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Εάν υποτεθεί πως συντασσόταν κατάλογος των προκλήσεων
που αντιμετωπίζει η χώρα, σήμερα, κανείς από τους πολιτικούς
ηγέτες μας δεν θα σκεφτόταν να τοποθετήσει τις υποθέσεις
Λιγνάδη και Κουφοντίνα σε θέση περίοπτη, όπως συμβαίνει
ατυχώς…
Όχι ασφαλώς διότι πρόκειται για θέματα στερούμενα πολιτικής
σημασίας. Το αντίθετο συμβαίνει, καθώς και οι δύο περιπτώσεις
διαμορφώνουν το ύφος αυτού που μάλλον αορίστως
προσδιορίζεται ως «πολιτικός πολιτισμός». Αλλά διότι αμφότερες
εμπίπτουν αποκλειστικά σε «εσωτερική» διαχείριση, ενώ αυτό
που διακυβεύεται συνδέεται αρρήκτως με την ευρύτερη
ρευστότητα εις την περιοχή.
Αντιμέτωπη με τις πολύμηνες προκλήσεις της Τουρκίας, που
συστηματικά, διά της προβολής στρατιωτικής ισχύος, επιχειρεί
αλόγιστα να επεκτείνει την επιρροή της στην Ανατολική
Μεσόγειο, η Ελλάς εστράφη στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ, και
ταυτοχρόνως οικοδόμησε περιφερειακές συμμαχίες με χώρες
που αντιτίθενται στην ηγεμονική πολιτική της Άγκυρας.
Το θέμα είναι ότι όλα αυτά δεν έκαμψαν ούτε κατά κεραία την
Τουρκία. Οι περιφερειακές συμμαχίες δεν θορύβησαν την
Άγκυρα και θα ήταν σφάλμα εάν κάποιοι προσδοκούσαν πως θα
συνέβαινε το αντίθετο. Η Ε.Ε. είναι απρόθυμη να επιβάλει

δραστικά μέτρα – και αυτό δεν αφορά μόνον τη Γερμανία, αλλά
και χώρες του Νότου, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, για λόγους
οικονομικούς.
Πολλές ελπίδες είχαν εναποθέσει ορισμένοι στην εκλογή του κ.
Τζο Μπάιντεν, αλλά οι εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει
ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θα τον απασχολήσουν για αρκετό
καιρό. Εάν εξαιρέσει κανείς μία σκλήρυνση της στάσεως της
Ουάσιγκτον έναντι της Μόσχας, τα όσα διατυπώνονται περί της
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή είναι μάλλον
ανιχνευτικού περιεχομένου, με διάθεση ανατροπής της πολιτικής
του κ. Ντόναλντ Τραμπ, και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκδημοκρατισμού. Εν ολίγοις, ό,τι
αποσταθεροποίησε στο παρελθόν την περιοχή.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν και αναμένει η Ελλάς ρυθμιστική
παρέμβαση των πάσης φύσεως εταίρων μας ή την κατάρρευση
του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη χρεοκοπία της
Τουρκίας, οι πολιτικοί ηγέτες μας δίνουν την εντύπωση πως
πάσχουν από εθελουσία τύφλωση, διαγκωνιζόμενοι να εξάψουν
τον ερεθισμό της κοινωνίας.

