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Οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Εισαγωγή
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κλιματική αλλαγή και οι νέες γεωπολιτικές
ισορροπίες επιφέρουν εξελίξεις και ανατροπές σε όλα τα σημεία του πλανήτη
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αποδεικνύει ότι οι ενημερωμένοι πολίτες βοηθούν τους πολιτικούς να
λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. Μια προσέγγιση με στόχο την ανάλυση των
παραπάνω και με αφορμή τις πολύ σημαντικές "Συμφωνίες του Αβραάμ",
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ανάλυση που ακολουθεί με την εξής δομή:
Ευρωπαϊκή Ένωση – Συμφέροντα και αλληλεγγύη ...........................σελ.3
Γαλλία – Σαφής στήριξη ............................................................................σελ. 4
ΗΠΑ - Αναβάθμιση του Ελληνικού ρόλου και προοπτικές ..............σελ. 5
Ευρύτερη αντίληψη του ρόλου της Ελλάδας .....................................σελ.6
Συμφωνίες Eλλάδας με Ισραήλ και ΗΑΕ ..............................................σελ. 7
Ισραήλ – Ιράν .............................................................................................σελ. 8
Ισραήλ – Τουρκία ......................................................................................σελ. 9
Οι Συμφωνίες του Αβραάμ

.................................................................σελ. 10
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Ευρωπαϊκή Ένωση – Συμφέροντα και αλληλεγγύη
Τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών υπερισχύουν μιας κοινής
κοινοτικής πολιτικής, όπως διαπιστώνεται τον τελευταίο χρόνο με αφορμή τις
ελληνο-τουρκικές αντιπαραθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, περιορίζεται η άσκηση
της κοινοτικής αλληλεγγύης, δημιουργώντας την ανάγκη διαμόρφωσης
ειδικότερων διμερών σχέσεων των μελών εντός και εκτός ΕΕ.
Μετά την Σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών των χωρών μελών της ΕΕ (25/3), σε κοινή ανακοίνωση
τονίσθηκε η επιθυμία προσέγγισης της Άγκυρας, υπό την προϋπόθεση μιας μόνιμης
αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η όποια παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας
έναντι χωρών μελών της ΕΕ θα επιφέρει κυρώσεις σε βάρος της. Επανεξέταση της προόδου θα
γίνει τον Ιούνιο.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ΕΕ, ως ενιαίος θεσμός, διαπιστώνει ένα πρόβλημα στις σχέσεις
της με την Τουρκία. Μένει όμως να φανεί, πόσο πειστική θα είναι η Κομισιόν στις συνομιλίες π.χ
για την πλήρη εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης, δεδομένου ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει
την Κυπριακή Δημοκρατία, ή για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν η Άγκυρα
απεχώρησε (20/3) από την Συμβαση της Κωνσταντινουπόλεως για μη άσκηση βίας στις γυναίκες
,για το μεταναστευτικό, για τις διώξεις, τις φυλακίσεις κτλ.
Είναι ορατή για τον τρίτο παρατηρητή, η εναγώνια προσπάθεια της ΕΕ να διατηρήσει τις καλές
σχέσεις της με την Άγκυρα και αυτό είναι λογικό, όχι όμως σε βάρος αρχών της όπως π.χ η
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινοτική αλληλεγγύη. Δυστυχώς, χώρες με
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία, όπως η Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, προκειμένου
να τα διασφαλίσουν, απονευρώνουν μία συνολική ευρωπαϊκή θέση.
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Είναι ένα δύσκολο ερώτημα για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, η σύμπτωση ή όχι των
γεωπολιτικών προτεραιοτήτων των μελών και των συνυφασμένων με αυτές
οικονομικών συμφερόντων τους. Π.χ η Γερμανία προωθεί τον Nord Stream 2 για προμήθεια
αερίου από την Ρωσία, εξαρτώμενη κατά το 35% των ενεργειακών αναγκών της από την χώρα
αυτή, ενώ η προοπτική του έργου του East Med, βασίζεται στην αρχή της μείωσης της
ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ από την Ρωσία. Παρόμοια, παρατηρείται διάσταση απόψεων
μελών για κοινή αμυντική πολιτική, για συμμετοχή σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ κ.ο.κ.
Στο πλαίσιο αυτό, μοιραία περιορίζεται και η άσκηση της κοινοτικής αλληλεγγύης. Η
γερμανική επιφύλαξη είναι χαρακτηριστική, καθώς το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο
της Καρλσρούης απαγόρευσε (26/3) με προσωρινή διάταξη στον πρόεδρο της Γερμανικής
Δημοκρατίας, να υπογράψει το νόμο για συμμετοχή της Γερμανίας στο Ταμείο Ανάκαμψης της
ΕΕ, των 750 δις ευρώ, για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, η διαχείριση της οποίας
δεν κρίνεται επιτυχής.
Προφανώς
υπάρχει
ένα
θέμα
αποτελεσματικότητας της Ε.Ε., λόγω της
πολλαπλότητας των συμφερόντων, το
οποίο θα τείνει να ωθεί τα μέλη σε
ειδικότερες διμερείς εντός και εκτός
Κοινότητος συμφωνίες, για την
πληρέστερη διασφάλιση του εθνικού
συμφέροντός και των αναγκών τους. Μία
τέτοια δυναμική βάζει το ευρωπαϊκό
εγχείρημα κάτω από έντονο σκεπτικισμό.

Γαλλία – Σαφής στήριξη
Η γαλλική στάση απέναντι στην Ελλάδα, αποτελεί σαφή διαφοροποίηση από
την στάση άλλων κοινοτικών Εταίρων,υπογραμμίζοντας δραματικά την
διαφοροποίηση εθνικών συμφερόντων μεταξύ χωρών μελών της Ένωσης.
Κατά την ημέρα της εθνικής εορτής, ο Πρόεδρος
Μακρόν, μίλησε για αδελφική αλληλεγγύη με την
Ελλάδα και κοινή άμυνα. Δεδομένης της μέχρι
τώρα στήριξης των ελληνικών θέσεων από την
Γαλλία και επί του πεδίου, είναι ενδεχόμενο
κάποιο αμυντικό σύμφωνο αμοιβαίας αρωγής,
πέρα από την αγορά των Ραφάλ και ίσως των
φρεγατών.
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Η Γαλλία αναδιατυπώνει δυναμικά την θέση της στην Aνατολική Μεσόγειο, με προβολή ισχύος
μέσω της παρουσίας του αεροπλανοφόρου Ντε Γκώλ, κοινών αεροναυτικών ασκήσεων με τις
ελληνικές δυνάμεις και παροχής ναυτικών διευκολύνσεων στην Λεμεσό και αεροπορικών στην
Πάφο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά, ενώ οι σχέσεις της με την Τουρκία είναι τεταμένες
λόγω του Λιβυκού προβλήματος, αλλά και της δραστηριοποίησης τουρκικών οργανώσεων στην
Γαλλία.
Στο πλαίσιο της Γαλλικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, ο
ελληνικός και ο κυπριακός χώρος είναι κρίσιμης σημασίας για την φίλη και σύμμαχο. Η
γαλλική στάση αποτελεί σαφή διαφοροποίηση από την στάση άλλων κοινοτικών
Εταίρων, υπογραμμίζοντας δραματικά την διαφοροποίηση εθνικών συμφερόντων
μεταξύ χωρών μελών της Ένωσης, όπως προαναφέραμε. Παρεμφερής είναι και η θέση του
ΝΑΤΟ, το οποίο για τις ελληνο-τουρκικές διαφορές ακολουθεί διαιτητικό ρόλο, δεδομένου ότι
αποστολή του είναι η άμυνα των μελών έναντι απειλής από τρίτους.

ΗΠΑ - Αναβάθμιση του Ελληνικού ρόλου και
προοπτικές
H σχέση ΗΠΑ- Ελλάδoς αναβαθμίζεται, προϊδεάζοντας για μεγαλύτερο ρόλο
της χώρας μας στο υπό διαμόρφωση νέο status quo στην ευρύτερη
περιοχή
Ηταν ιδιαίτερης σημασίας η συμμετοχή (25/3)
του προέδρου Μπάϊντεν στην Σύνοδο Κορυφής
των 27, όπου τόνισε την ανησυχία των ΗΠΑ για
την εμβάθυνση των σχέσεων Μόσχας- Άγκυρας,
καθώς πέρα από το θέμα των S-400, αναδύεται
το
θέμα
κατασκευής
του
πυρηνικού
αντιδραστήρα στο Ακούγιου
από Ρώσους
τεχνικούς.
Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικοινώνησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό
στο περιθώριο της Συνόδου κορυφής, τον προσκάλεσε στην Ουάσινγκτον και σε μήνυμα του για
την εθνική επέτειο, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι κρίσιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και φίλη χώρα των
ΗΠΑ και ακόμη, ότι η Ελλάδα έχει ηγετικό ρόλο στην ειρήνη και ευημερία των περιοχών της
Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων, προσδιορίζοντας
έτσι το προσδοκώμενο γεωπολιτικό στίγμα της χώρας.
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Σύμφωνα με το μήνυμα Μπάϊντεν, η σχέση ΗΠΑ- Ελλάδoς αναβαθμίζεται,
προϊδεάζοντας για μεγαλύτερο ρόλο της χώρας μας στο υπό διαμόρφωση νέο
status quo στην ευρύτερη περιοχή.
Η Τουρκία παραμένει ισχυρός και επιθυμητός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, υπό την παραδοχή
απεξάρτησης από την Ρωσία, αποφυγής τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο και λύσης
του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό για την Ελλάδα ότι της
επιδικάζεται ρόλος στα Δυτικά Βαλκάνια, χώρο τον οποίο ( Αλβανία, Βοσνία) παραδοσιακά
επηρεάζει η ¨Αγκυρα, όπως και στην Μαύρη Θάλασσα. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να
αξιολογηθούν κάτω από το πρίσμα διάφορων παράπλευρων παραγόντων και της ενδεχόμενης
συγκυρίας.
Σ΄αυτό το πλαίσιο έχει υπογραφεί η Αμοιβαία Αμυντική Συμφωνία Ελλάδας -ΗΠΑ ( 09/2020)
για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την βάση της Σούδας και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έτσι, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγουν ενδιαφέρουσες
λεπτομέρειες τακτικής αξίας, όπως π.χ η ελληνο-αμερικανική άσκηση τεθωρακισμένων
«Θρακική Συνεργασία – 21» στην Ξάνθη (11-19/3), η συμβολισμού, όπως η διέλευση της
πυραυλακάτου «Κρυσταλλίδης» από τα Στενά (27/3) μετά από αποστολή στην Μαύρη
Θάλασσα, κ.α.

Ευρύτερη αντίληψη του ρόλου της Ελλάδας
O ελληνικός ρόλος
προσδιορίζεται από την
ανάγκη αναχαίτισης της
επιρροής του τουρκικού
αναθεωρητισμού και
ευρύτερα στην Μέση Ανατολή,
όπου οι συσχετισμοί
δυνάμεων αναδιατυπώνονται
δυναμικά.

Η αντίληψη του ρόλου της Ελλάδας δεν εξαντλείται στις άμεσες ελληνο-τουρκικές σχέσεις, όπως
χαρακτηρίζονται από τις αντιθέσεις για πρόσβαση σε πηγές φυσικού αερίου και την ρύθμιση
θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, ο
ελληνικός ρόλος προσδιορίζεται και από την επιρροή του
τουρκικού
αναθεωρητισμού ευρύτερα στην Μέση Ανατολή, όπου οι συσχετισμοί δυνάμεων
αναδιατυπώνονται δυναμικά.
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Την τελευταία δεκαετία η Τουρκία έχοντας πραγματοποιήσει στροφή από τον φιλοδυτικό
προσανατολισμό της, συνεργαζόμενη στενά με το Κατάρ και μουσουλμανικές ομάδες στην
Γάζα και σε κράτη της περιοχής, ασκώντας έντονη προβολή ισχύος, έχει κατορθώσει να έχει
ισχυρή παρουσία σε ευρεία γεωγραφική βάση, η οποία περιλαμβάνει τη, Λιβύη, Σομαλία,
Κατάρ, Β. Κουρδικό Ιράκ, Β.Δ και Β. Συρία, το Κατεχόμενο Τμήμα της Κύπρου, τη Βοσνία και
πρόσφατα τον Ν. Καύκασο. Η παρουσία αυτή επιτρέπει σημαντικά οφέλη από εμπορικές
συναλλαγές, εξαγωγές οπλικών συστημάτων και συνεργασίες στον χώρο της ενέργειας.
Χαρακτηριστικά ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών της γείτονος με την Αφρική έφθασε τα
22-26 δις δολ, το 2020, ενώ οι αντίστοιχες ελληνικές εξαγωγές αγγίζουν τα 80 εκατ. ευρώ
ετησίως.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει έναν επιθετικό και
διεκδικητικό αντίπαλο, οπότε οι ελληνικές πρωτοβουλίες, πολιτικές, αμυντικές, οικονομικές θα
πρέπει να τείνουν στην εξισορρόπηση αυτής της κατάστασης με τις δέουσες συμμαχίες και
συνεργασίες σε όλους τους τομείς, πέρα από το πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Συμφωνίες Ελλάδας με Ισραήλ και ΗΑΕ
Η περιφερειακή επιρροή της Αθήνας έχει ενισχυθεί με την εικοσαετή
Αμυντική Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ 1.68 δις δολ. (01/21) και με την διμερή
συμφωνία Ελλάδας- ΗΑΕ (11/20) για την κοινή συνεργασία στην Εξωτερική
Πολιτική και Άμυνα, δημιουργώντας ένα θετικό προηγούμενο.
Στις πρωτοβουλίες αυτές εντάσσoνται οι τριμερείς συμφωνίες
Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ για τον αγωγό φυσικού αερίου East
Med (01/20) και για την καλωδιακή σύνδεση των τριών χωρών
(03/21) για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς
και η
εικοσαετής Αμυντική Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ 1.68 δις
δολ. (01/21) για προμήθεια 10 πολεμικών αεροπλάνων και
δημιουργία σχολής εκπαίδευσης πιλότων της πολεμικής
αεροπορίας.
Προς την ίδια κατεύθυνση εξελίσσεται και η σχέση ΕλλάδαςΚύπρου- Αιγύπτου, στο πλαίσιο της οποίας έχουν διεξαχθεί
αεροναυτικές ασκήσεις και ασκήσεις αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη,
δεδομένης της αποφασιστικής αιγυπτιακής θέσης απέναντι στην
Τουρκία για την εμπλοκή της τελευταίας στην Λιβύη. Ιδιαίτερη
σημασία στη σχέση Ελλάδας- Αιγύπτου πρόσφερε και η μεταξύ
τους συμφωνία για την ΑΟΖ, τον Αύγουστο του 2020, για την
οποία η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε έντονα.
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Εξαιρετικά σημαντική όμως είναι η διμερής συμφωνία Ελλάδας- ΗΑΕ (11/20) για την
κοινή συνεργασία στην Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα, η οποία συμπεριλαμβάνει ρήτρα
Αμοιβαίας Στρατιωτικής Συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης από τρίτο μέρος και
μεταστάθμευση στρατιωτικών δυνάμεων της μιας χώρας στο έδαφος της άλλης. Στο πλαίσιο
της συμφωνίας αυτής πραγματοποιούνται τακτικές εκπαιδευτικές αεροναυτικές ασκήσεις
μεταξύ των δύο χωρών, με εστιακό σημείο την Κρήτη. Επί πλέον η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ
ενισχύει την εξωστρεφή προσπάθεια των ΗΑΕ για την δημιουργία πολιτικής
γέφυρας με τις Βρυξέλλες.
Στην κοινή διακήρυξη των υπουργών εξωτερικών των χωρών, η οποία συνόδευσε την
υπογραφή της συνθήκης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, συνεργασία και στους τομείς του
εμπορίου, των επενδύσεων και του τουρισμού. Εξ ίσου σημαντικό προς την ίδια κατεύθυνση
γεγονός, ήταν και η παρουσία του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Σ.Αραβίας στα Χανιά
(19/3/21) για κοινές αεροναυτικές ασκήσεις μεγάλης έκτασης με την Ελλάδα.
Οι ενέργειες αυτές μπορούν να θεωρηθούν αντίβαρο στην
αμυντική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας- Κατάρ- Λιβυκής
Κυβέρνησης. Είναι όμως σημαντικό, ότι Τούρκοι αναλυτές
εμφανίζονται ιδιαίτερα θορυβημένοι από αυτές τις εξελίξεις
και διαβλέπουν σοβαρή ενίσχυση της ελληνικής αεροπορίας
από τα ΗΑΕ με Mirage 2000 9, εφ΄όσον υλοποιηθεί το
σχέδιο ανανέωσης του αεροπορικού στόλου της φίλης
Αραβικής χώρας, με F-35. Επί πλέον πρεσβεύουν, ότι
πρόκειται για γαλλικό γεωπολιτικό σχέδιο με την έγκριση
των ΗΠΑ, του οποίου πυρήνας είναι η αντίθεση των χωρών
αυτών στην τουρκική επέκταση.
Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν με τις θερμές τοποθετήσεις
των ηγετών Γαλλίας και ΗΠΑ κατά την εθνική εορτή, οι
οποίες ως φαίνεται έχουν πολύ μεγαλύτερο βάθος από τον
απλό συμβολικό χαρακτήρα τους.

Ισραήλ - Ιράν
Η δημιουργία ισχυρών ερεισμάτων της Τεχεράνης σε χώρες με μεγάλη
μεσογειακή ακτογραμμή, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θέση του Ιράν
στην Αν. Μεσόγειο με μακροπρόθεσμους στόχους και σε ένα ασφυκτικό κλοιό
για το Ισραήλ.
Σε πολιτικά παραπλήσια θέση με την Ελλάδα, κατά
την έννοια της περιφερειακής απειλής, αν και
μείζων αμυντικός πυλώνας στην περιοχή,
βρίσκεται και το Ισραήλ, συνεκτιμώντας την
διεύρυνση των σχέσεων της Άγκυρας με την
Τεχεράνη, κατά την τελευταία δεκαετία.

8

Η τουρκική στροφή προς το Ιράν από το 2009, ενίσχυσε δραματικά την επιρροή της
Τεχεράνης στο καθεστώς της Δαμασκού με ταυτόχρονη παρουσία φιλοϊρανικών
πολιτοφυλακών στο συριακό έδαφος, ενώ έντονα αυξήθηκε και η παρουσία της Χεζμπολάχ
στον Λίβανο.
Αυτές οι εξελίξεις δημιουργίας ισχυρών ερεισμάτων σε χώρες με μεγάλη
μεσογειακή ακτογραμμή, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θέση του Ιράν στην Αν.
Μεσόγειο με μακροπρόθεσμους στόχους, και σε ένα ασφυκτικό κλοιό για το
Ισραήλ.
Η προοπτική αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας ΙράνΚίνας, με 25ετή ορίζοντα, η οποία προάγει τον ρόλο του Ιράν στους κινεζικούς σχεδιασμούς
υποδομών για το έργο μαμμούθ «Μία ζώνη ένας Δρόμος» όσον αφορά το χερσαίο σκέλος
του έργου. Έντονη ήταν η υπογράμμιση της αξίας της συμφωνίας, η οποία διασφαλίζει
παράλληλα με την θαλάσσια και τη χερσαία ροή εμπορευμάτων, μετά την ταυτόχρονη
συγκυριακή προσάραξη του γιγαντιαίου εμπορικού σκάφους το οποίο απέκλεισε την
διώρυγα του Σουέζ (20/03/21). Είναι λογική εκτίμηση, το χερσαίο σκέλος της « Μίας
ζώνης, ένας Δρόμος» να ολοκληρώνεται στην μεσογειακή ακτή, όπως και σενάρια
χερσαίου περσικού αγωγού εξαγωγής πετρελαίου στην περιοχή. Ο γεωφυσικός
χάρτης θα συνηγορούσε.
Οι δυνατότητες αυτές, όπως και η παρουσία εχθρικών δυνάμεων στα Ισραηλινά σύνορα,
ασκούν έντονες πιέσεις στο Τελ-Αβίβ, τις οποίες σε μεγάλο βαθμό ενθαρρύνει ο ιρανικός
παράγοντας.

Ισραήλ – Τουρκία
Στο άμεσο μέλλον δεν προβλέπεται αναθέρμανση των Τούρκο- Ισραηλινών
σχέσεων. Αν δεν υπάρξει κάποια δραματική μεταβολή στον τουρκικό
προσανατολισμό, το Ισραήλ θα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό με την Άγκυρα
και στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Είναι ουσιώδης επί του προκειμένου η
προοπτική των σχέσεων Τουρκίας- Ιράν.
Oι σχέσεις Ισραήλ -Τουρκίας μετά το περιστατικό Mavi Marmara (2010) εξομαλύνθηκαν με
προτροπή των ΗΠΑ το 2016. Από τότε κινούνται όχι σε απόλυτα ικανοποιητικό βαθμό,
δεδομένης της διαμαρτυρίας της Τουρκίας για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως
πρωτεύουσας του Ισραήλ, της Παλαιστινιακής διένεξης και των υδρογονανθράκων της Αν.
Μεσογείου.
Η πρόσφατη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, πρόσφερε μία ευκαιρία προσέγγισης του
ισραηλινού πρωθυπουργού κ.Νετανιάχου από τον κ. Ερντογάν με την μεσολάβηση του
Αζέρου προέδρου Αλίεφ. Η νίκη του Αζερμπαϊτζάν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
στρατιωτική υποστήριξη τόσο της Τουρκίας όσο και του Ισραήλ, δεδομένου ότι κύριος
προμηθευτής των Αζέρων σε οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας είναι το Τελ-Αβίβ.
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Όπως λοιπόν φαίνεται η ισραηλινή πολιτική για τον Καύκασο επικεντρώνεται μέσω
του Αζερμπαϊτζάν, οδό την οποία ακολουθεί και η Τουρκία, η οποία συνδέεται με
την χώρα αυτή με εθνοτική συγγένεια. Αυτή η κοινότητα στόχων είναι σύμφωνη με
την οπτική των ΗΠΑ. Μένει να προσδιορισθεί ο ρόλος της Γεωργίας. Είναι όμως
ουσιώδες να εκτιμηθεί ο συσχετισμός δυνάμεων Τουρκίας-Ιράν- Ρωσίας στην
περιοχή του Καυκάσου, δεδομένου του ισχυρού μουσουλμανικού στοιχείου στην περιοχή
αλλά και των Κινεζικών σχεδίων για την από εκεί διερχόμενη «μία ζώνη μία οδό».
Ενδεχομένως, στο πλαίσιο αυτό να ενισχυθεί με κινεζική προτροπή ο άξονας ΤεχεράνηςΆγκυρας, δεδομένων και των κοινών συμφερόντων Τουρκίας-Ιράν για το κουρδικό.
Ένα άλλο σημείο σύμπτωσης ΙσραήλΤουρκίας είναι ο πετρελαϊκός διάδρομος
Μπακού- Εϊλάτ, όπου πετρέλαια της Κασπίας
φθάνουν με τον αγωγό Μπακού-Τσεϊχάν στην
μεσογειακή ακτή της Τουρκίας και στην συνέχεια
με τον αγωγό Ασκελών -Εϊλάτ στην Ερυθρά
Θάλασσα, με στόχο τις νότιες θάλασσες και τον
Ινδικό. Το έργο αυτό υποστηρίζει την Δυτική
πολιτική για υδρογονάνθρακες από την Κασπία
στην Μεσόγειο, παρακάμπτοντας την Ρωσία και το
Ιράν, όμως κατά το θαλάσσιο μέρος του είναι
εκτεθειμένο στις εμπόλεμες παράλιες ζώνες
Συρίας και Λιβάνου, οπότε η ασφάλεια της
λειτουργείας του απαιτεί την συνεργασία Ισραήλ
-Τουρκίας. Το ίδιο θα ίσχυε και στην περίπτωση
αγωγών από τα κοιτάσματα του Ισραήλ προς τα
τουρκικά παράλια. Το Ισραήλ ευνοεί δύο
υποσυστήματα ασφαλείας.
Το ένα, στήριξης του αιγυπτιακού καθεστώτος, το οποίο είναι κατά της μουσουλμανικής
αδελφότητος, με αγωγό αερίου από τα ισραηλινά κοιτάσματά προς τα αιγυπτιακά παράλια για
υγροποίηση και παραπέρα προώθηση, ενώ το άλλο συνδέεται με τον άξονα Ελλάδας- ΚύπρουΙσραήλ, ανεξάρτητα από την κατασκευή του αγωγού East Med. Όμως η κατασκευή του
αγωγού αυτού με πολιτικά κριτήρια, θα ευνοούσε τις σχέσεις Ισραήλ- Βρυξελλών
και τις κοινοτικές αποφάσεις και πολιτική σχετικά με το Τελ-Αβίβ, δεδομένης και
της συμμετοχής στην Κοινότητα της Ελλάδας και της Κύπρου.
Στο πλαίσιο των παραπάνω θεωρήσεων, ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο 2021 η Αμυντική
Συμφωνία Ελλάδας- Ισραήλ, την οποία προαναφέραμε. Είναι γνωστές οι έντονες διαφωνίες
του Τελ-Αβίβ με την Άγκυρα, για το Παλαιστινιακό και την Χαμάς, τις τουρκικές σχέσεις με το
Ιράν και την μουσουλμανική αδελφότητα, κ.α. Με τις εκτιμήσεις αυτές γίνεται αντιληπτό, ότι
στο άμεσο μέλλον δεν προβλέπεται αναθέρμανση των Τούρκο - Ισραηλινών σχέσεων,
αν και το Μπακού θα προσπαθήσει να διαμεσολαβήσει. Κατά την άποψή μας, αν δεν υπάρξει
κάποια δραματική μεταβολή στον τουρκικό προσανατολισμό, το Ισραήλ θα είναι
ιδιαίτερα επιφυλακτικό με την Άγκυρα και στο μεσοπρόθεσμο διάστημα,
λαμβάνοντας υπόψη το πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας με τον σταθμό στο Ακούγιου που
παραπέμπει στο ιρανικό προηγούμενο και τις στενές σχέσεις της Άγκυρας με το Πακιστάν, το
οποίο διαθέτει πυρηνικά όπλα.
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Οι Συμφωνίες του Αβραάμ
Το όραμα είναι η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ-ΗΑΕ με συνεργασίες
στους χώρους της υγείας, της γεωργίας, του τουρισμού, της ενέργειας, της
καινοτομίας και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα χώρα της δημοκρατίας και
υποστηρίκτρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου θεωρεί
θετικές αυτές τις πρωτοβουλίες προς όφελος της ειρήνης.
Το Ισραήλ έδωσε βάθος στην περιφερειακή πολιτική του υπογράφοντας, υπό την αιγίδα των
ΗΠΑ, Συνθήκη Ειρήνης Διπλωματικών Σχέσεων και Πλήρους Εξομάλυνσης με τα ΗΑΕ και
Διακοίνωση Ειρήνης και Συνεργασίας με το Μπαχρέϊν την ίδια ημερομηνία (15/9/20).
Ακολούθησε κοινή διακοίνωση με το Μαρόκο ( 10/12/20). Προς την ίδια κατεύθυνση υπεγράφη
συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σουδάν (6/1/21) προκαταρτική για την εξομάλυνση των σχέσεων
Σουδάν-Ισραήλ.
Το όραμα είναι η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων των χωρών με συνεργασίες στους
χώρους της υγείας, της γεωργίας, του τουρισμού, της ενέργειας, της καινοτομίας και
του περιβάλλοντος. Όλα αυτά προδιαθέτουν για σχέσεις ειρήνης μεταξύ των λαών των
χωρών της συμφωνίας και ίσως βελτίωση των συνθηκών και για τους Παλαιστινίους, με
προσφορά απασχόλησης των νέων Παλαιστίνιων στα Εμιράτα.
Είναι αξιοσημείωτο όμως, ότι στη συνθήκη δεν γίνεται κάποια αναφορά στο Ιράν, ίσως
απηχώντας αμερικανικές σκέψεις για κάποια προσέγγιση με την Τεχεράνη, αν και Ισραήλ και
ΗΑΕ έχουν κοινό συμφέρον στο να περιορίσουν την ιρανική επιρροή στην περιοχή.
Τα ΗΑΕ και το Μπαχρέϊν ανησυχούν για δύο αντίπαλους ανατρεπτικούς άξονες στον Κόλπο,
αφενός μεταξύ Ιράν και Σιιτών της περιοχής και αφετέρου μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ με
σουνιτική βάση. Σε αυτό το πλέγμα, τα ΗΑΕ έχουν την φιλοδοξία να συνασπίσουν
πραγματιστικά σουνιτικά καθεστώτα, ώστε σε συνεργασία με το Ισραήλ να
παγιώσουν την σταθερότητα στην περιοχή και να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο
ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένης και της προβολής στρατιωτικής ισχύος, όπως το αμυντικό
σύμφωνο και οι αεροναυτικές ασκήσεις με την Ελλάδα, που προαναφέραμε.
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Είναι ορατή η επιθυμία των ΗΠΑ με παρόμοιους χειρισμούς να επιτύχουν αντίστοιχη συνθήκη
με την συμμετοχή της Σ. Αραβίας, που θα πρέπει βέβαια να εξισορροπήσει τοπικιστικούς
ανταγωνισμούς και φιλοδοξίες, οδηγώντας στην παραπέρα εξομάλυνση των σχέσεων του
Ισραήλ με τις Αραβικές χώρες. Παράλληλα, είναι πάντα προς εξέταση, η προοπτική της ήπιας
μείωσης της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή, με την εξισορροπητική ενδυνάμωση από
τις ΗΠΑ συμμαχιών μεταξύ των Χωρών του Κόλπου, της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας
με κεντρικό παίκτη το Ισραήλ.

F-35
Στο τακτικό πεδίο, η επέκταση του ρόλου των ΗΑΕ συνδυάζεται με την επιθυμία τους να
εξοπλισθούν με επόμενης γενιάς αεροσκάφη F-35, προκειμένου να μπορούν να
αντιμετωπίσουν την ιρανική επεκτατικότητα. Με το δεδομένο αυτό συμφώνησε η αμερικανική
ηγεσία στην πώλησή τους και συναίνεσε και το Τελ-Αβίβ, κατά την διαπραγμάτευση της
Συμφωνίας, μετά την διαβεβαίωση του Κογκρέσου ότι θα διασφαλισθεί το ποιοτικό
στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, έναντι των χωρών της Μ. Ανατολής.
Σύμφωνα με το Πεντάγωνο το F-35 θα είναι ένας από τους πυλώνες υποστήριξης του
νέου δικτυοκεντρικού πολέμου, λόγος για τον οποίο σχεδιάστηκε να είναι διεθνές όπλο.
Εκτιμάται ότι μέχρι στιγμής 15 χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενώ έχει αποβληθεί από το
αρχικό σχέδιο η Τουρκία . Στο σημείο αυτό είναι άξιο μνείας και το γεγονός ότι ακούγονται
στις ΗΠΑ κριτικές απόψεις, όπως του διανοητή δημοσιογράφου F. Zakaria, για μία ήπια
παγκοσμιότητα, η οποία προτάσσει την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε σχέση με
τους εξοπλισμούς.

Ελληνικά οφέλη
Για την Ελλάδα, οι Συμφωνίες του Αβραάμ και η διπλωματία του F-35 αποτελούν θετικές
εξελίξεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Η αναβάθμιση του ρόλου των
μοναρχιών του Κόλπου, ισχυρών αντιπάλων της Τουρκίας στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ,
δημιουργεί δισεπίλυτα προβλήματα στην Άγκυρα.
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Ενώ, η υπογραφή της Συμφωνίας του Αβραάμ, μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ, δύο χωρών τις
οποίες η Αθήνα θεωρεί στρατηγικούς εταίρους, δεδομένων των αμυντικών
συμφωνιών μαζί τους, είναι εξαιρετικά θετική για τα ελληνικά συμφέροντα. Σύμφωνα
με όσα προαναφέραμε μπορεί να υποστηριχθεί, ότι η ελληνική διπλωματική προσπάθεια είναι
επιτυχής και έχει αξιοποιήσει τις δυνατότητες τις οποίες της προσφέρουν οι προκλήσεις της
ευρύτερης περιοχής. Αν η διαφαινόμενη δημιουργία ευρύτερων σχηματισμών όπως ΙράνΤουρκίας με εφεκτική στάση Ρωσίας και Κίνας, και Ελλάδας- Κύπρου-Ισραήλ- ΑιγύπτουΣουνιτικών Αραβικών χωρών του Κόλπου, με στήριξη των ΗΠΑ και της Γαλλίας, οδηγεί σε μία
υπό διατύπωση ισορροπία, δεδομένου και του γεωγραφικού παράγοντα, μένει να διαπιστωθεί.

Ολοκληρώνοντας όμως, θα πρέπει να συγκρατήσουμε, ότι πέρα από τις διάφορες αμυντικές
συνθήκες και ισορροπίες, η Συμφωνία του Αβραάμ ειδικά, εισάγει το όραμα της ειρήνης και τις
εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ χωρών με διαφορές και κατά την έννοια αυτή, μπορεί να είναι
το μοντέλο μιας διευρυμένης συμμαχίας. Σαν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου το οποίο θα
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό λαών και ηγετών της περιοχής, μπορεί να οδηγήσει στην
συνεργασία και την οικονομική πρόοδο, εξουδετερώνοντας τις αρνητικές επιρροές από
επίβουλες χώρες. Η Ελλάδα χώρα της δημοκρατίας και υποστηρίκτρια των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου έχει κάθε λόγο να θεωρεί θετικές πρωτοβουλίες όπως οι
Συμφωνίες του Αβραάμ, που έχουν στόχο και την οικονομική ανάπτυξη, τη συνεργασία στην
έρευνα, την τεχνολογία, τον τουρισμό, τη γεωργία – δηλαδή την ειρήνη.
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