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Οι επικίνδυνα εσφαλμένες προσλήψεις της
Είναι

εκπληκτικό το πόσο
εσφαλμένες και εν πολλοίς

απλοϊκές προσλήψεις
misperceptions παρουσιάζει τελευταία

η Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα

πέρα από τις έωλες θέσεις της
Προσλήψεις όμως εξόχως επικίνδυνες

εάν δεν καταπολεμηθούν έγκαιρα
και αποφασιστικά Το διαχρονικά

τοξικό σύνδρομο από το οποίο πάσχει

η Τουρκία είναι αυτό της περικύκλωσης

encirclement με στόχο
τη διάλυσή της dismemberment
σύνδρομο που έχει τις ρίζες του στην
εμπειρία του 1919 και στη Συνθήκης

των Σεβρών Οι μεγάλες δυτικές

analysis
ΤΟΥ Π.Κ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

δυνάμεις με εμπροσθοφυλακή την
Ελλάδα περικυκλώνουν την Τουρκία
για να τη διαλύσουν Οπως γράφει ο
έγκριτος δημοσιογράφος Μαν Κω
στίδης σύνδρομο περικύκλωσης
έχει επικρατήσει στην Αγκυρα Η
Καθημερινή 24 Ιουλίου 2022 Σύμφωνα

με το οποίο η Ελλάδα μαζί με

τις ΗΠΑ και σε κάποιες περιπτώσεις
με το Ισραήλ έχουν στόχο να περικυκλώσουν

και να περιορίσουν την
Τουρκία Ο τουρκικός Τύπος ανακυκλώνει

σταθερά αυτή την εσφαλμένη
πρόσληψη ενώ και αξιωματούχοι
του καθεστώτος συχνά πυκνά την
προβάλλουν επικαλούμένοι ως απόδειξη

και την παρουσία των βάσεων
των ΗΠΑ στην Ελλάδα ιδιαίτερα
στην Αλεξανδρούπολη

Τη θεωρία όμως της περικύκλωσης
και αποκλεισμού της Τουρκίας

ασπάζονται και ορισμένοι τούρκοι
πανεπιστημιακοί Χαρακτηριστικό

από την άποψη αυτή είναι

το άρθρο της καθηγήτριας Zuhal
Mert Uzuner στα ΝΕΑ με τίτλο
Προβλέψεις και σενάρια για τα

Ελληνοτουρκικά 16-17 Ιουλίου
2022 Η συγγραφέας διατείνεται
ότι η πρόσφατη ένταση στις ελληνοτουρκικές

σχέσεις οφείλεται στη
στροφή της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής που επικεντρώνεται σε
έναν συγκεκριμένο στόχο Θέλει
να απωθήσει την Τουρκία από το
δυτικό μπλοκ υποβαθμίζοντας τις
σχέσεις της με τις ΗΠΑ Και ακόμη
χειρότερα η κεντρική γραμμή της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
είναι αντιτουρκική Βεβαίως

όλα αυτά είναι προσλήψεις που
δεν έχουν βάση στην πραγματικότητα

Δεν υπάρχει διακηρυγμένη
ελληνική εξωτερική πολιτική που να
αποβλέπει στην περικύκλωση της
Τουρκίας ή στην αποκοπή της από
τη Δύση Κάτι τέτοιο άλλωστε αντιστρατεύεται

ευθέως τα πάγια και
διαχρονικά ελληνικά συμφέροντα
Αλλά οι προσλήψεις δεν πλάθονται
από πραγματικά γεγονότα Πλάθονται

από ερμηνείες και συρραφή
άσχετων γεγονότων μεταξύ τους
Δεν παύουν όμως να είναι εξόχως
επικίνδυνες και δυνητικά ολέθριες

Ο καθηγητής Chr Blattman στο
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Τουρκίας
πρόσφατο βιβλίο του Why Wc Fight

The Roots of War and the Paths to
Peace Γιατί Πολεμάμε Οι ρίζες
του πολέμου και τα μονοπάτια της
ειρήνης Viking Penguin 2022
θεωρεί τις εσφαλμένες προσλήψεις
misperceptions για τις προθέσεις

κίνητρα στόχους μιας χώρας ως
μία από τις πέντε αιτίες για την
οποία ένας αυταρχικός ηγέτης
μπορεί να φθάσει σε πόλεμο πολύ

περισσότερο εάν συντρέχουν
και κάποιες από τις άλλες τέσσε
ρεις που στην περίπτωση Ελλάδας
Τουρκίας συντρέχουν ισοζύγιο

ισχύος κ.λπ Αυτό δεν σημαίνει

σώνει και καλά ότι υπάρχει σχεδιασμός

πολέμου Αλλά οι εσφαλμένες
τοξικές προσλήψεις μυθεύματα

για τον ρόλο και τις προθέσεις της
Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία
θα πρέπει να καταπολεμηθούν Να
διαλυθούν πριν καταλήξουν σε κάτι
δυσάρεστο Και η Ελλάδα οφείλει
να προβληματισθεί για την εικόνα
της στις τουρκικές elites ενώ με
την κατάλληλη στρατηγική ρόλο
ρητορική να συμβάλει στη διάλυσή
της τονίζοντας εμφατικά ότι δεν
σκοπεύει σε περικύκλωση ή αποκλεισμό

της Τουρκίας Στοχεύει
στην πλήρη ενσωμάτωσή της στη

Δύση περιλαμβανομένης και της
Ευρωπαϊκής Ενωσης Δεν πρέπει
να υπάρχουν παρανοήσεις για τις
προθέσεις της Ελλάδας Μια τοξικά

εξωπραγματική πρόσληψη από
πλευράς Τουρκίας που λέγει ότι η
Ελλάδα έχει την πρόθεση να της
επιτεθεί και ταυτόχρονα στοχεύει
στην υπεροπλία μπορεί να παραγάγει

τέρατα Παιχνίδι με τη φωτιά

Ο καθηγητήβ Π Κ Ιωακειμίδηβ είναι πρώην
πρεσβευτήβ σύμβουλοε του ΥΠ ΕΞ και μέλοε
ms συμβουλευτικέ επιτροπήε του ΕΛΙΑΜΕΠ
Τελευταίο του Βιβλίο Επιτεύγματα και στρατηγικά

λάθη Tns εξωτερική πολιτικήε ms
Μεταπολίτευση θεμέλιο
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