία εργάηονται ςε ςυνεννόθςθ για να περιορίςουν τθ
δυναμικι τθσ Ψουρκίασ.

Ποιοσ κα ςτακεί απζναντι ςτισ γεωπολιτικζσ φιλοδοξίεσ τθσ Άγκυρασ;
Πε τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να παραμζνει αναποφάςιςτθ ςχετικά με τθν υιοκζτθςθ
μίασ ενιαίασ ςτάςθσ απζναντι ςτθν Ψουρκία, κυρίωσ εξαιτίασ τθσ προτίμθςθσ του
Βερολίνου υπζρ μίασ ςτρατθγικισ κατευναςμοφ, θ Γαλλία εμφανίηεται ωσ θ μόνθ
ευρωπαϊκι χϊρα πρόκυμθ να ςτακεί απζναντι ςτθν Άγκυρα. Υροςφάτωσ το Υαρίςι
ανακοίνωςε ότι ανακαλεί τον πρζςβθ τθσ ςτθν Άγκυρα φςτερα από δθλϊςεισ του
Ψοφρκου Υροζδρου Φετηζπ Ψαγίπ Ερντογάν ότι ο Γάλλοσ ομόλογόσ του, Εμμανουζλ
Πακρόν, χρειάηεται ψυχιατρικι υποςτιριξθ. Θ Άγκυρα ζχει εξοργιςτεί από μία
εκςτρατεία τθν οποία ςτθρίηει ο Πακρόν για τθν προςταςία των κοςμικϊν αξιϊν τθσ
Γαλλίασ απζναντι ςτο ριηοςπαςτικό Λςλάμ, ενϊ ο Ερντογάν επικυμεί να
εκμεταλλευτεί τθν ευκαιρία και να τθ χρθςιμοποιιςει ωσ διαπιςτευτιρια τθσ θγεςίασ
του ςτον μουςουλμανικό κόςμο.
Είναι αλθκζσ πωσ το Υαρίςι και θ Άγκυρα κα μποροφςαν να οδθγθκοφν ςε
γεωπολιτικι αντιπαράκεςθ όχι μόνο ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο, αλλά και τθν Αφρικι.
Θ γαλλοτουρκικι διζνεξθ είναι επίςθσ εμφανισ ςε κζματα που αφοροφν ςτο Λςλάμ. Θ
υποςτιριξθ τθσ Άγκυρασ ςτθν Ξυβζρνθςθ Εκνικισ Ενότθτασ τθσ Οιβφθσ κα μποροφςε
να ζχει εκτεταμζνεσ ςυνζπειεσ για τθ Γαλλία, τθν Αίγυπτο και τθν Ελλάδα. Υαρότι θ
Ψουρκία βοικθςε τθν Ψρίπολθ να μεταβάλει τθν ιςορροπία ιςχφοσ επί του εδάφουσ,
κα πρζπει να ςυνεκτιμθκοφν και οι πικανζσ ςυνζπειεσ μίασ πιο μόνιμθσ παρουςίασ
των τουρκικϊν δυνάμεων ςτθ Οιβφθ. Χχετικά ςχζδια περιλαμβάνουν μία ναυτικι
βάςθ ςτθ Πιςράτα και μία αεροπορικι βάςθ ςτθν αλ-Γουατίγια. Επιπροςκζτωσ, θ
Άγκυρα και θ Ξυβζρνθςθ Εκνικισ Ενότθτασ υπζγραψαν πρόςφατα ςυμφωνία
διευκζτθςθσ εκκρεμϊν υποκζςεων από τθν εποχι Ξαντάφι ςχετικά με ζργα
τουρκικϊν εταιρειϊν.
Εντοφτοισ, κα ιταν εςφαλμζνθ θ αντίλθψθ πωσ θ ειςχϊρθςθ τθσ Ψουρκίασ ςτθν
Αφρικι περιορίηεται ςτθ Οιβφθ. Από το 2010 θ Άγκυρα ζχει εγκαινιάςει μία ςτακερι
ςτρατθγικι επζκταςθσ του πολιτικοφ, οικονομικοφ και ςτρατιωτικοφ τθσ
αποτυπϊματοσ ςτθν Αφρικι, προκαλϊντασ πονοκεφάλουσ ςτθ Γαλλία, τθν Αίγυπτο
και τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα. Χιμερα θ Ψουρκία διατθρεί πάνω από 40
πρεςβείεσ και 40 επιχειρθματικά ςυμβοφλια ςτθν αφρικανικι ιπειρο, ενϊ πριν τον
COVID-19 ο εκνικόσ αερομεταφορζασ Turkish Airlines ςυνζδεε πολλζσ αφρικανικζσ
χϊρεσ με τθν Ξωνςταντινοφπολθ και άλλεσ τουρκικζσ πόλεισ.15 Σ Υρόεδροσ Ερντογάν

14

Gallia Lindenstrauss and Ofir Winter, “A Red Line for the Blue Homeland: The Maritime Border Demarcation Agreement
between Greece and Egypt”, INSS Insight 1373, 25 Αυγοφςτου 2020. Διακζςιμο ςτον ςφνδεςμο
https://www.inss.org.il/publication/egypt-greece-agreement/.
15
Fehim Tastekin, “Turkey’s militarized Africa opening fuels influence wars”, Al Monitor, 31 Αυγοφςτου 2020. Διακζςιμο ςτον
ςφνδεςμο https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/turkey-africa-opening-fuels-cloud-wars-libya-somalianiger.html.
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“Από ςξ 2010 η
Άγκσοα έυει
εγκαιμιάρει μία
ρςαθεοή ρςοαςηγική
επέκςαρηπ ςξσ
πξλιςικξύ,
ξικξμξμικξύ και
ρςοαςιχςικξύ ςηπ
απξςσπώμαςξπ ρςημ
Ατοική,
ποξκαλώμςαπ
πξμξκετάλξσπ ρςη
Γαλλία, ςημ Αίγσπςξ
και ςα Ημχμέμα
Αοαβικά Δμιοάςα.”
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και άλλοι υψθλόβακμοι τοφρκοι αξιωματοφχοι επιςκζφκθκαν βορειοαφρικανικζσ
χϊρεσ, όπωσ θ Αλγερία και θ Ψυνθςία, αλλά και χϊρεσ όπωσ θ Γκάμπια και θ
Χενεγάλθ, οι οποίεσ ανικουν επίςθσ ςτθ γαλλικι «ςφαίρα επιρροισ» ςτθν Αφρικι.
Κα πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί πωσ θ Αλγερία, ζνασ κρίςιμοσ ςτόχοσ τθσ τουρκικισ
«επίκεςθσ γοθτείασ» ςυνορεφει με τον Ρίγθρα (με τον οποίο θ Ψουρκία υπζγραψε
πρόςφατα ςυμφωνίεσ ςτρατιωτικισ και οικονομικισ ςυνεργαςίασ), το Πάλι, το οποίο
ο Ψοφρκοσ Ωπουργόσ Εξωτερικϊν Πεβλοφτ Ψςαβοφςογλου επιςκζφκθκε ςτισ 10
Χεπτεμβρίου 2020, λιγότερο από ζνα μινα μετά από ςτρατιωτικό πραξικόπθμα ςτθ
χϊρα, και τθ Παυριτανία, περιοχι όπου το Υαρίςι διεξάγει κρίςιμεσ
αντιτρομοκρατικζσ επιχειριςεισ και τθν οποία χαρακτθρίηει ωσ το αφρικανικό τθσ
«εγγφσ εξωτερικό».16 Χε ό,τι αφορά τθν Ανατολικι Αφρικι, θ παρουςία τθσ Ψουρκίασ
ςτθ Χομαλία, όπου διατθρεί ςτρατιωτικι εκπαιδευτικι βάςθ ςτο Πογκαντίςου, και θ
πρόςφατθ επαναπροςζγγιςι τθσ με τθν Αικιοπία ζχουν προκαλζςει ςοβαρζσ
ανθςυχίεσ ςτθν Αίγυπτο και τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα, αμφότεροι ςθμαντικοί
εταίροι τθσ Γαλλίασ.
Χτθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν θ Ψουρκία ζχει καλλιεργιςει μία πολφ ςτενι
οικονομικι ςχζςθ με τθν Λταλία. Από το 2019 θ Yilport Holding, μία από τισ
μεγαλφτερεσ τουρκικζσ εταιρείεσ διαχείριςθσ λιμζνων και φορτίων, ζχει αναλάβει τθ
λειτουργία του κομβικοφ ιταλικοφ λιμζνα του Ψάραντο. Θ Φϊμθ είναι επίςθσ βαςικόσ
παίκτθσ ςτθ λεκάνθ τθσ Ξεντρικισ Πεςογείου και τελευταίωσ δείχνει διατεκειμζνθ να
αμφιςβθτιςει τθν κυριαρχία του Υαριςίου ςτθν Αφρικι. Σι πολιτικζσ και
ςτρατιωτικζσ εξελίξεισ ςτθ Οιβφθ προςζφεραν ςτθν Λταλία και τθν Ψουρκία μία
πλατφόρμα επζκταςθσ τθσ οικονομικισ τουσ ςυνεργαςίασ με τθν Ψυνθςία, τθν Πάλτα
και άλλεσ χϊρεσ τθσ Βόρειασ Αφρικισ, δθμιουργϊντασ τοιουτοτρόπωσ ζνα ευρφτερο
δίκτυο διαςυνδζςεων ςτθν αφρο-μεςογειακι περιοχι.17

Θ άποψθ τθσ Ακινασ
Θ τρζχουςα αντιπαράκεςθ με τθν Ψουρκία ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο και οι νζοιμπεριαλιςτικζσ τάςεισ τθσ Άγκυρασ κζτουν ζνα πολφ δφςκολο δίλθμμα ςτθν Ακινα,
ςε δφο μάλιςτα μζτωπα. Ψο πρϊτο αφορά ςτθν ιςορροπία που κα πρζπει να επιτφχει
μεταξφ ςτρατιωτικϊν προετοιμαςιϊν απζναντι ςε ζνα παραδοςιακό αντίπαλο όπωσ θ
Ψουρκία και θ διατιρθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ με τθν ενίςχυςθ των
επενδφςεων ανεξαρτιτωσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ που προκάλεςε θ πανδθμία του
COVID-19. Ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ του Υρωκυπουργοφ Ξυριάκου
Πθτςοτάκθ, ο οποίοσ εξελζγθ πριν από ενάμιςθ χρόνο, είναι θ ςτακεροποίθςθ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ φςτερα από ςχεδόν μια δεκαετία ζντονθσ οικονομικισ φφεςθσ
εξαιτίασ τθσ υλοποίθςθσ των μζτρων λιτότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του
Διεκνοφσ Ρομιςματικοφ Ψαμείου. Ψο δεφτερο δίλθμμα είναι πωσ θ Ελλάδα κινδυνεφει
να παγιδευτεί ςε μία διαμάχθ για τον ζλεγχο τθσ Πεςογείου, τουτζςτιν εντόσ τθσ
γαλλοτουρκικισ αντιπαλότθτασ. Χε αυτό το ςενάριο θ Ακινα δεν κα βρεκεί μόνο
αντιμζτωπθ με τισ αξιϊςεισ τθσ Ψουρκίασ, αλλά κα κινδυνεφει να μετατραπεί ςε
«τοπικό δορυφόρο» τθσ Γαλλίασ, κάτι που δεν κα τθσ προςφζρει κανζνα όφελοσ.
Επιπροςκζτωσ, θ Ελλάδα κα μποροφςε επίςθσ να εμπλακεί ςε ζναν αγϊνα
16

Για μία πολφ ενδιαφζρουςα ανάλυςθ τθσ γαλλοτουρκικισ αντιπαλότθτασ ςτθν Αφρικι βλ. Michael Tanchum, “Turkey
Advances in Africa against Franco-Emirati-Egyptian Entente”, Turkey Analyst, 25 Αυγοφςτου 2020. Διακζςιμο ςτον ςφνδεμο
https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/646-turkey-advances-in-africa-against-franco-emiratiegyptian-entente.html.
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Χχετικά με τθν ιταλοτουρκικι ςυνεργαςία βλ. Michael Tanchum, “Italy and Turkey’s Europe-to-Africa Commercial Corridor:
Rome and Ankara’s Geopolitical Symbiosis is Creating a New Mediterranean Strategic Paradigm”, Austrian Institute for European
and Security Policy (AIES), Fokus 10/2020, 25 Αυγοφςτου 2020.
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εξοπλιςμϊν με αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν οικονομικι τθσ ανάπτυξθ.
“Η ςοέυξσρα
αμςιπαοάθερη με
ςημ Τξσοκία ρςημ
Αμαςξλική Μερόγειξ
και ξι μέξιμπεοιαλιρςικέπ
ςάρειπ ςηπ Άγκσοαπ
θέςξσμ έμα πξλύ
δύρκξλξ δίλημμα
ρςημ Αθήμα, ρε δύξ
μάλιρςα μέςχπα. Τξ
ποώςξ ατξοά ρςημ
ιρξοοξπία πξσ θα
ποέπει μα επιςύυει
μεςανύ
ρςοαςιχςικώμ
ποξεςξιμαριώμ
απέμαμςι ρε έμα
παοαδξριακό
αμςίπαλξ όπχπ η
Τξσοκία και η
διαςήοηρη ςηπ
ξικξμξμικήπ
αμάπςσνηπ με ςημ
εμίρυσρη ςχμ
επεμδύρεχμ
αμεναοςήςχπ ςηπ
ξικξμξμικήπ ύτερηπ
πξσ ποξκάλερε η
παμδημία ςξσ
COVID-19.”

Αντιπαράκεςθ μεταξφ γειτόνων
Θ Ελλάδα δεν κα πρζπει να εκπλιςςεται από τθν τρζχουςα επίδειξθ ιςχφοσ τθσ
Ψουρκίασ ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο και τισ βλζψεισ τθσ για τα κοιτάςματα
πετρελαίου που ανακαλφφκθκαν ςτθν περιοχι. Θ Ακινα και θ Άγκυρα βρίςκονται ςε
μία αντιπαράκεςθ με περιοδικζσ διακυμάνςεισ ιδθ εδϊ και δεκαετίεσ ςε ό,τι αφορά
τθν εκμετάλλευςθ των κοιταςμάτων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςτθν
υφαλοκρθπίδα. Πία περίοδοσ ιδιαίτερων εντάςεων ςθμειϊκθκε το 1973 όταν θ
Ελλάδα ξεκίνθςε ζρευνεσ για πετρζλαιο ςτο βορειοανατολικό Αιγαίο.
Θ λίςτα των διαφορϊν είναι μακρά και περιλαμβάνει πολφπλοκα τεχνικά κζματα
ςχετικά με τθν οριοκζτθςθ τθσ υφαλοκρθπίδασ και το απλοφςτερο ηιτθμα τθσ ΑΣΗ. Θ
φφςθ όμωσ τθσ ελλθνοτουρκικισ αντιπαλότθτασ είναι διαφορετικι ςε ςχζςθ με το
πρόςφατο παρελκόν. Θ Ελλάδα προςπακεί να εξζλκει από μία δεκαετι
καταςτρεπτικι οικονομικι κρίςθ προςελκφοντασ ξζνεσ επενδφςεισ και
εκςυγχρονίηοντασ τισ απαρχαιωμζνεσ κρατικζσ δομζσ τθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ
Ψουρκία ζχει εξελιχκεί ςε ζνα ρεβιηιονιςτικό, νεοιμπεριαλιςτικό κράτοσ με
επεκτατικοφσ ςτόχουσ. Σ θγζτθσ του αμφιςβθτεί τα ίδια τα κεμζλια τθσ ςφγχρονθσ
κοςμικισ Ψουρκικισ Δθμοκρατίασ, θ οποία ιδρφκθκε από τον Πουςταφά Ξεμάλ το
1923. Σ Υρόεδροσ Ερντογάν κυβερνά βαςιςμζνοσ ςε ζνα μείγμα πολιτικοφ Λςλάμ και
εκνικιςμοφ, με το βλζμμα του ςτραμμζνο ςτθν εκατοςτι επζτειο από τθν ίδρυςθ τθσ
μετα-οκωμανικισ Ψουρκίασ το 2023.
Θ ανακάλυψθ ενεργειακϊν κοιταςμάτων ςτο Αιγαίο Υζλαγοσ πριν από ςχεδόν 50
χρόνια ιταν θ απαρχι τθσ ςφγχρονθσ ελλθνοτουρκικισ αντιπαλότθτασ. Χιμερα όμωσ
το διακφβευμα είναι μεγαλφτερο κακϊσ κοιτάςματα πετρελαίου και φυςικοφ αερίου
ζχουν ανακαλυφκεί ςε όλθ τθν Ανατολικι Πεςόγειο και όχι μόνο ςτο Αιγαίο. Ψα νζα
κοιτάςματα φζρνουν πολλοφσ νζουσ παίκτεσ, οριςμζνουσ με αντικρουόμενεσ και
αμφίςθμεσ απόψεισ και επιδιϊξεισ.
Δεν είναι όμωσ μόνο τα ενεργειακά κοιτάςματα τα οποία επθρεάηουν τθν πολιτικι
τθσ Ελλάδασ απζναντι ςτθν Ψουρκία. Υροκειμζνου να επιδείξει τθν ιςχφ τθσ ςτθν
Ανατολικι Πεςόγειο, θ Ακινα χρειάηεται βελτιωμζνεσ και πιο ςφγχρονεσ αμυντικζσ
δυνατότθτεσ. Χε αυτόν τον τομζα θ Ακινα υπολείπεται ςθμαντικά και θ πρόςφατθ
οικονομικι κρίςθ επιδείνωςε τθν κατάςταςθ ακόμα περιςςότερο. Εν τω μεταξφ, θ
Ψουρκία ζχει δθμιουργιςει μία ιςχυρι εςωτερικι αμυντικι βιομθχανία, τθ ςτιγμι
που θ Ελλάδα παραμζνει εντελϊσ εξαρτθμζνθ από αγορζσ εξοπλιςμϊν. Επιπλζον, το
κυπριακό πρόβλθμα δφναται να περιπλζξει ακόμα περιςςότερο τθν κατάςταςθ.
Αρκετοί αξιωματοφχοι ςτθν Ακινα πιςτεφουν πωσ θ επίλυςθ του κυπριακοφ
προβλιματοσ κα μποροφςε να αποςυνδεκεί από τον πυρινα των ελλθνοτουρκικϊν
εντάςεων. Εντοφτοισ, θ φφςθ του παιγνίου ιςχφοσ ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο δεν
επιτρζπει αυτιν τθν πολυτζλεια ςτθν Ακινα. Ψο περιφερειακό γεωςτρατθγικό
ςκθνικό δεν μπορεί να διαμεριςματοποιθκεί. Ωπό το δόγμα τθσ «Γαλάηιασ Υατρίδασ»
θ Άγκυρα αντιμετωπίηει τθν Ελλάδα και τθν Ξφπρο από κοινοφ ωσ εμπόδια για τθν
πραγματοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ για περιφερειακι κυριαρχία. Χτο πλαίςιο αυτό,
θ Ελλάδα κα πρζπει να παραμείνει ενεργά αναμεμειγμζνθ ςτθν επίλυςθ του
κυπριακοφ, ιδιαίτερα από τθ ςτιγμι που θ Ψουρκία φαίνεται να προςανατολίηεται
προσ μία λφςθ δφο κρατϊν για το πολιτικό πρόβλθμα του νθςιοφ (κάποιοι
αξιωματοφχοι μάλιςτα αναφζρονται ςε προςάρτθςθ μζςω δθμοψθφίςματοσ τφπου
Ξριμαίασ).
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Αντιμετωπίηοντασ τθν τουρκικι επικετικότθτα
“…η Αθήμα
υοειάζεςαι
βελςιχμέμεπ και πιξ
ρύγυοξμεπ
αμσμςικέπ
δσμαςόςηςεπ. Σε
ασςόμ ςξμ ςξμέα η
Αθήμα σπξλείπεςαι
ρημαμςικά και η
ποόρταςη
ξικξμξμική κοίρη
επιδείμχρε ςημ
καςάρςαρη ακόμα
πεοιρρόςεοξ. Δμ ςχ
μεςανύ, η Τξσοκία
έυει δημιξσογήρει
μία ιρυσοή
ερχςεοική αμσμςική
βιξμηυαμία, ςη
ρςιγμή πξσ η
Δλλάδα παοαμέμει
εμςελώπ εναοςημέμη
από αγξοέπ
ενξπλιρμώμ.”

Λςτορικά θ Ελλάδα χρθςιμοποίθςε δφο εργαλεία για να αντιμετωπίςει τθν τουρκικι
επικετικότθτα. Υρϊτον, θ Ακινα αφξθςε δραματικά τισ αγορζσ ςτρατιωτικοφ
εξοπλιςμοφ, ιδιαίτερα φςτερα από κρίςιμα περιςτατικά που απείλθςαν τθν εκνικι
τθσ κυριαρχία, όπωσ θ τουρκικι ειςβολι ςτθν Ξφπρο το 1974 και οι τουρκικζσ
παραβιάςεισ ςτα Μμια το 1996 (μία βραχονθςίδα εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ).
Δεφτερον, οι εγγυιςεισ από τθ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτο ΡΑΨΣ και τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ δεν δείχνουν πλζον τόςο αξιόπιςτεσ. Αποτελοφςαν ςθμείο αναφοράσ για όςο
διάςτθμα θ Ψουρκία κεωρείτο προβλζψιμοσ ςφμμαχοσ που επικυμοφςε να ενταχκεί
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ψελευταίωσ, θ Ψουρκία δοκιμάηει τθν αλλθλεγγφθ του ΡΑΨΣ
κακϊσ καλλιεργεί ςτενζσ ςχζςεισ με τθ Φωςία μζςω κοινισ δράςθσ ςτθ Χυρία και τθ
Οιβφθ, αλλά και τθσ αγοράσ του ρωςικοφ αντιβαλλιςτικοφ ςυςτιματοσ S400. Χε ό,τι
αφορά τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κυβερνθτικοί κφκλοι ςτθν Άγκυρα κεωροφν τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ περιφερειακό οργανιςμό ςε παρακμι και προτιμοφν μία
«ςυναλλακτικι» διπλωματία με τα πιο ςθμαντικά κράτθ μζλθ, ιδιαίτερα τθ Γερμανία,
τθν Λταλία και τθν Λςπανία. Εν τω μεταξφ, θ Ακινα ζχει καλλιεργιςει τισ ιςτορικά
ςτενζσ τθσ ςχζςεισ με τισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ, αλλά και τθ Γαλλία. Ψο Υαρίςι τάςςεται
παραδοςιακά ςτο πλευρό τθσ Ακινα από το 1974, όταν παρείχε κρίςιμθ ςτρατιωτικι
βοικεια ςτθν κυβζρνθςθ του Ξωνςταντίνου Ξαραμανλι. Θ Ελλάδα ςυμφϊνθςε για
τθν αγορά 17 νζων μαχθτικϊν αεροςκαφϊν Rafale F3 από τθ Γαλλία και θ παράδοςι
τουσ κα ξεκινιςει το 2021. Ψο Υαρίςι ενδιαφζρεται επίςθσ για τθν πϊλθςθ φρεγατϊν
υψθλισ τεχνολογίασ ςτο Ελλθνικό Υολεμικό Ραυτικό.
Χτα Βαλκάνια, θ Ελλάδα ζχει χρθςιμοποιιςει κυρίωσ ιπια ιςχφ και «ελαφρά»
γεωπολιτικά εργαλεία, όπωσ θ ενζργεια και οι ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ, προσ
επζκταςθ του γεωςτρατθγικοφ τθσ αποτυπϊματοσ. Θ ζνταξθ των βόρειων γειτόνων
τθσ ςτουσ ευρωπαϊκοφσ και ατλαντικοφσ κεςμοφσ υπιρξε μία πολφ επιτυχθμζνθ
ςτρατθγικι. Εντοφτοισ, θ ίδια προςζγγιςθ απζτυχε με τθν Ψουρκία όταν θ διαδικαςία
ζνταξθσ των δεκαετιϊν του 1990 και του 200 κατζρρευςε. Θ αναποφαςιςτικότθτα
οριςμζνων κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ (όπωσ τθσ Γαλλίασ, τθσ Γερμανίασ, τθσ Σλλανδίασ
και τθσ Αυςτρίασ) δεν υπιρξε βοθκθτικι και θ κρίςιμθ ϊκθςθ χάκθκε, ενϊ από το
2013 θ Άγκυρα διακρίνεται από αυξανόμενο ευρωςκεπτικιςμό.18
Σι εξελίξεισ αυτζσ ανάγκαςαν τθν Ελλάδα να ακολουκιςει μία ςτρατθγικι ςκλθρισ
ιςχφοσ ςτο Αιγαίο και τθ Πεςόγειο, θ οποία βαςίηεται ςε ςτενότερθ ςυνεργαςία με
τθ Γαλλία, τισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ και τισ χϊρεσ τθσ Πζςθσ Ανατολισ που δίνουν
προτεραιότθτα ςτθ ςτακερότθτα (Λςραιλ, Αίγυπτοσ, Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα,
Ππαχρζιν και Σμάν). Αυτι θ κοινι αντίλθψθ ζχει οδθγιςει ςε διάφορα ςχιματα
ςυνεργαςίασ επί ενεργειακϊν και αμυντικϊν κεμάτων, κυρίωσ όμωσ ςε τριμερι
διπλωματικά ςχιματα, όμωσ θ τριμερισ μεταξφ Ελλάδασ-Ξφπρου-Λςραιλ και
Ελλάδασ-Ξφπρου-Αιγφπτου, ι ακόμθ το East Med Gas Forum με ζδρα το Ξάιρο. Ψα
ςχιματα αυτά εξαιροφν τθν Ψουρκία, θ οποία κεωρείται ωσ ο «ταραξίασ» τθσ
Ανατολικισ Πεςογείου. Εντοφτοισ, θ Ελλάδα δεν μπορεί να βαςίηεται αποκλειςτικά
ςτθν τρζχουςα περιφερειακι ςυνεργαςία και τισ υπάρχουςεσ ςτρατιωτικζσ τθσ
δυνατότθτεσ αν κζλει να αποκροφςει ςτισ τουρκικζσ ρεβιηιονιςτικζσ και νεοιμπεριαλιςτικζσ τάςεισ. Απαιτείται μία πιο ιςχυρι και καινοτόμοσ πολιτικι αν θ
Ακινα επικυμεί να προςτατεφςει τα δικαιϊματά τθσ, να προωκιςει τα ςυμφζροντά
τθσ και να διεκδικιςει ζναν πιο ορατό ρόλο ωσ μεςαία περιφερειακι δφναμθ.

18

Σ Ερντογάν κεϊρθςε πωσ οι διαδθλϊςεισ του Υάρκου Γκεηί τθν ίδια χρονιά αποτελοφςαν απειλι για τθν εξουςία του. Θ
αντίλθψθ αυτι τον οδιγθςε ςε μία αυταρχικι ςτροφι κατά του κράτουσ δικαίου και τθσ ελευκερίασ του Ψφπου, θ οποία βάκυνε
το προχπάρχον χάςμα με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
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Επόμενα βιματα

“Οι διαμάυεπ μεςανύ
Δλλάδαπ και
Τξσοκίαπ δεμ
απξςελξύμ μέα
ενέλινη, ξύςε
ποόκειςαι μα
σπξυχοήρξσμ ή μα
εναταμιρςξύμ ρςξ
άμερξ μέλλξμ. Τξ
ίδιξ ιρυύει και για
ςη γαλλξςξσοκική
αμςιπαλόςηςα για
επιοοξή και
κσοιαουία ρςη
Μερόγειξ και ςη
Βόοεια Ατοική. Τξ
διακύβεσμα είμαι
μεγάλξ για όλεπ ςιπ
υώοεπ ασςξύ ςξσ
ςοιγώμξσ. Θα
ποέπει μα ειπχθεί
επίρηπ πχπ η
διεθμήπ και
πεοιτεοειακή ςάνη
έυει αλλάνει
δοαμαςικά ςα
ςελεσςαία υοόμια.”

Σι διαμάχεσ μεταξφ Ελλάδασ και Ψουρκίασ δεν αποτελοφν νζα εξζλιξθ, οφτε πρόκειται
να υποχωριςουν ι να εξαφανιςτοφν ςτο άμεςο μζλλον. Ψο ίδιο ιςχφει και για τθ
γαλλοτουρκικι αντιπαλότθτα για επιρροι και κυριαρχία ςτθ Πεςόγειο και τθ Βόρεια
Αφρικι. Ψο διακφβευμα είναι μεγάλο για όλεσ τισ χϊρεσ αυτοφ του τριγϊνου. Κα
πρζπει να ειπωκεί επίςθσ πωσ θ διεκνισ και περιφερειακι τάξθ ζχει αλλάξει
δραματικά τα τελευταία χρόνια. Ξατά τθ διάρκεια του Ψυχροφ Υολζμου, θ ιςορροπία
ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο εξαςφαλιηόταν από τθν ιςορροπία ιςχφοσ μεταξφ των δφο
υπερδυνάμεων. Χτθ μεταψυχροπολεμικι εποχι θ υπεροχι των Θνωμζνων Υολιτειϊν
ιταν εκείνθ που εξαςφάλιηε τθν ιςορροπία ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο. Ξάτι τζτοιο
δεν ιςχφει πλζον. Επιπροςκζτωσ, κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων θ
Ελλάδα ακολοφκθςε μια ςτρατθγικι βαςιηόμενθ ςτθν επαναπροςζγγιςθ μεταξφ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Ψουρκίασ, ενϊ θ Άγκυρα ςιμερα κινείται προσ μία
ςτρατθγικι εξιςορρόπθςθσ και μία πιο ανεξάρτθτθ εξωτερικι πολιτικι και πολιτικι
αςφάλειασ. Θ μετατόπιςθ αυτι διακρίνεται ξεκάκαρα ςτθν αντίλθψθ του Υροζδρου
Ερντογάν πωσ θ ιςχφσ δεν μονοπϊλιο των πζντε μόνιμων μελϊν του Χυμβουλίου
Αςφαλείασ των Θνωμζνων Εκνϊν.
Ανοίγοντασ κοινό δρόμο με τθ Γαλλία
Θ Γαλλία είναι πικανόν το μόνο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το οποίο
αναγνωρίηει τθν επείγουςα ανάγκθ ανακεϊρθςθσ των κεμελίων τθσ Ξοινισ
Εξωτερικισ Υολιτικισ Ξαι Υολιτικισ Αςφαλείασ τθσ ΕΕ (CFSP) και τθσ Ευρωπαϊκισ
Υολιτικισ Αςφάλειασ και Άμυνασ (ESDP). Ψο Υαρίςι ζχει εκφράςει παρόμοιεσ
φιλοδοξίεσ ςτο παρελκόν, ειδικότερα κατά τα πρϊτα χρόνια μετά το τζλοσ του
Ψυχροφ Υολζμου, θ ιςχυρι όμωσ πολιτικι επιλογι τθσ Συάςιγκτον να διατθριςει το
ΡΑΨΣ ωσ πυλϊνα τθσ ευρωπαϊκισ αςφάλειασ απζτρεψε οποιεςδιποτε δομικζσ
αλλαγζσ ςτθν ευρωπαϊκι αρχιτεκτονικι αςφάλειασ. Εντοφτοισ, υπό τθν προεδρία
Ψραμπ υπιρξαν ςθμάδια ολοζνα πιο αμφίςθμθσ ςτάςθσ των Θνωμζνων Υολιτειϊν ςε
ό,τι αφορά τθ δζςμευςι τουσ προσ το ΡΑΨΣ.
Θ αβεβαιότθτα του μζλλοντοσ του ΡΑΨΣ, θ απόφαςθ τθσ Ψουρκίασ να προμθκευτεί
το ρωςικό αντιβαλλιςτικό ςφςτθμα S-400 και το περιςτατικό κατά γαλλικοφ
πολεμικοφ πλοίου που ςυμμετείχε ςτθν επιχείρθςθ «Καλάςςιοσ Φρουρόσ» του
ΡΑΨΣ ςτθν Ξεντρικι Πεςόγειο τον Λοφνιο του 2020 ζχουν ςτο ςφνολό τουσ ενιςχφςει
τθ δυςαρζςκεια τθσ Γαλλίασ προσ τθ Χυμμαχία. Θ δυςαρζςκεια αυτι εκφράςτθκε
από τον Υρόεδρο Πακρόν και τθ διλωςι του περί «κλινικά νεκροφ» ΡΑΨΣ.19 Υιο
πρόςφατα Υαρίςι και Άγκυρα διαςταφρωςαν τα ξίφθ τουσ ςχετικά με τθ γαλλικι
νομοκεςία περί Λςλάμ, με τον Υρόεδρο Ερντογάν να κατθγορεί τον Υρόεδρο Πακρόν
για επικετικι ςτάςθ απζναντι ςτουσ μουςουλμάνουσ.
Χτισ προςπάκειζσ τθσ να αντικροφςει τισ ρεβιηιονιςτικζσ ενζργειεσ τθσ Ψουρκίασ, θ
Ελλάδα ςτράφθκε ςτθ Γαλλία για πολιτικι και ςτρατιωτικι ςτιριξθ. Ψο Υαρίςι
ανταποκρίκθκε και ςτουσ δφο τομείσ κακϊσ ςυμμερίηεται τισ ανθςυχίεσ τθσ Ελλάδασ,
αλλά και εξαιτίασ τθσ δικισ τθσ ανθςυχίασ ςχετικά με τθν επεκτατικι πολιτικι τθσ
Ψουρκίασ ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο, τθ Χυρία, τθ Οιβφθ και τθν Αφρικι γενικότερα.
Υαρά ταφτα, θ Γαλλία φαίνεται να προωκεί μια πιο δυναμικι ςτάςθ απζναντι ςτθν
Ψουρκία ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, όπωσ κατζςτθ ξεκάκαρο ςτθν
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«κοινι διακιρυξθ» τθσ ςυνάντθςθσ των Med7,20 θ οποία διεξιχκθ ςτθν Ξορςικι ςτισ
10 Χεπτεμβρίου. Αυτι θ δυναμικι ςτάςθ κρφβει για τθν Ακινα τον κίνδυνο πικανισ
ςτρατιωτικισ εμπλοκισ με τθν Άγκυρα ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο χωρίσ ικανζσ
εγγυιςεισ από τθ Γαλλία, τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το ΡΑΨΣ ι ακόμα και τισ Θνωμζνεσ
Υολιτείεσ. Χτο πλαίςιο αυτό, θ Ακινα κα πρζπει να αποφφγει να ςυρκεί ςε
απευκείασ ςτρατιωτικι αντιπαράκεςθ με τθν Ψουρκία με το να ταχκεί με το μζροσ
τρίτθσ χϊρασ, εκτόσ αν προςφερκοφν ςυγκεκριμζνεσ διμερείσ εγγυιςεισ αςφάλειασ
με τθ μορφι ριτρασ αμοιβαίασ βοικειασ. Υράγματι, ςε ό,τι αφορά τισ
διαπραγματεφςεισ με τθ Γαλλία για μια ςτρατθγικι ςυνεργαςία, τζτοιεσ εγγυιςεισ
δεν μποροφν ποτζ να είναι ακλόνθτεσ και δεν κα ελαττϊςουν τισ ανθςυχίεσ τθσ
Ελλάδασ ςχετικά με τθν αςφάλειά τθσ.
Οι πυλώνεσ τθσ ελλθνικισ μεςογειακισ ςτρατθγικισ
Πία ανανεωμζνθ ελλθνικι ςτρατθγικι κα πρζπει να επικεντρωκεί ςε δφο βαςικοφσ
πυλϊνεσ. Υρϊτον, θ Ακινα κα πρζπει να υλοποιιςει ζνα φιλόδοξο πρόγραμμα
ςτρατιωτικοφ εκςυγχρονιςμοφ, το οποίο δεν κα βαςίηεται απλά ςε νζεσ αμυντικζσ
προμικειεσ αλλά κα περιλαμβάνει και τθ δθμιουργία μίασ εγχϊριασ αμυντικισ
βιομθχανικισ βάςθσ. Δεφτερον, θ Ελλάδα πρζπει να προςπακιςει να επεκτείνει και
να εμβακφνει τθν αρχιτεκτονικι περιφερειακισ ςυνεργαςίασ με τθ δθμιουργία
πυκνϊν ςτρατθγικϊν δικτφων προσ αντιμετϊπιςθ των φιλοδοξιϊν τθσ Άγκυρασ.
Υαράλλθλα, θ Ακινα κα πρζπει να προβεί ςε εκ κεμελίων ανακεϊρθςθ τθσ
ςτρατθγικισ τθσ εμπλοκισ με τθν Ψουρκία, ςυνειδθτοποιϊντασ πωσ το τρζχον
πλαίςιο τθσ ενταξιακισ διαδικαςίασ είναι νεκρό και κατά ςυνζπεια απαιτείται ζνα
νζο είδοσ προςζγγιςθσ, δεδομζνου πωσ ζνα τζτοιο πλαίςιο είναι εφικτό
λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ επικετικισ πολιτικισ τθσ Άγκυρασ.
Χε ό,τι αφορά τον πρϊτο πυλϊνα, θ Ελλάδα δεν διακζτει τθν πολυτζλεια διάκεςθσ
των λιγοςτϊν τθσ πόρων ςε τομείσ που δεν κα προςδίδουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα
ςτθν άμυνα τθσ χϊρα. Ψρεισ τομείσ χριηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ. Πρώτον, θ Ελλάδα
κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει τθ γεωγραφία προσ όφελόσ τθσ. Χτθν περίπτωςθ τθσ
Ανατολικισ Πεςογείου, αυτό ςθμαίνει πωσ θ Ελλάδα κα πρζπει να εκμεταλλευτεί
πλιρωσ τθν Ξριτθ ωσ το πιο ςθμαντικό τθσ πλεονζκτθμα. Ιδθ ζχει ξεκινιςει θ
κατάρτιςθ ςχεδίων για τθ δθμιουργία δεφτερθσ ναυτικισ βάςθσ ςτο νθςί, ενϊ το
Ελλθνικό Υολεμικό Ραυτικό διακζτει επίςθσ ςθμαντικζσ υποδομζσ ςτα νότια και
ανατολικά του νθςιοφ. Θ δεφτερθ αυτι ναυτικι βάςθ κα πρζπει να είναι πλιρωσ
εξοπλιςμζνθ και ςε κζςθ να δεχκεί τουλάχιςτον το 50% του ςτόλου και ιδιαίτερα
υποβρφχια. Κα πρζπει επίςθσ να διακζτει δυνατότθτεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ.
Δεφτερον, θ Ελλάδα κα πρζπει να επενδφςει ςε ζνα ζξυπνο πρόγραμμα
εκςυγχρονιςμοφ του ναυτικοφ τθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αναβίωςθ τθσ εγχϊριασ
ναυπθγικισ βιομθχανίασ. Θ χϊρα πρζπει να διατθριςει το πλεονζκτθμά τθσ ςτθ
κάλαςςα, ιδιαίτερα επενδφοντασ ςε υποβρφχια, ενϊ θ προμικεια τεςςάρων νζων
ςκαφϊν επιφανείασ είναι απόλυτθ προτεραιότθτα. Υαράλλθλα, θ αναβίωςθ των
τριϊν ναυπθγείων ςε Χφρο, Ελευςίνα και Χκαραμαγκά κα δϊςει ϊκθςθ ςτθν τοπικι
οικονομία και κα δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Σ ίδιοσ ςτόχοσ κα πρζπει να
τεκεί και για τθν Ελλθνικι Αεροπορικι Βιομθχανία, θ οποία αν εκςυγχρονιςτεί κα
μποροφςε να μετατραπεί ςε περιφερειακό κόμβο ςυντιρθςθσ για πολεμικά
αεροςκάφθ των γειτονικϊν κρατϊν και εκείνων τθσ Πζςθσ Ανατολισ.
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Τρίτον, θ Ελλάδα πρζπει να επενδφςει ςε κρίςιμεσ τεχνολογίεσ και τον θλεκτρονικό
πόλεμο. Θ Ακινα δεν κα είναι ποτζ ςε κζςθ να φτάςει το μζγεκοσ τθσ Ψουρκίασ και
τθσ βιομθχανικισ τθσ βάςθσ, κατά ςυνζπεια κα πρζπει να κινθκεί ζξυπνα
προκειμζνου να επιτφχει πολλοφσ ςτόχουσ με λίγουσ πόρουσ. Πθ Επανδρωμζνα
Αεροςκάφθ, drones και θλεκτρονικζσ δυνατότθτεσ ςυνιςτοφν μία τριάδα που κα
μποροφςε να αποφζρει ςθμαντικά πλεονεκτιματα ςτθν Ελλάδα ι να αντιςτακμίςει
τα πλεονεκτιματα τθσ Άγκυρασ. Χϊρεσ όπωσ θ Γαλλία (αλλά και το Λςραιλ και οι
ΘΥΑ) μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε κοινοπραξίεσ υψθλισ τεχνολογίασ και πολυμερι
ςχιματα ςυνεργαςίασ κα μποροφςαν να λειτουργιςουν αποτρεπτικά ζναντι τθσ
Ψουρκίασ.
Σ δεφτεροσ πυλϊνασ διαμόρφωςθσ ενόσ πυκνοφ ςτρατθγικοφ δικτφου ενιςχυμζνθσ
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ δεν αποτελεί νζα ιδζα. Ξατά τθ διάρκεια των τελευταίων
χρόνων, θ Ελλάδα διαπίςτωςε πωσ διακζτει κοινζσ αντιλιψεισ ςχετικά με τθν
περιφερειακι ςτακερότθτα με ομονοοφςεσ χϊρεσ όπωσ το Λςραιλ, θ Ξφπροσ, θ
Αίγυπτοσ, ακόμθ και τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα. Ψα τριμερι ςχιματα ςυνεργαςίασ
κα πρζπει να επεκτακοφν περαιτζρω ϊςτε να περιλάβουν τόςο περιςςότερεσ χϊρεσ
τθσ περιοχισ, όςο και χϊρεσ όπωσ θ Γαλλία, τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα και οι
Θνωμζνεσ Υολιτείεσ. Θ Ελλάδα κα πρζπει να ςταματιςει να ςκζφτεται πακθτικά και
να αναλάβει πρωτοβουλίεσ. Ψο East Med Gas Forum και το ςχιμα «3+1» (ΕλλάδαΞφπροσ-Λςραιλ + ΘΥΑ) προςφζρουν ζναν πολφ χριςιμο οδθγό για τισ επόμενεσ
κινιςεισ τθσ Ακινασ. Θ Ελλάδα κα πρζπει να αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία ενόσ
αντίςτοιχου με το East Med Gas Forum οργανιςμοφ με ζμφαςθ ςτθν πράςινθ
ενζργεια ωσ προζκταςθ των δικϊν τθσ φιλόδοξων ςτόχων μετάβαςθσ ςτθν πράςινθ
οικονομία. Ζνα δεφτερο East Med Gas Forum, πικανόν με τθν ονομαςία East Med
Green Forum, κα μποροφςε να προωκιςει τθν κλιματικι αειφορία και τθν ιδζα μιασ
Ανατολικισ Πεςογείου απαλλαγμζνθσ από ορυκτά καφςιμα. Επιπροςκζτωσ, θ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει τοποκετιςει τθν Υράςινθ Ατηζντα πολφ ψθλά ςτθ λίςτα των
πολιτικϊν τθσ προτεραιοτιτων τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. Επιπλζον, περιςςότερα
ςχιματα «3+1» κα μποροφςαν να δθμιουργθκοφν ςε πολλοφσ τομείσ, όπωσ
ςυνεργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν, τθν καταπολζμθςθ τθσ
πανδθμίασ του COVID-19 ι θλεκτρονικϊν απειλϊν. Υικανά παραδείγματα κα
μποροφςαν να είναι ςχιματα «3+1» μεταξφ Ελλάδασ-Αιγφπτου-Ξφπρου-Θνωμζνων
Αραβικϊν Εμιράτων ι μεταξφ Ελλάδασ-Ξφπρου-Αιγφπτου-Γαλλίασ (με ζμφαςθ ςτθ
ςτρατιωτικι ςυνεργαςία) ι και μεταξφ Ελλάδασ-Λςραιλ-Ξφπρου-Θνωμζνων Αραβικϊν
Εμιράτων.
Ψζλοσ, θ Ελλάδα κα πρζπει να εγκαταλείψει τισ ψευδαιςκιςεισ και να εργαςτεί προσ
μία διαφορετικι προςζγγιςθ ςτισ ςχζςεισ ΕΕ-Ψουρκίασ ι ακόμθ και ςτισ ςχζςεισ
ΡΑΨΣ-Ψουρκίασ. Υρόκειται για ζναν τομζα όπου θ Ακινα και το Υαρίςι μποροφν να
ςυνεργαςτοφν κακϊσ και οι δφο χϊρεσ κεωροφν πωσ θ ιςχφσ του ΡΑΨΣ και οι
ςχετικζσ εγγυιςεισ αςφάλειασ μοιάηουν να ανικουν ςτο παρελκόν. Πία κεμελιϊδθσ
ανακεϊρθςθ τθσ ςτρατθγικισ πολιτικισ τθσ Ελλάδασ απζναντι ςτθν Ψουρκία κα
πρζπει να επιδιϊκει το ςυνδυαςμό ενόσ πιο «ςυναλλακτικοφ» χαρακτιρα ςτισ
ςχζςεισ ΕΕ-Ψουρκίασ, με ενζργειεσ προσ τθν ενίςχυςθ τθσ ςτρατθγικισ αυτονομίασ
τθσ ΕΕ. Ψο πρϊτο ςκζλοσ μιασ τζτοιασ ςτρατθγικισ κα πρζπει να είναι μία ζξυπνθ
επανεξζταςθ μιασ εκςυγχρονιςμζνθσ αναβάκμιςθσ τθσ τελωνειακισ ζνωςθσ ΕΕΨουρκίασ οφτωσ ϊςτε να λειτουργεί τόςο ωσ κίνθτρο ςε μια κετικι ατηζντα, όςο και
ωσ εργαλείο περιοριςμοφ. Υαράλλθλα, θ Ακινα κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει όλθ τθ
διπλωματικι τθσ ιςχφ ϊςτε να πείςει άλλεσ μεςογειακζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, όπωσ θ Λταλία
και θ Λςπανία, για τθν επικετικι πολιτικι τθσ Ψουρκίασ και να τισ πείςει να
ςυνεργαςτοφν με τθ Γαλλία για τθ δθμιουργία μιασ πιο περιεκτικισ μεςογειακισ
ςτρατθγικισ ωσ μζροσ τθσ ςτρατθγικισ αυτονομίασ τθσ ΕΕ. Θ Ελλάδα κα πρζπει να
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αξιοποιιςει τον ρόλο τθσ ςτθ νζα «γεωπολιτικι γεωμετρία τθσ Πεςογείου», να
ενεργεί ωσ γζφυρα με τισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Πεςογείου, του Υερςικοφ Ξόλπου
και το Λςραιλ και να τισ ςυμπεριλάβει ςε μία ανανεωμζνθ πολιτικι γειτονίασ. Ζνα
παράδειγμα κα μποροφςε να είναι θ δθμιουργία ενόσ Πεςογειακοφ Φόρουμ
Διαλόγου ςτα πρότυπα του ΡΑΨΣ. Επιπροςκζτωσ, αν θ Ακινα επιτφχει ςτθν
μεταρρφκμιςθ και τον εκςυγχρονιςμό των ςτρατιωτικϊν τθσ δυνατοτιτων κα
αντιπροςωπεφει τθν πλιρθ ιςχφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υποςτθριηόμενθ από τουσ
περιφερειακοφσ τθσ εταίρουσ και κα λειτουργεί ωσ αντιςτάκμιςμα ςτθν αςτακι αυτι
περιοχι.

Χυμπεράςματα
Θ τρζχουςα γεωπολιτικι κατάςταςθ ςτθ Πεςόγειο ζχει μεταβλθκεί ςθμαντικά ςε
ςφγκριςθ με μερικά χρόνια πριν. Σι Θνωμζνεσ Υολιτείεσ δεν ζχουν αποςυρκεί
οριςτικά, δείχνουν όμωσ όλο και πιο αναποφάςιςτεσ να εμπλακοφν ουςιαςτικά για
να αποτρζψουν ι να διευκετιςουν όποια προβλιματα ανακφπτουν. Εντόσ του αυτοφ
του κενοφ μία ολοζνα πιο επικετικι και ρεβιηιονιςτικι Ψουρκία επιδιϊκει να
επεκτείνει τθν επιρροι τθσ μζςω τθσ εφαρμογισ του δόγματοσ τθσ «Γαλάηιασ
Υατρίδασ», με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο. Ψθν ίδια ςτιγμι, θ
Γαλλία, το μόνο μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με μόνιμθ κζςθ ςτο Χυμβοφλιο
Αςφαλείασ των Θνωμζνων Εκνϊν και ταυτόχρονα πυρθνικι δφναμθ, εμφανίηεται ωσ
αντίβαρο ςτθν Άγκυρα. Θ Γαλλία ζχει κρίςιμα ςυμφζροντα ςτθν Αφρικι και τθν
ευρφτερθ Ανατολικι Πεςόγειο και δυςαναςχετεί με τισ προςπάκειεσ τθσ Ψουρκίασ να
επεκτείνει το αποτφπωμά τθσ. Θ Ελλάδα βρίςκεται κατά ςυνζπεια εν μζςω ενόσ
ιδιαίτερου ςτρατθγικοφ ανταγωνιςμοφ μεταξφ Υαριςίου και Άγκυρασ. Θ Ψουρκία
αποτελεί τον ιςτορικό αντίπαλο τθσ Ελλάδασ, ενϊ θ Γαλλία φαίνεται πρόκυμθ να
υποςτθρίξει τθν Ελλάδα ςτθν αναχαίτιςθ των επεκτατικϊν πολιτικϊν τθσ Άγκυρασ. Χε
αυτό το ιδιόμορφο και μάλλον ανιςοςκελζσ τρίγωνο επιρροισ, θ Ακινα κινδυνεφει
να παγιδευτεί τόςο με μια αντιπαράκεςθ με τθν Άγκυρα, όςο και ςε μία ςχζςθ
εξάρτθςθσ με το Υαρίςι, θ οποία δεν προςφζρει κάποιο ξεκάκαρο πλεονζκτθμα. Θ
Ελλάδα κα πρζπει να προχωριςει επειγόντωσ ςτθν εκ κεμελίων ανακεϊρθςθ τθσ
ςτρατθγικισ τθσ απζναντι ςτθν Ψουρκία βαςιηόμενθ τόςο ςτον εκςυγχρονιςμό και τθν
ενίςχυςθ τθσ άμυνάσ τθσ, όςο και ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ςυνεκτικοφ ςτρατθγικοφ
δικτφου με χϊρεσ που ςυμμερίηονται τισ ανθςυχίεσ και τα ςυμφζροντά τθσ.

