
Η Ελλάδα, ως χώρα που 
βρίσκεται στο σταυ-
ροδρόμι τριών ηπεί-

ρων, αναμφισβήτητα έχει πλεο-
νεκτήματα από τη γεωγραφική 
της θέση. Στοχευμένες πολι-
τικές επιλογές στο παρελθόν, 
από ηγέτες με διορατικότητα, 
προσπάθησαν να αξιοποιή-
σουν αυτό το γεωγραφικό προ-
νόμιο. Σήμερα, παρ’ όλη την οι-
κονομική κρίση, η απάντηση εί-
ναι ότι μπορεί να μετατραπεί η 
γεωγραφική πλεονεκτική θέση 
της Ελλάδας σε γεωστρατηγικό 
όφελος γι’ αυτή. 

Πριν από εξήντα χρόνια η 
χώρα μας έγινε μέλος της 
Βορειο ατλαντικής Συμμαχίας 
(ΝΑΤΟ). Μέχρι το 1952 η Ελλάδα, ως κομ-
μάτι των Βαλκανίων, υπόκειτο στον επη-
ρεασμό της άσκησης της πολιτικής των 
Μεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή, παρα-
μένοντας αποδέκτης των αποτελεσμάτων 
αυτής της άσκησης. 

Η ένταξή της στο ΝΑΤΟ την τοποθέτησε 
στη σκακιέρα της ευρύτερης ευρωπαϊκής 
και παγκόσμιας διένεξης, του Ψυχρού Πο-
λέμου. Αυτό λειτούργησε, με την ταυτό-
χρονη ένταξη και της Τουρκίας, απόλυτα 
εξισορροπητικά και επειδή δεν υπήρχε 
πλέον «πολυτέλεια» για μεταξύ των χωρών 
«εχθροπραξιών» και διότι η σταθερότητα 

αυτή βοήθησε στην εσωτερική 
ανοικοδόμηση. 

Το 1981, η χώρα μας, με τις 
επιτυχείς διαπραγματεύσεις της 
κυβέρνησης του Κ. Καραμανλή, 
προηγήθηκε της Ισπανίας και 
της Πορτογαλίας στην ένταξή 
της στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινό-
τητα, μπαίνοντας έτσι στη μεγά-
λη ευρωπαϊκή οικογένεια. Επί εί-
κοσι και πλέον χρόνια, μέχρι την 
ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ 

της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η Ελλά-
δα ήταν η μοναδική χώρα της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης μέλος των δύο κυριοτέρων 
Ευρωατλαντικών Οργανισμών και, παρά τις 
παλινωδίες που υπήρξαν, απέδειξε ότι είχε 
τη δυνατότητα εξέλιξής της σε περιφερεια-
κή δύναμη. 

Οι καλές της σχέσεις και η βοήθεια που 
προσέφερε για την ένταξή τους στους ευ-
ρωατλαντικούς θεσμούς της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας, οι καλές σχέσεις της με 
τον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ, η συνε-
χώς αναπτυσσόμενη σχέση της με τη Ρω-
σία, η ευρύτερη οικονομική της ανάπτυξη 
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άνοιξαν διεθνώς τότε το δρόμο και αναπτέ-
ρωσαν τις προσδοκίες για έναν πραγματικά 
σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας 
μας. Ακόμα, η ένταξη στη Νομισματική 
Ένωση, οι διάφορες διεργασίες για τους 
ενεργειακούς αγωγούς, ακόμα και η προ-
σφορά της στην ένταξη των τόσων χωρών 
στην ΕΕ, χωρίς να παραλείψουμε και την τέ-
λεση των Ολυμπιακών Αγώνων, έφεραν τη 
χώρα μας σε μια παγκόσμια αναγνώριση με 
απαιτήσεις. 

Και μετά... αλλεπάλληλα λάθη, «χαλαρό-
τητα» σε όλους τους βαθμούς και τις βαθ-
μίδες της ιεραρχίας, ανεπάρκεια ηγεσιών, 
μαζί με τις διεθνείς συγκυρίες, μας έφεραν 
στη σημερινή κατάσταση. 

Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων
Το ερώτημα παραμένει: Είναι δυνατή η 

αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης 
και η μετατροπή της σε γεωστρατηγικό 
πλεονέκτημα; Προσωπική μου γνώμη, με 
την εμπειρία τριάντα χρόνων διεθνούς 
ενασχόλησης, είναι δυνατή, μόνο, όμως, αν 
βασιστεί σε σταθερές δομές, που ήδη λει-
τουργούν:
Συνεπής συμμετοχή μας 
στους ευρωατλαντικούς θεσμούς 

Πρώτον: Η ουσιαστική συμμετοχή μας 
στις διεργασίες του μετασχηματισμού του 
ΝΑΤΟ πρέπει να είναι ο κανόνας. Σε συνθή-
κες ανασφάλειας, ρευστότητας και στρατη-
γικής αβεβαιότητας είναι περισσότερο από 
αναγκαία η δυναμική μας παρουσία στη 
Συμμαχία. Καθώς οι εξελίξεις της τελευταίας 
εικοσαετίας μετεξέλιξαν το ΝΑΤΟ από ορ-
γανισμό συλλογικής άμυνας, σε παράγοντα 
παγκόσμιας διεθνούς ασφάλειας προς όφε-
λος των μελών του αλλά και της διεθνούς 
ειρήνης, μόνο σαν «γραφικές» απόψεις θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν προτάσεις 
για τη διάλυση της Συμμαχίας ή τη μη συμ-
μετοχή της χώρας μας σε αυτή. Αρκεί να 
σκεφτεί κανείς πόσοι είναι σήμερα οι νέοι 

Αλλεπάλληλα λάθη, «χαλαρότητα» σε όλους 
τους βαθμούς και τις βαθμίδες της ιεραρχίας, 
ανεπάρκεια ηγεσιών, μαζί με τις διεθνείς συγκυρίες, 
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«εταίροι» της Συμμαχίας παγκόσμια. Άρα, 
πρωταρχικός στόχος για τη γεωστρατηγική 
αναβάθμιση της Ελλάδας σήμερα είναι η 
συνεπής, συνεχής και δυναμική συμμετοχή 
μας στη Συμμαχία.

Δεύτερον: Τα αυτά, απαράλλαχτα, ισχύ-
ουν για τη συμμετοχή της χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δημιουργούμενη 
Κοινή Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και 
Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας και στη 
Νομισματική Ένωση μέσα από τους ήδη 
δοκιμασμένους θεσμούς.

Τρίτον: Φυσικά, δεν πρέπει να παραλεί-
ψουμε εδώ τη δυναμική συμμετοχή μας και 
σε άλλους διεθνείς θεσμούς, όπως ο Οργα-
νισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), σημαντικότατο φό-
ρουμ διαλόγου ισότιμα για τις ΗΠΑ και τη 
Ρωσία, και οι θεσμοί συνεργασίας επίσης 
της Μαύρης Θάλασσας κ.λπ. Παράλληλα με 
αυτούς, οι αντίστοιχες Κοινοβουλευτικές 
Συνελεύσεις, στις οποίες είναι προφανές ότι 
οι συμμετέχοντες βουλευτές μας πρέπει να 
πρωτοστατούν.

Τέταρτον: Υπάρχει μια ακόμα παραμε-
λημένη διάσταση της συμμετοχής μας στο 
διεθνές γίγνεσθαι. Η συμμετοχή μας σε πα-
γκόσμιους ή διεθνείς Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς, η οποία είναι περισσότερο 
από αναγκαία. 

Στη σημερινή εποχή δεν είναι μόνο οι 
κρατικές οντότητες που διαδραματίζουν 
ρόλο στη διεθνή σκηνή. Αναμφίβολα, ο 
σημερινός κόσμος της αλληλεξάρτησης 
και της παγκοσμιότητας των προβλημά-
των συνετέλεσε στην αναβάθμιση του ρό-
λου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
καθώς οι τελευταίες δεν υπόκεινται στους 
περιορισμούς δράσης στους οποίους υπό-
κεινται οι κρατικοί δρώντες. Η αναβάθμιση 
του ρόλου των ΜΚΟ μπορεί να συμβάλει 
αποφασιστικά στην εμπέδωση κλίματος 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των 

κρατών, καθώς οι νέες διαστάσεις του όρου 
«ασφάλεια» κάνουν εντατική την αναζήτη-
ση νέων διόδων επικοινωνίας μεταξύ των 
λαών, πάνω και πέρα από την κρατική δρά-
ση. Είναι, λοιπόν, αναγκαία η συμμετοχή 
μας σε επιλεγμένες διεθνείς ΜΚΟ.

Πέμπτον: Ας αναφέρουμε μερικές σκέ-
ψεις και για το ενεργειακό: Υπάρχουν τρεις 
κατηγορίες χωρών ως γνωστόν: α) οι χώρες 
που παράγουν ενέργεια, β) οι χώρες διαμε-
τακόμισης ενέργειας και κατανάλωσης και 
γ) οι χώρες απλά της κατανάλωσης. Είναι 
προφανές το όφελος του να υπάρξει η Ελ-
λάδα τουλάχιστον στη δεύτερη κατηγορία, 
πράγμα που ευνοείται ιδιαίτερα από τη 
γεωγραφική της θέση. Όταν και όποτε βρε-
θούμε στην πρώτη κατηγορία των χωρών 
παραγωγής, ακόμα καλύτερα για όλους.

Εξωτερική πολιτική 
και στρατιωτική ισχύς

Η άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι 
αναμφισβήτητα συνδεδεμένη και με τη 
στρατιωτική ισχύ. Είναι υποχρεωτική η 
επιθετική διπλωματία –έχουμε άριστη γε-
νιά τεχνοκρατών διπλωματών– και, με την 
παράλληλη ισχύ των όπλων, που ευτυχώς 
αποκτήσαμε –για άλλους λόγους από το... 
πάρτι των εξοπλισμών–, μαζί με το έμψυχο 
δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί 
να ξαναφέρει τη χώρα μας σε ιδιαίτερα 
υπολογίσιμο πεδίο. 

Ας αναφερθεί στο σημείο αυτό η προ-
σοχή που πρέπει να δοθεί στην ελληνική 
Αμυντική Βιομηχανία. Υπάρχουν τομείς και 
περιθώρια τεχνολογικής αιχμής που, αντί 

να εξάγουμε «μυαλά» και τεχνολογία στο 
εξωτερικό, μπορούμε να τα χρησιμοποιή-
σουμε στη χώρα μας. 

Οι δραματικές αλλαγές που πραγματο-
ποιήθηκαν στον αραβικό κόσμο μεταμόρ-
φωσαν εντελώς τα δεδομένα στην περιοχή 
μας. Επίσης, η αναζωπύρωση των εντά-
σεων στην περιοχή των Βαλκανίων υπο-
δηλώνει το εύθραυστο της ασφάλειας και 
της σταθερότητας, σε μια περιοχή όπου το 
ΝΑΤΟ και η ΕΕ συμμετέχουν ενεργά για τη 
διαφύλαξη των στόχων που είναι απαραί-
τητοι για την ειρήνη και τη διατήρηση της 
κοινωνικής ζωής. Η συνεργασία και η συλ-
λογική δέσμευση αποτελούν το μοναδικό 
τρόπο για να εξασφαλιστούν και να ενισχυ-
θούν η ασφάλεια και η σταθερότητα στην 
περιοχή.

Απαιτείται, λοιπόν, εν κατακλείδι συνεπής 
συμμετοχή στους θεσμούς του διεθνούς 
γίγνεσθαι δυναμικά και όχι παθητικά. Παρ’ 
όλη την οικονομική και κοινωνική κρίση 
που διανύουμε, πρέπει να εξευρεθούν μη-
χανισμοί συμμετοχής μας με εξωστρέφεια, 
με εθνική ενότητα, πολιτική συναίνεση και 
συνεννόηση. Με τον τρόπο αυτό η κρίση 
θα ξεπεραστεί και η Ελλάδα θα αποκτήσει 
τη θέση που της αξίζει – ας είμαστε αισιό-
δοξοι.

Στο άρθρο αναφέρθηκα με έμφαση στην 
ευρωατλαντική συνεργασία λόγω της 
ενασχόλησής μου με αυτή, χωρίς αυτό 
να σημαίνει πως δεν υπάρχουν κι άλλες 
σοβαρότατες πολιτικές που μπορούν να 
φέρουν τη χώρα μας σε γεωστρατηγικό 
πλεονέκτημα. 

Είναι υποχρεωτική η επιθετική διπλωματία και,
με την παράλληλη ισχύ των όπλων μαζί με το έμψυχο 
δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να ξαναφέρει 
τη χώρα μας σε ιδιαίτερα υπολογίσιμο πεδίο.
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