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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΟΝΕΙΡΟ

ΤΟΥ Π.Κ ΙΩΑΚΕ1ΜΙΛΗ

IL

EXXnvoioupKiKôs ômXoYOs
και 0 Νίξον σιην Κίνα

r ι 1 1 ωραία μέρα διαλέξαμε για τον ελληνοτουρκικό διάλογο
Γεμάτη συμβολισμούς Μια ιστορικά σημαδιακή μέρα ΣτιςΑ 21 Φεβρουαρίου 1848 οι Μαρξ και Ενγκελς δημοσίευσαν

το Κομμουνιστικό Μανιφέστο για να πλανώνται έκτοτε τα
φαντάσματα

πάνω στην Ευρώπη Πολύ πιο πρόσφατα πριν από
ακριβώς 50 χρόνια την 21η Φεβρουαρίου 1972 ο πρόεδρος Νίξον
έφθασε στην Κίνα στο ταξίδι που έμεινε και στην ιστορία και ως η
ομώνυμη όπερα Nixon in China Ο Νίξον στην Κίνα συμβολίζει
το πολιτικό άνοιγμα breakthrough που μπορεί και επιβάλλεται
να γίνει από το φαινομενικά ελάχιστα ενδεδειγμένο πρόσωπο για
τη λύση ενός μακροχρόνιου προβλήματος Ουδείς περίμενε ότι ο
υπερσυντηρητικός αντικομμουνιστής Ρ Νίξον θα αποκαθιστούσε
τις σχέσεις των ΗΠΑ με την κομμουνιστική Κίνα του Μάο Τσε
Τουνγκ Κι όμως το έκανε

Μια επίσκεψη ας πούμε του Πρωθυπουργού Κυρ Μητσοτάκη
στην Αγκυρα εάν το timing την επέτρεπε δεν θα ήταν ακριβώς
μια Nixon in China moment αλλά οπωσδήποτε θα ήταν σημαντική
στιγμή και ίσως κάτω απ ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ένα άνοιγμα για το σπάσιμο του φαύλου κύκλου της
βαθύτερης διολίσθησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε ακόμη
χειρότερη οριακή κατάσταση

Βέβαια οι πολιτικές συνθήκες καθώς και οι δυο χώρες βαδίζουν
σε εκλογές τον επόμενο χρόνο ή και νωρίτερα δεν επιτρέπουν τέτοιες

σημαντικές κινήσεις Ιδιαίτερα όταν η άλλη πλευρά οξύνει την
τοξική ρητορική και συμπεριφορά της αποστρατιωτικοποίηση και
κυριαρχία νησιών Αν Αιγαίου κ.λπ Και η Ελλάδα δεν διακρίνεται
πάντοτε για τη νηφάλια και ευφυή αντίδρασή της Αν και σύμφωνα
με την τρέχουσα πλειοψηφική δημοσιογραφική κάλυψη η Ελλάδα
δεν διαπράττει ποτέ κανένα λάθος στα Ελληνοτουρκικά Βασικό
λάθος η μη επίλυση των προβλημάτων όταν προκύπτει η ευκαιρία
κάτι που επιτρέπει στην Τουρκία να προσθέτει ζητήματα έωλες
αξιώσεις στην agenda

Πάντως
τούτων δοθέντων είναι σημαντικό ότι σήμερα και

αύριο πραγματοποιούνται στην Αθήνα ο διάλογος για τη
θετική agenda και ο 64ος γύρος των διερευνητικών επαφών

με την Τουρκία Αν και δεν αναμένεται από τις επαφές αυτές να
καταγραφεί κάποια ουσιαστική πρόοδος Αλλά έστω κι έτσι καλό
είναι να συνεχίζεται ο διάλογος/engagement Οπως έλεγε ο καρδινάλιος

de la Valette αυτός που εγκαταλείπει τον διάλογο χάνει
το παιγνίδι Ωστόσο οι διερευνητικές επαφές ως πλαίσιο που θα
μπορούσε να οδηγήσει πέρα από την αναγκαία διατήρηση της
επικοινωνίας σε κάποια συγκεκριμένη εκροή για την επίλυση των
προβλημάτων μάλλον έκλεισαν τον κύκλο τους είκοσι χρόνια μετά
την έναρξή τους Οθεν και η ανάγκη για την τολμηρή πολιτική κίνηση

τύπου Νίξον στην Κίνα την κατάλληλη στιγμή Η διπλωματική
στρατηγική λέγει ότι κάποια στιγμή χρειάζεται η αποφασιστική
πολιτική κίνηση για να σπάσει ο φαύλος κύκλος και το αδιέξοδο
σε μια παρατεταμένη κρίση Στη λογική Κίσινγκερ οι ενέργειες
της διπλωματικής γραφειοκρατίας εξαντλούνται σε συγκεκριμένο
χρόνο Και τότε χρειάζεται το επόμενο βήμα η πολιτική καταλυτυαί
παρέμβαση και η στρατηγική σκέψη Πολύ περισσότερο όταν γίνεται
εμφανές ότι η απλή τρέχουσα διαχείριση προσθέτει με την πάροδο
του χρόνου στα αδιέξοδα και κινδύνους εις βάρος μας Και επιτέλους
ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε πιο δυναμικά την Ευρωπαϊκή Ενωση
Η πολιτική μας για την Τουρκία στην EE δεν μπορεί να εξαντλείται
κυρίως στο αίτημα για κυρώσεις Ο νέος υπουργός Εξωτερικών
της Κύπρου I Κασουλίδης ανακοίνωσε ότι η Κύπρος εγκαταλείπει
την πολιτική των κυρώσεων στην περίπτωση λ.χ των Βαρωσίων
γιατί απέτυχαν υπέρ μιας άλλης πρωτοβουλιακής πολιτικής μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης κ.λπ Σειρά της Ελλάδας
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