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30 ΑΡΘΡΟ

Η
πρόσφατη άρνηση τηςΑγκυρας
να συναινέσει στην ένταξη της
Σουηδία8 και της Φινλανδία
στο ΝΑΤΟ Ξαναφέρνει στο
προσκήνιο την προβληματική
σχέση τηδ Τουρκίαδ με τη Δύση

Ιστορικά η Τουρκία ουδέποτε

υπήρΣε μια πραγματικά δυτική χώρα ούτε πολιτικά
ούτε πολιτισμικά και με εΣαίρεση την περίοδο του
Ψυχρού Πολέμου ούτε γεωπολιτικά Το σχέδιο εκδυ
τικισμού που προσπάθησαν να επιβάλουν από την
κορυφή προδ τη βάση οι κεμαλικέδ ελίτ ποτέ δεν διαπέρασε

τα μεσαία και κατώτερα στρώματα της κοινω
νίαδ ειδικά στίδ κεντρικέδ και ανατολικέδ περιοχέδ
Ακόμα και οι φορείδ τηδ δυτικόστροφηδ πορείαδ αυτήδ
είχαν μια ασαφή και ελλειπτική κατανόηση των αξιακών
και πολιτισμικών παραμέτρων του δυτικού πολιτισμού
και περισσότερο έλκονταν από την αποτελεσματικότητα

την οργάνωση και τα επιτεύγματα αυτού παρά
από τις αρχέδ και τΐδ αξίεδ που τον υποστήριζαν

Σε κάθε περίπτωση η σημερινή τουρκική κυβέρνηση

η οποία έχει τΐδ ρίζεδ τηδ στον ανάποδα τηδ

κεμαλικήδ παράδοσηδ ακολουθεί την αντίστροφη
πορεία η Δύση είναι πλέον ένα αντι-μοντέλο έναδ
οιονεί αντίπαλοδ του οποίου εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες

και αντιγράφει τις μεθόδουδ όπου την εξυπηρετεί

για να τον υπερκεράσει

Η Τουρκία είναι μια ανοιχτά πλέον αναθεωρητική

δύναμη που βλέπει τις διεθνείς σχέσεΐδ

με καθαρά συναλλα¬
κτικό τρόπο Επιδιώκει τη
στρατηγική αυτονόμησή τηδ

Θεωρεί τον εαυτό τηδ μια διαπεριφερειακή

δύναμη που
θα ηγεμονεύει στον περίγυρό
τηδ και θα συναλλάσσεται ως

ίσος προς ίσονμε Ουάσινγκτον
Μόσχα Πεκίνο και ΒρυΣέλλεδ
Εχει επεκτείνει την επιρροή
της στηνΑφρική στον Καύκασο

και την Κεντρική Ασία
Παίζει το παιχνίδι του επιτήδειου

διαμεσολαβητή της
τρίτηδ δύναμηδ που θα διαθέτει

τη συνεργασία της στον
πλειοδότη των γεωπολιτικών
τηδ στόχων Στη συναλλακτική

λογική της όσο αυΣάνει τη
γεωπολιτική της αξία τόσο
αυΣάνει και το κόστος της
συνεργασίας της και αν τη
θέλει η Δύση θα πρέπει να
καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα

Εργαλειοποιεί τη συμμετοχή

τηδ στο ΝΑΤΟ για να
ενισχύσει την ασφάλειά της
προς τα έΣω και το δικαίωμα
αρνησικυρίας ως μοχλό πίεσης

μέσα στη Συμμαχία Παράλληλα

ενισχύει τους δεσμούς
της αλλά και την εΣάρτησή της
από τη Ρωσία για να πετύχει
τη στρατηγική αυτονόμησή
της από τη Δύση

Του Αλέξανδρου
Διακόπουλου

Αντιναύαρχος Π.Ν ε.α
ειδικός σύμβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ

τέως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας

Η συναλλακτική
γεω)πολιτικη
της Τουρκίας

Στο πλαίσιο των παραπάνω ο βασικότερος μοχλός
της επιδιωκόμενης γεωπολιτικήδ ανέλιΣηδ τηδ Τουρκίας
είναι η Γαλάζια Πατρίδα Αν καταφέρει να επιβάλει
τη θέλησή της θα ελέγχει τηνΑνατολική Μεσόγειο και
το μισόΑιγαίο Θα ελέγχει μια περιοχή που ενώνει τρεις
ηπείρους και τις θαλάσσιες γραμμέδ επικοινωνιών από
το Σουέζ μέχρι τα Στενά και την Κεντρική Μεσόγειο
Θα ελέγχει δηλαδή τόσο τΐδ εητκοινωνίεδ της Ρωσίας με
τη Μεσόγειο όσο και αυτές που συνδέουν την Ευρώπη
με τον Ινδικό Ωκεανό και κατ επέκταση τις αγορέδ τηδ
Νοτιοανατολικήδ Ασίαδ

Αυτό θα αυξήσει τη γεωπολιτική τηδ αΣία τόσο ωδ

προς τη Δύση και τη Μόσχα όσο και ως προς το Πεκίνο
Το κυριότερο εμπόδιο σε αυτό το σχέδιο είναι τα κυριαρχικά

δικαιώματα της Ελλάδαδ και τηδ Κύπρου στην
περιοχή Γι αυτό και μαδ θεωρεί δομικούδ αντιπάλουδ
και επιμένει στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών
του Αιγαίου

Γι αυτό επίσηδ οι εναλλασσόμενεδ περίοδοι εντάσεων

και σχετικήδ ύφεσηδ αφορούν μόνο τις συμπεριφορές

και δεν αγγίζουνποτέ τονπυρήνα των τουρκικών
διεκδικήσεων Το διακύβευμα τόσο για την Τουρκία
όσο και για τη χώρα μαδ είναι τεράστιο

Η Ελλάδα από την άλλη βρίσκεταιγεωγραφικά
κοντά αλλά σε ό,τι αφορά τις αρχές τις αΣίες
και τις συμπεριφορές απέχει παρασάγγας από

τη νέα Τουρκία Είμαστε συστατικό μέρος ενόδ συγκεκριμένου

πολιτικού πολιπσμικού και αΣιακού χώρου
Αν πάμε να παίΣουμε το παιχνίδι τηδ Τουρκίαδ όπωδ

κάποιοι θα ήθελαν χωρίς να

έχουμε ούτε τη γεωγραφική
θέση ούτε τον ιστορικό τυχοδιωκτισμό

ενός κράτους που
κινείται εκτός ορίωντου Διεθνούς
Δικαίου ούτε την αναθεωρητική

πολιτική ούτε την αμυντική

βιομηχανία της τελευταίας

και ευτυχώδ ούτε την
ενεργειακή και οικονομική
εΣάρτηση από τη Ρωσία θα

γίνουμε ένα κακέκτυπο της
Τουρκίας που θα αντιμετωπίζει

τα προβλήματα τηδ αναΣι
οτηστίας χωρίδ να αποκομίζει
τα οφέλητου παιχνιδιού αυτού
Θα ήτανένα στρατηγικό λάθοδ

Υ

Το
ΝΑΤΟ ήταν και σε

κάποιον βαθμό εΣακο
λουθεί να είναι ο ακρογωνιαίος

λίθος της τουρκικής ασφάλειας αλλά ηΑγκυρα
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τη Συμμαχία με
κυνικό και ιδιοτελη τρόπο Μέσω της συμμετοχής της

μεγιστοποιεί τη γεωπολιτική της επιρροή χρησιμοποιώντας

τη Συμμαχία για να διευθετήσει διμερείς λογαριασμούς

της με τρίτους εις βάρος των συλλογικών
συμφερόντων Ουσιαστικά η Τουρκία έχει τηνπολυτέ

Το ΝΑΤΟ ήταν και σε κάποιον βαθμό ε&ικολουθεί
να είναι ο ακρογωνιαίο λίθο τη τουρκική ασφάλεια

αλλά η Αγκυρα χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο πι Συμμαχία
με κυνικό και ιδιοτελή τρόπο Μέσω πια συμμέτοχη τη

μεγιστοποιεί τη γεωπολιτική ι η επιρροή χρηοιμοποιώνια
τη Συμμαχία για να διευθετήσει διμερείς λογαριασμού τη

με ιρίτου ει βάρο των συλλογικών συμφερόντων

λεια να κάθεται στον φράχτη και να παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή

ακριβώς και μόνο γιατί είναι μέλος του ΝΑΤΟ Η εγγύηση

της συλλογικής ασφάλειας τη θωρακίζει από εΣωτερικούς
κινδύνους και επιτρέπει στηνΑγκυρα να κάνει επιθετικές κινήσεις

στην εξωτερική της πολιτική Για τη Ρωσία από την άλλη

πλευρά η σημερινή Τουρκία είναι απείρως χρησιμότερη μέσα
στο ΝΑΤΟ παρά έΣω από αυτό

πάρχει και ένας ακόμα
λόγοδ πολύ σημαντικόδ
Η Ελλάδα έχειαποδυθεί

σε μια εκστρατεία δημόσιας
διπλωματίας που επισημαίνει
τοντουρκικό επεκτατισμό της
Γαλάζιας Πατρίδας που

καταδεικνύει την τουρκική
επιθετικότητα που καταγγέλλει

τον αναθεωρηττσμό που

υπογραμμίζει τις ομοιότητες
Τουρκίας και Ρωσίας Δεν θα
ήτανδυνατόννα καταγγέλλουμε

τον αναθεωρηττσμό να
υποδεικνύουμε στη διεθνή
κοινότητα τις ομοιότητες στη
συμπεριφορά στη νοοτροπία
και τις επιδιώξεις μεταξύ Πού
ττνκαι Ερντογάνκαι ταυτόχρονα

να κρυβόμαστε ή να τηρούμε

επαμφοτερίζουσα στάση
σε ό,τι αφορά τη ρωσική εισβολη στην Ουκρανία Αυτό
θα υπονόμευε και θα αποδυνάμωνε ριζικά τα εητχειρή
ματά μας και τη θέση μας στη Συμμαχία

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ιστορικά ποτέ κανείς
ουδέτερος όσο επιτήδειος κι αν είναι δεν κέρδισε
περισσότερα από αυτούς που βρέθηκαν στη σωστή
πλευρά της Ιστορίας
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