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ΓιώργοςΝ Τζογόπουλος

Η Ελλάδα και
η αποκατάσταση
των τουρκοϊσραηλινών
σχέσεων

Η

αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων Ισραήλ
Τουρκίας αποτελεί το φυσικό επακόλουθο σημαντικών

επαφών των δύο χωρών που τους τελευταίους
μήνες εντατικοποιήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο
Από την οπτική του Ισραήλ η εξέλιξη συνάδει με τη
γενική στρατηγική επιθυμία του να μπορεί να συνεννοείται

όσο το δυνατόν καλύτερα με τους γείτονές
του Η ισραηλινή προσέγγιση είναι απολύτως λογική

λαμβάνοντας υπόψη πως η χώρα αγωνίζεται διαρκώς
για την επιβίωση της και αντιμετωπίζει διάφορες απειλές και
προκλήσεις Στο πλαίστο αυτό η Τουρκία αποτελεί σημαντικό

εταίρο με τον οποίο πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικός
δίαυλος επικοινωνίας
Η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων δεν σηματοδοτεί
την επίλυση των τουρκοϊσραηλινών διαφορών Για παράδειγμα

η Τουρκία εξακολουθεί να υποστηρίζει τη Χαμάς Πρόκειται
για ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια στον διμερή διάλογο

Παρ όλα αστά το Ισραήλ θεωρεί πως τέτοιου είδοος ζητήματα
ίσως μποραύν να συζητηθούν πιο ορθολογικά χωρίς επιθετική
δημόστα ρητορική Πέρα από το θέμα της ασφάλειας ομαλές
σχέσεις με την Τουρκία θα έχουν θετικό αντίκτυπο στον τουρισμό

το εμπόριο και την οικονομία του εβραϊκού κράτους
Από το πρίσμα της Τουρκίας η προσέγγιση με το Ισραήλ εντάσσεται

στην προσπάθειά της να ρίξει γέφυρες προς τη Δύση
προφανώς πλην Ελλάδας και Κύπραυ Τα σοβαρά οικονομικά
προβλήματα σε συνδυασμό με τις σοβαρές αμφιβολίες που
πλέον κυριαρχούν στην Αμερική και την Ευρώπη για το κατά
πόσο η Αγκυρα παραμένει αξιόπιστος εταίρος έχουν ωθήσει
την τελευταία να αναθεωρήσει εν μέρει την πολιτική που ακολουθούσε

ως τις αρχές του 2021 τότε δηλαδή που ανέλαβε
την αμερικανική διακυβέρνηση ο Τζο Μπάιντεν Ο τούρκος
πρόεδρος Ταγι'π Ερντογάν γνωρίζει πως η ομαλοποίηση των
τουρκοϊσραηλινών σχέσεων ικανοποιεί τον Αευκό Οίκο ο
οποίος εργάζεται μεθοδικά για την ανασύσταση της Δύσης
στο καινούργιο διεθνές περιβάλλον
Η Τουρκία όμως έχει ακόμα μία επιδίωξη θεωρεί πως προσεγγίζοντας

το εβραϊκό κράτος και συνεχίζοντας τις διαπραγματεύσεις

με αστό μέσα σε σχετικά καλό κλίμα μετά την αποκατάσταση

των διπλωματικών σχέσεων θα έχει την ευκαιρία
να βάλει φρένο στην περαιτέρω ενίσχυση του τριγώνου Ισραήλ
Ελλάδας-Κύπραυ Πράγματι η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση
των Μπένετ Λάπιντ δεν έχει αγκαλιάσει το τρίγωνο αστό με
τη θέρμη με την οποία το έπραττε η πραηγούμενη κυβέρνηση
του Μπένζαμιν Νετανιάχου Πολλά θα εξαρτηθούν από τις
εκλογές του Νοεμβρίου Το κόμμα Λικούντ προηγείται στις
δημοσκοπήσεις και η επιστροφή Νετανιάχου δεν αποκλείεται

Αόγω του εύθραυστου πολιτικού κλίματος στο Ισραήλ
ωστόσο οι προβλέψεις είναι επισφαλείς
Αστό που θα έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την Ελλάδα και την
Κύπρο ανεξάρτητα από τις εκλογές στο Ισραήλ και αργότερα
στην Τουρκία είναι αν οι τελεσταίες εξελίξεις ανοίξουν τον
δρόμο για τη φύση των ενεργειακών διεργαστών στην Ανατολική

Μεσόγειο Μέχρι στιγμής η Τουρκία μαζί με τον Λίβα
νο δεν είναι μέλη του περιφερειακού οργανισμού ΕβδΙ Μθά
θ3δ Ροπιπι Το Ισραήλ όμως συζητάει με τον Λίβανο για την
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους ενώ η Ουάστγκτον
έχει αναφέρει δημοστ'ως στο παρελθόν ότι θα επιθυμούσε τη
συμμετοχή της Τουρκίας στο Εεαί Μεά Οθδ Ροπιπι
Ακολούθως η Ελλάδα και η Κύπρος μαζί με τους ευρωπαίους

εταίροος τοος που συμμετέχουν στον εν λόγω περιφερειακό
οργανισμό δηλαδή τη Γαλλία και την Ιταλία αλλά και

ταστόχρονα το Ισραήλ και την Αίγυπτο έχουν την ευκαιρία
να θέσουν όρους για ενδεχόμενη μελλοντική συμμετοχή της
Τουρκίας Ισως δεν είναι τυχαία η πρόσφατη τοποθέτηση του
ιταλικού ενεργιιακού κολοσσού ΕΝΙ για κατασκευή του αγωγού
Ε35τ Μεά ως το 2025 Ζητούμενο είναι η σφυρηλάτηση ενός
πλέγματος συνεργαστ'ας στην Ανατολική Μεσόγειο πάνω οτη
βάση των επιθυμιών της πλειοψηφίας στην οποία δεν ανήκει
η Τουρκία αλλά θα χρειαστεί να σεβαστεί

Ο δρ Γιώργος Ν Τζογόπουλος είναι δβηίοι ΡβΙΙονν στο
ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας Διεθνών Σχέσεων στο Ευρωπαϊκό

Ινστιτούτο της Νίκαιας Το άρθρο βασίζεται σε ερευνά
του που έχει δημοσιευθεί στο Κέντρο Μπέγκιν-Σαντάτ του

Ισραήλ του οποίου αποτελεί μέλος
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