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Τ υχόν επικράτηση της Ρω-
σίας στην Ουκρανία και η
κατάρρευση της διεθνούς

έννομης τάξης, είναι δυνατό να
αποτελέσει παράδειγμα προς μί-
μηση, από άλλα κράτη με επε-
κτατικές φιλοδοξίες κάτι που θα
είχε ολέθριες συνέπειες για την
διεθνή νομιμότητα και ειρήνη,
επισημαίνει σε συνέντευξη του
στην "Αλήθεια", ο δρ Ιωάννης
Ν. Γρηγοριάδης  αναπληρωτής
καθηγητής του Τμήματος Πολι-
τικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Μπίλκεντ της Τουρκίας και επι-
κεφαλής του Προγράμματος
Τουρκίας του Ελληνικού Ιδρύμα-
τος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).
Ο κ. Γρηγοριάδης σημειώνει ότι,
είναι ανάγκη να επανεξετασθεί
το πλήρες φάσμα των σχέσεων
μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας αλλά
και το ενδεχόμενο συμμετοχής
της Κύπρου στους μηχανισμούς
ασφαλείας της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας στο πλαίσιο μιας λύ-
σεως του Κυπριακού προβλήμα-
τος και της αντικαταστάσεως του
καθεστώτος εγγυήσεων με ένα
νέο σύστημα ασφαλείας.

Το πλήρες κείμενο της συνέν-
τευξης ακολουθεί:
-Σε ποιο βαθμό και πώς επηρεά-
ζουν τα ελληνοτουρκικά τα όσα
διαδραματίζονται στη διεθνή
σκηνή, συνεπεία της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία;
-Η αποσταθεροποίηση της ανα-
τολικής Ευρώπης και η αμφισβή-
τηση της διεθνούς εννόμου τά-
ξεως όπως αυτή υφίσταται τις
τελευταίες δεκαετίες συνεπεία
της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία επηρεάζουν και τις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις. Από τη
μια, αν η Ρωσία βγει κερδισμένη
από την εισβολή, οι χειρισμοί
της μπορούν να αποτελέσουν
παράδειγμα προς μίμηση από
άλλα κράτη με επεκτατικές φι-

λοδοξίες, κάτι που θα είχε ολέ-
θριες συνέπειες για την διεθνή
νομιμότητα και ειρήνη σε περι-
φερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
Από την άλλη, η ενίσχυση του
ρόλου του ΝΑΤΟ ανέδειξε και
την σημασία της συμμετοχής Ελ-
λάδος και Τουρκίας. Η πρωτο-
βουλία της πρόσφατης επισκέ-
ψεως του πρωθυπουργού της
Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη
στην Κωνσταντινούπολη είχε
ακριβώς σκοπό να αναδείξει αυ-
τήν την διάσταση. Για πρώτη
φορά τις τελευταίες δεκαετίες
ο από βορρά κίνδυνος για Ελλάδα
και Τουρκία καθίσταται και πάλι
υπαρκτός, και τούτο επιτρέπει
την συζήτηση για κοινά συμφέ-
ροντα ασφαλείας των δύο κρα-
τών, παρά τα μεγάλα υφιστάμενα
προβλήματα στις διμερείς σχέ-
σεις.

-Τι κερδίζει και τι χάνει η Τουρκία
στην εξίσωση της ουκρανικής
κρίσης;
-Η Τουρκία έχει σοβαρές απώ-
λειες στην ήδη χειμαζομένη οι-
κονομία της, καθώς οι εμπορικές
της συναλλαγές με την Ουκρανία
και την Ρωσία ήταν ιδιαιτέρως
υψηλές. Από την άλλη κερδίζει
διεθνές κύρος καθώς αναβαθ-
μίζεται η στρατηγική της θέση
και επιδιώκει την ανάδειξή της
σε κύριο μεσολαβητή μεταξύ

των δύο εμπολέμων. Τόσο η Ου-
κρανία και η Δύση, όσο και η
Ρωσία δείχνουν να ανέχονται μια
επαμφοτερίζουσα τουρκική στά-
ση, καθώς η Τουρκία καταδικάζει
μεν την ρωσική εισβολή, αρνείται
δε να επιβάλει κυρώσεις κατά
της Ρωσίας. Η πολιτική αυτή,
ωστόσο, δεν μπορεί να μακροη-
μερεύσει. Αν ο πόλεμος παρα-
ταθεί, η Τουρκία θα βρεθεί ενώ-
πιον δυσκόλων αποφάσεων για
το μέλλον της επιλέγοντας πα-
ράταξη στο Ουκρανικό.

-Όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά γε-
γονότα, είναι δυνατόν να επη-

ρεάζουν τα δεδομένα στο κυ-
πριακό πρόβλημα;
-Τα κοσμοϊστορικά αυτά γεγονότα
σαφώς επηρεάζουν το Κυπριακό.
Η πιθανή κατάρρευση της διε-
θνούς εννόμου τάξεως θα είχε
ολέθριες επιπτώσεις σε σειρά
διεθνών διενέξεων οι οποίες συ-
ζητούνται επί δεκαετίες εντός
των διεθνώς παραδεδεγμένων
νομικών πλαισίων. Επιπλέον, είναι
ανάγκη να επανεξετασθεί το
πλήρες φάσμα των σχέσεων με-
ταξύ Κύπρου και Ρωσίας αλλά
και το ενδεχόμενο συμμετοχής
της Κύπρου στους μηχανισμούς
ασφαλείας της Βορειοατλαντικής

Συμμαχίας στο πλαίσιο μιας λύ-
σεως του Κυπριακού προβλήμα-
τος και της αντικαταστάσεως του
καθεστώτος εγγυήσεων με ένα
νέο σύστημα ασφαλείας.

-Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας
για την κατάληξη αυτής της με-
γάλης σύγκρουσης της Δύσης
και της Ρωσίας, λόγω της εισβο-
λής στην Ουκρανία;
-Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν
εκτιμήσεις για την εξέλιξη της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
αλλά και της αντιπαραθέσεως
με την Δύση. Κατά τον πρώτο
μήνα, τόσο η αποτελεσματικό-
τητα των ρωσικών ενόπλων δυ-
νάμεων απεδείχθη κατώτερη του
αναμενομένου, ενώ το φρόνημα
και η αντίσταση του ουκρανικού
λαού εξέπληξε και προκάλεσε
θαυμασμό στην παγκόσμια κοινή
γνώμη. Κρίσιμη παράμετρος για
τις περαιτέρω εξελίξεις θα είναι
η ετοιμότητα των δυτικών κρατών
να υπομείνουν σοβαρά οικονο-
μικά πλήγματα, ώστε να κατα-
φέρουν πολλαπλάσια στο καθε-
στώς Πούτιν και να αυξήσουν
δραματικά το κόστος της συνε-
χίσεως της εισβολής. Κρίσιμη
κατά τούτο θα είναι η στάση της
Γερμανίας του κορυφαίου εμπο-
ρικού εταίρου της Ρωσίας. Απο-
τελεί επιτακτική ανάγκη να αρθεί
η Γερμανία στο ύψος των ιστορι-
κών περιστάσεων και να υπερα-
σπίσει την Ουκρανία αλλά και
τα άλλα κράτη της Ανατολικής
και Κεντρικής Ευρώπης έναντι
της απειλής του καθεστώτος Πού-
τιν. 

4 Αν κερδίσει η Ρωσία στην Ουκρανία, είναι δυνατό αυτό να αποτελέσει
παράδειγμα προς μίμηση, για χώρες με επεκτατικές βλέψεις, με ολέθριες
συνέπειες για την διεθνή έννομη τάξη και ειρήνη 
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Ο δρ Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης  αναλύει σε συνέντευξή του στην "Α", τη διεθνή κατάσταση, μετά τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό

Η Κύπρος να εξετάσει συμμετοχή της
σε μηχανισμούς ασφάλειας του ΝΑΤΟ 

4 Στο πλαίσιο μιας
λύσης του Κυπριακού
προβλήματος και της
αντικατάστασης του
καθεστώτος
εγγυήσεων με ένα
νέο σύστημα
ασφαλείας

4 Είναι ανάγκη να
επανεξετασθεί το
πλήρες φάσμα των
σχέσεων μεταξύ
Κύπρου και Ρωσίας


