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Ισορροπημένη και
δυναμική προσέγγιση

Το 
τουρκικό ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια

παραμένει αμείωτο. Για λόγους γεω-
στρατηγικους και γοήτρου η Αγκυρα θα

εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να
αποκτήσει κυρίαρχη θέση στην περιοχή και να
ανατρέψει τη δυναμική που τείνουν να λάβουν
οι σχέσεις Αθήνας - Σκοπίων. Ας μην ξεχνάμε
ότι τις μέρες που δυτικός παράγων χαιρέτιζε
τη Συμφωνία των Πρεσπών η τουρκική πλευρά
έστελνε στα Σκόπια τον υπουργό Αμυνας προκειμένου 

να εκμεταλλευθεί ό,τι θα μπορούσε να
μειώσει τη σημασία της προσέγγισης Αθήνας -
Σκοπίων. Η Τουρκία πάντα ελπίζει πως οι - με το

αζημίωτο - «προσφορές» της θα
δελεάσουν το νέο αυτό κράτος,
όπως ακριβώς είχε ελπίσει να
επιτύχει με την ηγέτιδα του αραβικού 

κόσμου, την Αίγυπτο, στην
οποία υποσχόταν περισσότερη
ΑΟΖ σε περίπτωση απόρριψης
από το Κάιρο της συμφωνίας του
με την Αθήνα.

Σήμερα η Τουρκία εξακολουθεί
την ίδια τακτική έναντι της Βόρειας 

Μακεδονίας, με την τελευταία
να μην ανταποκρίνεται αρνητικά.
Και αυτό, αφενός μεν διότι έχει

λόγους να διατηρεί ομαλές τις σχέσεις της με
την Τουρκία, αφετέρου δε διότι της δίνεται
έτσι η ευκαιρία να «προτρέψει» την Ελλάδα να
κλείσει όποια θέματα παραμένουν εκκρεμή μετά
την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Η γεωγραφική πραγματικότητα υπαγορεύει
στη Βόρεια Μακεδονία την ολοκλήρωση της
προσέγγισης με την όμορη Ελλάδα. Τόσο για
την ευρωπαϊκή της προοπτική όσο και για πολλά
άλλα. Τα Σκόπια ασφαλώς και θα συνεχίσουν
να διατηρούν και να αναπτύσσουν σχέσεις με
την Αγκυρα. Στην πράξη, όμως, η ενίσχυση
των σχέσεων με την Ελλάδα είναι καθοριστικής
σημασίας για τα συμφέροντα του γειτονικού
κράτους. Η Ελλάδα, έχοντας έναν γείτονα ο
οποίος τηρεί τα συμπεφωνημένα, που σταθερά
αποδεικνύει ότι ειλικρινής στόχος του είναι
η διαρκής βελτίωση των σχέσεων μαζί της,
θα στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική, την
άμυνα, την ασφάλεια και την οικονομία του.
Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται να τιμώνται
οι υπογραφές και να αποδεικνύεται, χωρίς
υποσημειώσεις και δευτεροβάθμιες σχέσεις, η
διαρκής και εμφανής βούληση για προσέγγιση
και συνεργασία.

Η πρόσφατη μετάβαση του έλληνα υπουργού 

Εξωτερικών στα Σκόπια ήταν μια
σωστή κίνηση της ελληνικής πλευράς,

η οποία, μη παύοντας να υπενθυμίζει όσα έχει
επισημάνει για τη σημασία της ακριβούς τήρησης 

των προβλέψεων της Συμφωνίας των
Πρεσπών, περνά το μήνυμα ότι η Αθήνα κάθε 

άλλο παρά αντίθετη είναι να βρίσκεται σε
στενή συνεργασία μαζί του σε όλους τους τομείς. 

Πρόκειται για πολιτική επιλογή η οποία
συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας της
Βόρειας Μακεδονίας. Παράλληλα όμως συμβάλλει 

και στην εδραίωση της σταθερότητας
στα Δυτικά Βαλκάνια που τόση ανάγκη έχουν
να αφοσιωθούν σε επιλογές συνεργασίας και
ανάπτυξης, τηρώντας παράλληλα αποστάσεις
ασφαλείας από σειρήνες που αποπειρώνται να
τα δελεάσουν προκειμένου να τα καταστήσουν
υποχείριά τους.
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