
Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι, 

ευχαριστώ θερµότατα για την τιµή να µε καλέσετε να είµαι σήµερα µαζί σας σε ένα 
νεανικό και ελπίζω δηµιουργικό ακροατήριο. 

Θα εκθέσω τις απόψεις µου µε ορισµένους αναστοχασµούς που θέλω να 
διατυπώσω σε ένα ακροατήριο αυτού του επιπέδου. 

Από το 1974 βασική µέριµνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν, και 
εξακολουθεί να είναι, η αντιµετώπιση της τουρκικής απειλής. Όλες οι ελληνικές 
Κυβερνήσεις προσπάθησαν να αποτρέψουν την δυσµενή, για την Ελλάδα, κατάσταση 
που δηµιούργησε η κατοχή της Κύπρου και η αυξηµένη επιθετικότητα της Τουρκίας 
στο Αιγαίο. Έτσι, αναδιοργανώσαν την άµυνα της χώρας, ανανεώσαν το στρατιωτικό 
υλικό και ίδρυσαν πολεµικές βιοµηχανίες, δυστυχώς µε αρρωστηµένη βιοµηχανική 
κουλτούρα (πολιτισµό). Θεωρητικά, αποκαταστάθηκε η ισορροπία στρατιωτικών 
δυνάµεων στο Αιγαίο.  

Τα βασικά επεισόδια της περιόδου αυτής τα γνωρίζετε, είναι πολλά και πυκνά 
και εµφανίζονται σχεδόν ανά δεκαετία. Θυµίζω τρία επιγραµµατικά: 

• 1974, Αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ σχεδόν ταυτόχρονα µε 
την Μεταπολίτευση. Η χώρα επέστρεψε στο ΝΑΤΟ, χωρίς ποτέ να βρούµε το 
Status Quo Ante, δηλαδή τα δεδοµένα του 1974 σε θέµατα που αφορούν στα 
όρια της επιχειρησιακής ευθύνης, τη δοµή διοίκησης και τη δοµή δυνάµεων που 
τα αντιµετωπίζουµε διαρκώς µέχρι και σήµερα, 

• 1987, η κρίση µε το Πίρι Ρέις που µας οδηγεί στο Νταβός και µετά στις 
συµφωνίες της Βουλιαγµένης και στο εθνικά ζηµιογόνο Μνηµόνιο Παπούλια – 
Γιλµάζ, 

• 1996, H κρίση των Ιµίων που φαίνεται να ήταν και το σηµείο καµπής για την 
αλλαγή της ελληνικής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία. Απεδείχθη ότι η 
Αθήνα δεν διέθετε µια στρατηγική που µπορούσε να διαχειριστεί τέτοιου είδους 
κρίσεις, χωρίς να τις κλιµακώσει και να οδηγηθεί σε γενικό πόλεµο µε την 
Άγκυρα.  

Επίσης ανακύκλωσηἄναζωοπύρωση εθνικών θεµάτων, όπως:  

Χωρικά ύδατα, οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, λεγόµενες «γκρίζες ζώνες»  , 
αµφισβήτηση  εθνικού εναέριου χώρου µεταξύ 6 και  10 ν.µ., τριβές ως προς τις 
περιοχές ευθύνης έρευνας και διάσωσης (SAR),τουρκικές αµφισβητήσεις ως προς την 
ρυθµιστική αρµοδιότητα της ελληνικής ΥΠΑ στο FIR Αθηνών, το ζήτηµα των ορίων 
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της  επιχειρησιακής ευθύνης  των δυο χωρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δεσµεύσεις 
περιοχών για πεδία βολής  και διεξαγωγή ασκήσεων,αβλαβείς διελεύσεις και πλόες 
διέλευσης  σε στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας, τουρκικοί ισχυρισµοί  για την 
αποστρατικοποίηση νήσων, αεροναυτικά ΜΟΕ και βέβαια τα κορυφαία ζητήµατα 
υδρογονανθράκων µε οριοθέτηση της Ελληνικής ΑΟΖ και η συµφωνία ΕΕ- Τουρκίας 
για το προσφυγικό που συνδέεται µε τις εξελίξεις στο Αφρίν και Μανµπίτζ. Για πρώτη 
φορά η Τουρκία, θέτει θέµα αναθεώρησης χερσαίων περιοχών. Εδώ βρίσκεται η 
µεγάλη αντίφαση της ρητορείας του κ. Ερντογάν ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ότι για 
την Τουρκία, η θεµελιώδης διαφορά µεταξύ Σεβρών και Λωζάνης είναι ότι στη 
Συνθήκη των Σεβρών έχουµε πρόβλεψη περί Κουρδικού κράτους, ενώ στη Συνθήκη 
της Λωζάνης δεν έχουµε.  

Τελευταία έχουµε την οικονοµική κρίση και τις νέες δοκιµασίες της δυτικο-
ευρωπαϊκής πολιτικής. Μετά την 11η Σεπτεµβρίου εµφανίζονται δυναµικά οι 
ασύµµετρες απειλές, έχουµε εισβολή στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, εµφανίζεται η 
Αραβική Άνοιξη µε τον κύκλο των εµφυλίων πολέµων, µε γεγονότα που συνδέονται µε 
το µεταναστευτικό και το προσφυγικό στη Μεσόγειο, και βέβαια αναγκαστικά 
διασταυρωνόµαστε µε την κρίση στις σχέσεις της Δύσης µε τη Ρωσία, µετά την 
προσάρτηση της Κριµαίας και τα πολεµικά γεγονότα στις ανατολικές επαρχίες της 
Ουκρανίας. 

Η εξωτερική πολιτική συνδέεται µε όλους τους παράγοντες της εθνικής ισχύος 
(οικονοµική κατάσταση, η κοινωνική συνοχή, η πολιτική σταθερότητα, η θεσµική 
σταθερότητα και, βεβαίως, η δηµογραφική δυναµική, ανάπτυξη) και συναρτάται 
απολύτως µε την πολιτική ασφάλειας και άµυνας. Άρα, στον πυρήνα της, βρίσκεται 
το αµυντικό δόγµα της χώρας, που συνδέεται µε την αντίληψή µας για την 
στρατιωτική ισχύ, δηλαδή, µιλάµε για µια ενοποιηµένη προσέγγιση εσωτερικής και 
εξωτερικής ασφάλειας, τόσο συµβατικής µε την αστυνοµική και στρατιωτική 
έννοια του όρου, όσο και ψηφιακής µε την έννοια της Κυβερνοασφάλειας. 

Ο µεγαλύτερος, ίσως, παράγων που επηρεάζει την εξωτερική πολιτική και την 
άµυνα κάθε χώρας, όσο κι αν αρνούµεθα να το συνειδητοποιήσουµε πολλές φορές, 
είναι η ενότητα και η ποιότητα της δηµοκρατίας.  

Όταν µιλάµε για ποιότητα δηµοκρατίας µιλάµε οπωσδήποτε για ενάρετους 
ηγέτες, για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, για τους θεσµούς, για 
τον ρόλο της αντιπολίτευσης, τον ρόλο των ΜΜΕ, τον ρόλο του διαδικτύου, το 
Ελληνισµό της διασποράς, τον φιλελληνισµό, τη ναυτική ισχύ κ.λ.π. 

Όλα αυτά βέβαια, καταλήγουν στο  φρόνηµα της κοινωνίας, δηλαδή, στην 
κρατούσα κοινωνική αντίληψη για την εξωτερική πολιτική, εθνική ταυτότητα και την 

  2



άµυνα. Υπάρχει µια κλίµακα συµπεριφοράς που ξεκινάει από τον ρητορικό 
πατριωτισµό, περνά στον δηµαγωγικό για να καταλήξει στη πατριδοκαπηλία ή την 
πατριωτική τελειότητα. Κατά τη γνώµη µου, το πραγµατικό κριτήριο, για να 
αρχίσουµε λίγο να αναστοχαζόµαστε, είναι η διάθεση προσφοράς και η ετοιµότητα 
της κοινωνίας για την άµυνα της χώρας, καθώς και η ανάληψη κινδύνου για τις ΕΔ. 
Τελευταία οι ηγέτες µας αποδεικνύονται ελλειποβαρής στη πατριωτική τελειότητα και 
αναδεικνύονται σε κοντόφθαλµους Μακιαβελιστές που µεταθέτουν τα προβλήµατα στις 
επόµενες γενεές. 

Η Ελλάδα αυτή την περίοδο είναι µια χώρα δυτική, χώρα µέλος του ΝΑΤΟ, 
χώρα της ΕΕ, χώρα της ζώνης τους ευρώ. Θεωρώ λοιπόν ότι µετά το 1974, ελήφθησαν 
οι τελικές αποφάσεις για τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της χώρας, καθόσον ο δυτικός 
(χαρακτήρας) ήταν δεδοµένος από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου και του 
Μεταξά.  

Καλοπροαίρετα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η στρατηγική της Ελλάδας 
υπήρξε πολυδιάστατη και συνδύασε την προσπάθεια ενδυνάµωσης των ενόπλων 
δυνάµεων της χώρας µε ενέργειες στο πεδίο της πολυµερούς και διµερούς 
διπλωµατίας. Αλλά το να λέµε ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι η εξωτερική 
πολιτική µιας χώρας µέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ τελεία, είναι προφανώς ανεπαρκές. 
Μια ολόκληρη γενιά διαµορφωτών κοινής γνώµης επαγγελµατιών, διπλωµατών, 
στρατιωτικών, πολιτικών, πολύ περισσότερο πολιτών, έχει διαπαιδαγωγηθεί µε µία 
κάπως µυθική αντίληψη περί διεθνούς δικαίου. Αναληθές. Τα πάντα µπορούµε να 
λύσουµε µέσω συµµαχιών µε ένδικα βοηθήµατα και ένδικα µέσα. Σε σχέση µε αυτή τη 
στρατηγική και τις προτεραιότητές της, κυριάρχησαν στη χώρα δύο σχολές σκέψης µε 
στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο σε διπλωµατικό, ακαδηµαϊκό και στρατιωτικό επίπεδο: 

• Θεωρία της ισχύος (Εθνοκεντροβαρής Σχολή) δηλαδή,  

 Η Τουρκία είναι ο γεωπολιτικός αντίπαλος της Ελλάδας που εξακολουθεί να 
έχει αναθεωρητικές βλέψεις στο Αιγαίο, που κατέχει παράνοµα ένα µέρος της Κύπρου 
και που, παρά τις δυσκολίες της, εξελίσσεται σε τοπική υπερδύναµη. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, οι Έλληνες καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και το 
ελληνικό κράτος πρέπει να επενδύσει στην άµυνα για την ανάσχεση και αποτροπή της 
Τουρκίας. Η ελληνική στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται κυρίως σε µία αξιόπιστη 
στρατιωτική δύναµη και σε ένα δίκτυο συµµαχιών που θα βοηθάει στην εξισορρόπηση 
της στρατιωτικής και γεωπολιτικής υπεροχής της Τουρκίας. Η Αθήνα πρέπει να 
εµφανίζεται αποφασισµένη να απαντήσει µε ολική κλιµάκωση σε οποιαδήποτε επίθεση 
(ακόµα και περιορισµένης έκτασης) κατά των ελληνικών θέσεων στην Κύπρο και στο 
Αιγαίο. Σε περίπτωση που η στρατηγική της αποτροπής αποτύχει του σκοπού της να 
διατηρηθεί η ειρήνη και είναι σίγουρο ότι επίκειται τουρκική επίθεση, η Ελλάδα δεν 
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θα πρέπει να παραµελεί το στρατηγικό πλεονέκτηµα του πρώτου χτυπήµατος. Η 
Ελλάδα δεν θα πρέπει να διαπραγµατεύεται τα κυριαρχικά της δικαιώµατα µε κανένα 
και πριν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία, επιβάλλεται 
να εξασφαλίσει την ισορροπία ισχύος, ειδάλλως η χώρα θα αναγκαστεί να 
απεµπολήσει τα δικαιώµατα της και να οδηγηθεί σε Φιλανδοποίηση έναντι της 
Άγκυρας. Το µόνο θέµα που θα µπορούσε η Αθήνα να συζητήσει µε την Άγκυρα, είναι 
αυτό της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, που όντως δεν έχει διευθετηθεί, 
και γι’ αυτό η Ελλάδα αποδέχεται την προσφυγή στο Διεθνές δικαστήριο της Χάγης. 
Όλες οι υπόλοιπες τουρκικές αξιώσεις θεωρούνται ανεδαφικές, αφού έχουν επιλυθεί 
από διεθνείς συνθήκες που κατοχυρώνουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώµατα. Στο 
διπλωµατικό πεδίο, η χώρα πρέπει να έχει µια δραστήρια εξωτερική πολιτική και να 
προσπαθεί να κερδίσει την υποστηρίξη της διεθνούς κοινότητας ενάντια στη Τουρκία 
για την διατήρηση του status quo στο Αιγαίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκλαµβάνεται ως 
ένα χρήσιµο εργαλείο για την προώθηση των εθνικών συµφερόντων, ένα διεθνές 
forum όπου η Ελλάδα έχει σαφή διπλωµατική υπεροχή έναντι της Τουρκίας και που 
πρέπει να χρησιµοποιείται για την άσκηση αποτελεσµατικής πίεσης για την 
συµµόρφωση της Άγκυρας, στο Αιγαίο και την Κύπρο.  

  Είναι απλοϊκή και επικίνδυνη ψευδαίσθηση να πιστεύει κανείς πως η 
προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί µονόδροµο για την επίλυση κάθε είδους 
προβληµάτων της χώρας µας. Θεωρείται ουτοπία να περιµένει κανείς ότι η Τουρκία θα 
εγκαταλείψει τις επεκτατικές της τάσεις για να ενταχθεί στη Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Ευρωκεντροβαρής Σχολή (Διεθνιστές) 

 Αν και η τουρκική απειλή µετά το 1974 θεωρείται δεδοµένη, η αποτροπή της 
πρέπει να εφαρµόζεται µε µια πιο ευρεία έννοια και χωρίς άσκοπες απειλές προς τη 
στρατοκρατική και, γι’ αυτό, δύστροπη Τουρκία. Η κοντόφθαλµη εθνοκεντροβαρής 
λογική οδηγεί σε διενέξεις και καταστρέφει τη δυνατότητα νέων µορφών 
συνεργασίας. Η αποτροπή θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην ισχυρή οικονοµία, 
στο εκσυγχρονισµένο Κράτος, στην πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, σε 
δηµιουργικές διπλωµατικές πρωτοβουλίες στη περιοχή των Βαλκανίων, και όχι µόνο 
στην στρατιωτική πτυχή της χώρας. Η Ελλάδα ανήκει στη ζώνη της σταθερότητας και 
της δηµοκρατίας στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από τη στιγµή που 
τάσσεται υπέρ της διατήρησης του Status quo στη περιοχή της πρέπει να εγκαταλείψει 
µια για πάντα τον ακραίο εθνικισµό και να αναζητήσει την συνεργασία µε τους 
γείτονες της µε γνώµονα το κοινό συµφέρον. Η Ελλάδα δεν πρέπει να διστάζει να 
παίρνει πρωτοβουλίες στα πλαίσια της λεγόµενης πολυµερούς διπλωµατίας κάνοντας 
χρήση του πλεονεκτήµατος της ως πλήρες µέλος της ΕΕ. Οι Τούρκοι πολιτικοί 
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ιθύνοντες θα σκεφτούν δύο φορές πριν αποφασίσουν να επιτεθούν σε µια χώρα που 
είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ακόµα περισσότερο όταν αυτή 
εναρµονίζει τα οικονοµικά και στρατηγικά της συµφέροντα µε αυτά της Δύσης στην 
περιοχή. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ  αποτελούν µια χρήσιµη «δοµική οµπρέλα» που θα 
µπορούσε να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη, την σταθερότητα και την ειρήνη 
στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γι’ αυτό το λόγο, η Ελλάδα 
πρέπει να τάσσεται υπέρ της ένταξης των γειτονικών χωρών της στους οργανισµούς 
αυτούς, υπό τον όρο ότι θα τηρούν τα απαραίτητα κριτήρια για την εισδοχή τους. Στα 
κριτήρια αυτά περιλαµβάνεται η σταθερή δηµοκρατία, η οικονοµία της αγοράς, ο 
πλήρης σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο εσωτερικό των υποψήφιων 
χωρών και η αποκήρυξη της βίας ως µέσο επίλυσης των διαφορών τους µε τους 
γείτονες τους. Όσο περισσότερο θα εµπλέκονται τα συµφέροντα της Τουρκίας µε την 
ΕΕ, τόσο περισσότερο θα έχει η Ένωση στα χέρια της ένα µοχλό πίεσης επί της 
Τουρκίας που θα την υποχρεώνει να προσαρµόζεται µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, 
που εξυπηρετούν σε µεγάλο βαθµό τα ελληνικά συµφέροντα.  

 Αξίζει να διευκρινιστεί ότι και οι δύο σχολές θεωρούν την ευρωπαϊκή πορεία 
της Ελλάδας ως µονόδροµο.  

 Αλλά η µελέτη της διαµόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής µιας χώρας είναι µια 
εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και ο ξένος παρατηρητής, µε την ελλιπή γνώση που 
µπορεί να έχει για τους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων στο ΥΠΕΞ ή στο ΥΠΑΜ, µπορεί 
εύκολα να περιπέσει σε σφάλµατα και να πιστέψει ότι αυτές οι σχολές επηρεάζουν 
άµεσα τις τελικές αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής. Η πολύχρονη εµπειρία µου λέει 
ότι, κατ’ αρχάς υπάρχει ελλιπής σχεδιασµός πολιτικής στο ΥΠΕΞ και αδυναµία 
συνεργασίας µε το ΥΠΑΜ. Επίσης, η συχνή, αν όχι συνεχής, σύγχυση της 
προσπάθειας για προσωπική ανάδειξη και πολιτική κυριαρχία των πολιτικών 
προσωπικοτήτων (π.χ. υπουργός Εξωτερικών/Άµυνας, κ. Πρωθυπουργός), ωθούν στο 
να γίνεται η διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής µέρος της διακοµµατικής διαµάχης, 
αλλά και του εσωκοµµατικού ανταγωνισµού για την εξουσία. Αυτή η λαϊκίστικη 
συνήθεια στερεί την ελληνική εξωτερική πολιτική από συνέπεια και συνέχεια και 
συχνά την αυτοπαγιδεύει στο πολιτικό κόστος που προκύπτει από αντίθετες επιλογές 
προς την κοινή γνώµη. Βέβαια σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, η πολιτική ηγεσία δεν 
µπορεί παρά να λαµβάνει υπόψη της την κοινή γνώµη και να επιδιώκει να εξασφαλίζει 
την υποστήριξή της. Όµως η εξωτερική πολιτική και η άµυνα µίας χώρας δεν πρέπει 
να επηρεάζεται από συναισθηµατικές εξάρσεις που αντιβαίνουν στο γενικότερο εθνικό 
της συµφέρον. 

 Σήµερα, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας άρχισε να εγκαταλείπει την λογική 
της καθαρά γεωπολιτικής θεώρησης και να υιοθετεί τη λογική της γεωοικονοµίας. 
Ωστόσο, η αλλαγή προσέγγισης απέναντι στην Τουρκία φαίνεται να είναι προϊόν µιας 
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νέας τακτικής από την στιγµή που στρατηγικός στόχος της Ελλάδας παραµένει η 
αντιµετώπιση της τουρκικής απειλής, τόσο στον ελλαδικό όσο και στον κυπριακό 
χώρο.  

Είναι γνωστή η θεώρηση του Κλαούζεβιτς ότι, ο πόλεµος είναι η συνέχεια της 
πολιτικής µε άλλα µέσα. Με άλλα λόγια, ο πόλεµος ως άσκηση βίας ή απειλή άσκησης 
βίας στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι αυτόνοµο φαινόµενο, αλλά ένας µόνο κρίκος στην 
αλυσίδα των διακρατικών σχέσεων που βρίσκεται σε άµεση διασύνδεση µε τους 
πολιτικούς σκοπούς που εκπληρώνει η Ελληνική εθνική στρατηγική (εάν υπάρχει). 
Όπως επιγραµµατικά γράφει ο Κλαοὐζεβιτς, «ο πόλεµος έχει την δική του γραµµατική, 
αλλά όχι την δική του αυτόνοµη λογική». 

Πλήθος παραδειγµάτων καταµαρτυρεί ότι αυτά τα απλά και αυτονόητα της 
στρατηγικής ανάλυσης φαίνεται να µην είναι έστω και στοιχειωδώς κατανοητά στην 
δηµόσια πολιτική, θα τολµούσα να πω, και στην ακαδηµαϊκή συζήτηση στην Ελλάδα. 
Βασικά, αυτό που δεν συνεκτιµάται είναι ότι µεταξύ της ειρήνης και του πραγµατικού 
κόσµου και µεταξύ των αρχών του διεθνούς δικαίου και της ιδεατής τους εφαρµογής 
παρεµβάλλονται τα αίτια πολέµου.  

Μεταξύ άλλων, κύρια αίτια πολέµου είναι η άνιση ανάπτυξη και τα 
συνεπακόλουθα διλήµµατα ασφαλείας, οι ηγεµονικές συγκρούσεις για έλεγχο των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων, οι ανταγωνισµοί για στρατηγική εποπτεία και για 
σφαίρες επιρροής, οι περιφερειακές διενέξεις οι οποίες είναι, ως επί το πλείστον, 
κατάλοιπα των ηγεµονικών συγκρούσεων και οι παράγοντες της διεθνούς 
πολιτικής που διαφεύγουν των ελέγχων της κρατικής κυριαρχίας, όπως π.χ. η 
τροµοκρατία, κ.λ.π.  

Τα κράτη, εξ αντικειµένου, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Τα φιλειρηνικά 
κράτη που είναι και τα περισσότερα και τα ηγεµονικά-αναθεωρητικά κράτη. 

Η στρατιωτική ισχύς ενός µη αναθεωρητικού-επεκτατικού κράτους 
αποκλειστικό σκοπό έχει την διαφύλαξη της διεθνούς τάξης στην οποία ανήκει. Τα 
φιλειρηνικά κράτη έχουν συµφέρον να µην προσφεύγουν στη βία και να επιλύουν 
ειρηνικά τις διαφορές τους.  

Τα ηγεµονικά-ισχυρά και τα αναδυόµενα αναθεωρητικά κράτη είτε δεν 
ενδιαφέρονται για το τι λέει το διεθνές δίκαιο είτε στηριζόµενα στο δίκαιο του ισχυρού 
το ερµηνεύουν κατά το δοκούν.  

Δεν υπάρχουν περιθώρια αµφιβολιών ως προς τους τρόπους µε τους οποίους θα 
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν πολλά από τα αίτια πολέµου.  Εάν το κράτος που 
αξιώνει την αλλαγή του καθεστώτος κυριαρχίας προσφύγει στους διεθνείς 
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θεσµούς και ο υπερασπιστής του κυριαρχικού status quo συµφωνεί, τότε οι 
προσπάθειες επίλυσης συνεχίζονται µέχρι να εξευρεθεί αµοιβαία αποδεκτή 
διέξοδος σύµφωνα µε την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Εάν αυτό 
δεν είναι εφικτό, η σταθερότητα, η ειρήνη και οι ποικίλες διακρατικές συναλλαγές 
είναι συνάρτηση της ισορροπίας δυνάµεων και της αποτελεσµατικής αποτρεπτικής 
στρατηγικής του κράτους που υπερασπίζεται το ισχύον κυριαρχικό καθεστώς, βάσει 
των συνθηκών. Σ’ αυτή την περίπτωση οι διεθνείς θεσµοί είναι εξ αντικειµένου µόνο 
επικουρικού χαρακτήρα.  

Στην στρατηγική ανάλυση, είναι δυνατό να υπάρχουν σηµαντικές διαφωνίες για 
πολλά πράγµατα, όµως, υπάρχει σύγκλιση ή/και οµοφωνία µεταξύ των σοβαρών 
αναλυτών σε ό,τι αφορά την ισορροπία διπλωµατικής και στρατιωτικής ισχύος, η 
οποία είναι τόσο προϋπόθεση σταθερότητας όσο και προϋπόθεση για τον υπερασπιστή 
του status quo προκειµένου να διαφυλάξει τα έσχατα συµφέροντά του, να διεξάγει 
διαπραγµατεύσεις χωρίς κίνδυνο για την ασφάλειά του και χωρίς να κινδυνεύει να 
γίνει αντικείµενο διπλωµατικών και στρατιωτικών εκβιασµών. Η ισορροπία είναι 
προϋπόθεση, επίσης, για να αποδυναµωθούν τα εκατέρωθεν κίνητρα για µια πρώτη 
επίθεση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κρίσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανισορροπία 
ενθαρρύνει τον επιτιθέµενο είτε να δοκιµάσει να «νικήσει» µε µια σύντοµη µάχη (και 
ίσως µια πρώτη αιφνιδιαστική επίθεση), είτε να πιστέψει πως θα κερδίσει 
«τροµάζοντας τον αµυνόµενο αντί πολεµώντας τον» µε αποτέλεσµα να προκαλέσει 
αστάθεια, σίγουρη κρίση και πιθανότατα σύγκρουση. 

Το αυτονόητο γεγονός που καθηµερινά επαληθεύεται στην διεθνή ζωή είναι 
ότι όσο µεγαλύτερη είναι η αναθεωρητική απειλή τόσο περισσότερο πρέπει το 
αµυνόµενο κράτος να µερ ιµνά γ ια την ι σορροπ ία στρατ ιωτ ικής 
(συµπεριλαµβανοµένου της αµυντικής βιοµηχανίας) και διπλωµατικής ισχύος. Αν ο 
αµυνόµενος είναι απρόσεκτος στα προβλήµατα της άνισης ανάπτυξης και, αν εξαιτίας 
αυτού περιέλθουµε σε κατάσταση στρατιωτικής και διπλωµατικής ανισορροπίας ή 
όπως συχνά αποκαλείται στη πολιτική συζήτηση στρατηγικής ψυχραιµίας (κατά 
την άποψή µου φοβίας) οι συνέπειες είναι αναπόδραστες: Είτε το απρόσεκτο κράτος 
υποχωρεί, είτε οδηγούµαστε σε αστάθεια και ενδεχοµένως πόλεµο. 

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ενώ η ισορροπία δυνάµεων δηµιουργεί 
προϋποθέσεις σταθερότητας και ισόρροπων διαπραγµατεύσεων η ανισορροπία 
διπλωµατικής και στρατιωτικής ισχύος και η προσπάθεια αντιστάθµισής της στις πιο 
πάνω γραµµές οδηγεί σε ένταση των διληµµάτων ασφαλείας, σε φαύλο κύκλο 
ανορθολογ ικών ε ξοπλ ισ τ ι κών ανταγων ισµών κα ι αναπόδραστα σε 
πολιτικοστρατιωτική αστάθεια που καταλήγει είτε σε σύρραξη είτε σε άτακτη πολιτική 
υποχώρηση του αδυνάµου για να αποφύγει την σίγουρη συντριβή του.  
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Συναφής είναι και η συζήτηση για τους εξοπλισµούς µιας χώρας. Αν και 
αυτονόητο, στην στρατηγική ανάλυση θεωρείται κανόνας ότι δεν πρέπει να ξοδεύεται 
«ούτε ένα ευρώ περισσότερο ή λιγότερο από αυτό που απαιτείται για την ασφάλεια 
του κράτους». Σκοπός είναι η ασφάλεια ενός κράτους, κάτι το οποίο λόγω της γνώσης 
που έχουµε για τις ιδιότητες των οπλικών συστηµάτων και άλλων παραγόντων είναι, 
σχεδόν, απόλυτα µετρήσιµο. Οι εξωτερικές απειλές, τα στρατιωτικά µέσα, και το 
στρατηγικό δόγµα µια χώρας δεν ορίζονται αυθαίρετα, ούτε είναι δυνατό η ανάλυση 
αυτών των θεµάτων να γίνονται µε γνώµονα επιχειρηµατικές σκέψεις που έχουν οι 
εκάστοτε Υπουργοί ή τα διαπιστευτήρια που αφειδώς προσφέρουν οι πρεσβείες των 
ηγεµονικών κρατών, τα οποία ενδιαφέρονται να αποδυναµώσουν το Α ή το Β κράτος 
για να προκαλέσουν ανακατανοµές συνόρων, συµφερόντων και επιρροών.  

Ο µεγάλος διεθνολόγος Hans Morgenthau, πάντως, έγραψε: «Όταν σε µια χώρα 
αντί ορθής-καλής θεωρίας διεθνών σχέσεων επικρατήσουν απατεωνιές και 
φρεναπάτες, συρρικνώνεται ή εκµηδενίζεται». Αυτό σηµαίνει, «πως αν και το διεθνές 
σύστηµα δεν αλλάξει µορφή ή χαρακτήρα, µεταξύ των κρατών θα λαµβάνουν χώρα 
ανακατανοµές συνόρων και συµφερόντων». 

Φαίνεται ότι, ο Θουκυδίδης έχει έλθει ακόµη πιο κοντά µας, έτσι ώστε τώρα 
να µιλά στο αυτί µας. 

Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. 
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