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Στη Σταθερότητα  
δεν είμαστε μόνοι...

Συνεργατικός ρεαλισμός προσαρμοσμένος       στα νέα δεδομένα

Η αίσθηση του εξαιρετισμού της Ελλάδας, ως μιας χώ-
ρας μοναδικής στο παγκόσμιο στερέωμα με όρους 
ιστορικούς και πολιτισμικούς, έχει και μία κατοπτρική 

εκδοχή της, αυτή του ανάδελφου έθνους. Αυτά τα δύο στοιχεία 
της πολιτικής μας κουλτούρας λειτουργούν στο πλαίσιο μιας 
αυτοεκπληρούμενης προφητείας για τη μοναξιά της χώρας, 
με αποτέλεσμα η συνεισφορά ξένων χωρών σε σημαντικές 
στιγμές της Ελλάδας να μη θεωρείται όσο κρίσιμη επί της 
ουσίας ήταν. Το αντίθετο συμβαίνει με την επίρριψη των ευ-
θυνών στους ξένους για όλα τα μεγάλα δεινά της Ελλάδας. Σε 
αυτή τη λογική οι ξένοι είναι αυτοί που διχάζουν τους Ελληνες 
κατά τη διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας και όχι αυτοί 
που με τη Ναυμαχία στο Ναβαρίνο κρίνουν καταλυτικά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της επανάστασης. Οι Αγγλοι είναι αυτοί 
που οδηγούν τους Ελληνες στον Εμφύλιο Πόλεμο από το 1944 

και όχι αυτοί που υποστήριξαν κρίσιμα 
την εθνική αντίσταση και οργάνωσαν το 
σαμποτάζ στο Γοργοπόταμο. Ενα πρώτο 
λοιπόν συμπέρασμα είναι πως σε έναν 
βαθμό αισθανόμαστε πως είμαστε μόνοι 
και σε έναν δεύτερο θέλουμε να είμαστε 
μόνοι.

Οι πτυχές αυτές της πολιτικής μας 
κουλτούρας δεν θα μπορούσαν να μην 
επηρεάσουν και τον τρόπο με τον οποίο 
προσεγγίζουμε τη σχέση μας με την Τουρ-
κία. Ισως η χαρακτηριστικότερη περίπτω-

ση είναι αυτή της κρίσης των Ιμίων. Η παρέμβαση των ΗΠΑ 
ήταν καταλυτική για να μην κλιμακωθεί η κρίση μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας σε ένοπλη σύγκρουση. Ο τότε Πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης μιλώντας στη Βουλή ευχαρίστησε τη συμμα-
χική κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία εκτόνωσης. 
Ωστόσο, τόσο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του όσο και για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μετά, οι ευχαριστίες του θεωρήθηκαν 
ως πράξη μειοδοσίας και προσβολής της ανεξαρτησίας της 
χώρας. Μία αντίστοιχη σε επιχειρήματα, αλλά όχι τόσο έντονη, 
αντίδραση συνάντησαν και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
Σημίτη σε Μαδρίτη και Ελσίνκι για την αλλαγή πολιτικής έναντι 
της Τουρκίας.

Η Ελλάδα στη δύσκολη σχέση της με την Τουρκία, τις περισ-
σότερες φορές, δεν έχει υπάρξει μόνη. Οι ΗΠΑ, η ΕΕ, αλλά και 
επιμέρους κράτη - μέλη έχουν στηρίξει τις ελληνικές πρωτο-
βουλίες και έχουν συνδράμει στην αποκλιμάκωση κρίσεων. Η 
Κύπρος δεν μπήκε στην ΕΕ μόνη της. Ηταν η σημαντικότερη 
στιγμή της ελληνικής διπλωματίας και μέρος της στρατηγι-
κής του Ελσίνκι, η οποία είχε τη συνολική στήριξη της ΕΕ. 
Οσο η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στη 
διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου δεν θα είναι μόνη. Αλλωστε, στον σύγχρονο κόσμο, 
η προώθηση των εθνικών συμφερόντων γίνεται μέσω της 
συμμετοχής σε Κοινότητες Ασφάλειας και της δημιουργίας 
συμμαχιών σε διάφορα επίπεδα.

Μ ετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 
2016 η Τουρκία με τις κινήσεις της στην Ανατολική 
Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει 

μία γενικότερη αναταραχή, όπως με την επέμβαση στη Συρία 
και την εμπλοκή στη Λιβύη, αλλά και μία παρατεταμένη κρίση 
χαμηλής έντασης με την Ελλάδα. Οι περιφερειακές συνεργασίες 
της Ελλάδας και της Κύπρου (με Ισραήλ και Αίγυπτο) λειτουρ-
γούν και διαμορφώνουν εξελίξεις, όπως στην περίπτωση του 
EastMed. Η ΕΕ καταδίκασε ξεκάθαρα το μνημόνιο συνεργασίας 
για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Τουρκίας και Λιβύης. Ενώ 
και χώρες όπως η Γαλλία πρωτίστως, αλλά και η Ιταλία, στηρί-
ζουν τις ελληνικές και τις κυπριακές θέσεις. Οποιος συνδυάζει 
την προώθηση και την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων 
του με τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας δεν θα 
είναι ποτέ μόνος. Οποιος επιδιώκει την ανατροπή με πολεμικές 
συγκρούσεις θα απομονωθεί. 

Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διεθνολόγος, δρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας 
και Νέων Απειλών 
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εξισορρόπηση της Κίνας και της Ρωσίας. Για τα υπόλοιπα 
θέματα σε δευτερεύουσες γεωγραφικές ζώνες, τα βάρη 
των ΗΠΑ μετατοπίζονται σε μεταβαλλόμενες συμμαχικές 
σχέσεις με περιφερειακούς δρώντες. Οι οποίες και επιτρέ-
πουν ανακατατάξεις μεταξύ των κρατών που καλούνται 
να πρωταγωνιστήσουν στις εξελίξεις. Το πρόσφατο άρθρο 
των πρώην αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης 
Michell και Colby («The Age of Great-Power Competition», 
Foreign Affairs) είναι ενδεικτικό της προκριθείσας εθνικής 
στρατηγικής. Η συνέχιση της προσπάθειας προσεταιρι-
σμού της Αγκυρας από την Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει την 
παραπάνω μεθοδολογία. 

Ε πιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κληθεί να λάβει 
υπόψη του τη διάσταση των εσωτερικών πολιτικών 
εξελίξεων στις ΗΠΑ. Σε μία κρίσιμη εκλογική ανα-

μέτρηση ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου 
και με τη διαδικασία καθαίρεσης του Ντόναλντ Τράμπ σε 
πλήρη εξέλιξη, το αμερικανικό Κογκρέσο παραμένει τοξικά 
πολωμένο και ο ένοικος του Λευκού Οίκου συνεχίζει να 
διακρίνεται από ευμετάβλητες θέσεις που έχουν τραυμα-
τίσει την υπόληψη και την αξιοπιστία της Αμερικής. Σε 

μία περίοδο δημοκρατικής οπισθοδρόμησης για τη Δύση, 
ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να προκρίνει τη σύναψη 
διμερών συνεταιρισμών με συναλλακτικά χαρακτηριστικά 
(ευνοώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη στρατηγική διαπραγ-
μάτευσης εκ μέρους των ηγετών αναδυόμενων δυνάμεων 
όπως ο τούρκος ομόλογός του) οι οποίες και αποκλίνουν 
από το κανονιστικό πλαίσιο και τις νόρμες της φιλελεύ-
θερης διεθνούς τάξης (εκεί όπου εδράζεται η ελληνική 
στρατηγική). Ο αντίκτυπος των παραπάνω διαπιστώσεων 
είναι ορατός και στις αλλεπάλληλες αλλαγές στην ανθρω-
πογεωγραφία της αμερικανικής διοίκησης επί των θεμάτων 
εθνικής ασφάλειας. Κοντολογίς, προτού ο Πρωθυπουργός 
τοποθετήσει τον φάκελο «Τουρκία» στο Οβάλ Γραφείο, θα 
πρέπει να παρουσιάσει το ελληνικό σχέδιο περιφερειακών 
δράσεων για την ευθυγράμμιση συμφερόντων, πόρων και 
συντελεστών ισχύος με τους βασικούς άξονες της αμερικα-
νικής στρατηγικής. Μόνοι δεν είμαστε, αλλά θα απαιτηθεί 
συνεργατικός ρεαλισμός προσαρμοσμένος στα δεδομένα 
που διαμορφώνει ο νέος κόσμος που αναδύεται. 

Ο Σωτήρης Σέρμπος είναι καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης

του φόβου». Ετσι για ένα σημαντικό μέρος των 
ελλήνων πολιτών το μεγάλο και συνεχώς δι-
ευρυνόμενο διεθνές διπλωματικό μέτωπο που 
δημιουργήθηκε καταδικάζοντας την τουρκική 
συμπεριφορά δεν έχει και τόση σημασία διότι δεν 
απαντά στον βαθιά ριζωμένο και διάχυτο φόβο 
του που πλέον «επιβεβαιώνεται» και μεγεθύνεται. 
Η ευθύνη της πολιτικής και επιστημονικής ελίτ 
της Ελλάδας αφορά σήμερα την ανάπτυξη και 
προώθηση – μέσα σε κλίμα συναίνεσης – ενός 

αφηγήματος και μιας στρατηγικής αντιμετώπισης 
της Τουρκίας που υποδεικνύει στους έλληνες 
πολίτες τον τρόπο που με αυτοπεποίθηση στις 
δυνάμεις της χώρας μπορούν να αντιμετωπίσουν 
και να νικήσουν τους φόβους τους.

Ο Παναγιώτης Τσάκωνας είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 
και Σπουδών Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και  
επικεφαλής του Προγράμματος Ασφάλειας και Τουρκίας  
στο ΕΛΙΑΜΕΠ
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