
 

Ομιλία Μαριλένας Κοππά στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών ΕΝΑ 

«Για μια προοδευτική εξωτερική πολιτική» - 23.10.19 

 

Τι είναι σήμερα μια προοδευτική εξωτερική πολιτική; Το ερώτημα δεν είναι απλό γιατί 

η ελληνική αριστερά έχει διαφορετικές πεποιθήσεις και ευαισθησίες, συχνά 

αλληλοσυγκρουόμενες και ανταγωνιστικές. Όπως υπάρχουν πολλές τάσεις και 

ρεύματα στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο, το ίδιο συμβαίνει στην εξωτερική πολιτική.  

Τρεις διακριτές παραδόσεις, η διεθνιστική, φιλοδυτική και εθνικιστική, 

διασταυρώνονται έχοντας και στο παρελθόν οδηγήσει σε παράδοξες συμμαχίες. 

Αφού λοιπόν υπάρχουν διαφορετικά ρεύματα σκέψης, ας μιλήσουμε τότε επί της 

αρχής. Μια προοδευτική εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι:  

• αντι-επεμβατική, με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία των άλλων κρατών,  

• ενεργητική, να μην είναι δηλαδή απλός θεατής των εξελίξεων, που απλώς 

αντιδρά στις επιλογές άλλων αλλά να μπορεί να θέτει την ατζέντα   

• αντιμιλιταριστική 

• οικολογική/περιβαλλοντική 

• πολυμερής 

• πολυδιάστατη 

• πατριωτική, αλλά με την έννοια του συνταγματικού πατριωτισμού, που 

επιτρέπει σε διάφορες ταυτότητες εντός της χώρας να νιώθουν ότι ανήκουν και 

να αναπτύσσονται. 

Ο 21ος αιώνας, αντίθετα με τις προβλέψεις, αποδεικνύεται ο αιώνας της απόλυτης 

αβεβαιότητας στο επίπεδο του διεθνούς συστήματος, με κρίση της δημοκρατίας σε 

πολλά μέρη του πλανήτη αλλά και σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Το πρότυπο του 

αυταρχικού ισχυρού ηγέτη τύπου Πούτιν, Ερντογάν, Όρμπαν, Τραμπ επεκτείνεται, την 

ίδια ώρα που η παγκοσμιοποίηση αυξάνει τις ανισότητες τόσο μεταξύ των κρατών όσο 

και μεταξύ των πολιτών του ίδιου κράτους. Όλο και περισσότεροι πολίτες εξωθούνται 

στο περιθώριο, αυξάνοντας τις στρατιές των απελπισμένων που δεν έχουν κανένα 

διακύβευμα στην πολιτική. 



Θα ήταν πάντως λάθος να εκλάβουμε την εξωτερική πολιτική ως αναγκαία απάντηση 

στο δίλημμα: άναρχη παγκοσμιοποίηση ή εσωστρέφεια με επιστροφή στην εθνική 

κυριαρχία. Πλέον το τοπικό είναι παγκόσμιο και το παγκόσμιο τοπικό. Η 

παγκοσμιοποίηση είναι μια πραγματικότητα και η μάχη για τι μορφή θα πάρει αυτή 

είναι η πραγματική σύγκρουση του μέλλοντος μας. Η ουτοπική εσωστρεφής λογική 

του «να κλειστούμε στον εαυτό μας για να ξαναπάρουμε τον έλεγχο της ζωής μας στα 

χέρια μας» δεν είναι λύση. Είμαστε κομμάτι μιας αλυσίδας και καμιά χώρα δεν είναι 

απομονωμένο νησί.  

Αλλά φυσικά παραμένει το ερώτημα: πως να μιλήσεις για εθνική κυριαρχία όταν η 

σύγχρονη οικονομία διαβρώνει τα όρια του εθνικού κράτους; Όταν η αλληλεξάρτηση 

των κρατών μεγαλώνει, η προοδευτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε μια υπερεθνική βάση.  

Τα προοδευτικά κινήματα οφείλουν να απαντήσουν στα νέα δεδομένα μακριά από 

εθνικιστικές ιδέες.  Όχι μόνο ανεφάρμοστες αλλά και επικίνδυνες, μακριά από την 

σύγχρονη πραγματικότητα.  

Η βία διεθνώς αλλάζει φύση, συνδεδεμένη με τη δυσφορία των κοινωνιών, το αίσθημα 

ταπείνωσης και την κοινωνική απογοήτευση. Την ίδια ώρα οι στρατιωτικές συμμαχίες 

περνούν υπαρξιακή κρίση, με έναν πρωτόγνωρο τρόπο. Σήμερα, μπορεί να υπάρχουν 

υπερδυνάμεις αλλά όχι καθεστώς υπερδυνάμεων. Δηλαδή δεν υπάρχει πια η ικανότητα 

ή δυνατότητα να αναλάβει κάποια χώρα τα προβλήματα της υφηλίου στη βάση μιας 

κοσμοθεωρίας για το μέλλον του κόσμου. Δεν λείπουν τα μέσα αλλά το όραμα. Η 

περίπτωση των ΗΠΑ είναι απόλυτα χαρακτηριστική. 

Πρέπει να αλλάξουμε γιατί αλλάζει ο κόσμος. Οι παλιές μέθοδοι ανάλυσης του 

παγκόσμιου περιβάλλοντος δεν αποδίδουν. Ο κόσμος δεν είναι πλέον μονοπολικός ή 

πολυπολικός αλλά και αυτή η έννοια του πόλου αμφισβητείται. Η έως τώρα ισχυρότερη 

χώρα του πλανήτη οι ΗΠΑ, περνάει μια βαθιά κρίση. Η Κίνα αναδύεται δυναμικά με 

τον πιο άναρχο καπιταλισμό να συνυπάρχει με αυταρχισμό και συγκεντρωτισμό στο 

πολιτικό πεδίο. Οι δε απειλές αποκτούν νέα μορφή: πολλές δεν προέρχονται από 

κρατικούς δρώντες αλλά από μη κρατικούς όπως το κυβερνοέγκλημα, η κλιματική 

αλλαγή ή ο ISIS. Η δε διάκριση εσωτερικών και εξωτερικών απειλών γίνεται ολοένα 

και πιο δύσκολη (Ο κυβερνοπόλεμος, είναι εσωτερική ή εξωτερική απειλή;). 

Μπροστά σε έναΝ κόσμο πιο απρόβλεπτο, όπου η ίδια η επιβίωση μας κρίνεται, όπου 

ακόμη και τα κεκτημένα όπως η αστική δημοκρατία στην Ευρώπη υποχωρεί σε αρκετές 

χώρες, όπου ο φασισμός ρίχνει ακόμη βαριά τη σκιά του, ενώ ο λαϊκισμός και οι 

ισχυροί/ αυταρχικοί ηγέτες πολλαπλασιάζονται, όπου το Brexit θέτει σε αμφισβήτηση 

την ιδέα της εξέλιξης της ΕΕ ως μια γραμμική διαδικασία, όπου το περιβάλλον αλλάζει 

κάτω από την άναρχη ανάπτυξη, όπου χάκερ μπορούν να παρέμβουν και να 

αλλοιώσουν πολιτικές διαδικασίες, χρειαζόμαστε μια νέα εξωτερική πολιτική. 

Ζητούμενο είναι μια προοδευτική πολιτική που παρέχει μια ευρύτερη και βαθύτερη 

ανάλυση των διεθνών θεμάτων και των παγκόσμιων προκλήσεων. Ένα πολυδιάστατο 

πλαίσιο πολιτικής, που συμβάλει στον αναστοχασμό και μια νέα ματιά στα κυρίαρχα 

θέματα που μας αφορούν. Που προωθεί την πολυμέρεια και την τήρηση των διεθνών 



συμφωνιών ως βάση της ανθρώπινης συνύπαρξης. Όπου το διεθνές δίκαιο πρέπει να 

παραμείνει πυξίδα στη δράση μας, μια και είναι το μεγαλύτερο όπλο που διαθέτουν οι 

μικρές χώρες σε ένα άναρχο διεθνές περιβάλλον. Όμως, άλλο σεβασμός του διεθνούς 

δικαίου και άλλο να ορίζουμε τη στρατηγική μας στη βάση των εθνικών «δικαίων» ως 

εάν οι άλλοι να μην έχουν και αυτοί εθνικά δίκαια. Ας μιλήσουμε ρεαλιστικά για το 

εθνικό συμφέρον και πως αυτό μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τα εθνικά 

συμφέροντα των άλλων κρατών.  

Αλλά και κάτι άλλο: Σήμερα που τα όρια εσωτερικού-εξωτερικού δείχνουν να 

κλονίζονται, πολλά θέματα που θεωρούσαμε εσωτερικής φύσης μεταφέρονται στον 

τομέα εξωτερικής πολιτικής: Όταν ο στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, τότε μπορούμε 

να μιλάμε για διπλωματία του περιβάλλοντος, της ισότητας των φίλων, υγείας ή της 

μάχης κατά της φτώχειας και λοιπά. Οι 17 παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκαν το 2015, δείχνουν πόσο δεν υπάρχουν πλέον στεγανά, 

αλλά όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα θέματα που αφορούν το μέλλον του πλανήτη 

και κάθε χώρας ξεχωριστά. 

Η κρίση στην ΕΕ είναι μια πολυεπίπεδη κρίση: κοινωνικής δικαιοσύνης, αξιοπιστίας 

στο εσωτερικό και το εξωτερικό, περιβαλλοντική, κρίση αντιπροσώπευσης και 

δημοκρατίας. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση φαινόταν για χρόνια ως μια μη αναστρέψιμη 

διαδικασία. Σήμερα βλέπουμε τα όρια μιας τέτοιας προσέγγισης. Η επιστροφή στην 

«ασφάλεια «της ταυτοτικής πολιτικής, δηλαδή μιας πολιτικής στηριγμένης σε εθνικές 

ή θρησκευτικές ταυτότητες, δείχνει τα όρια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Πορείας.  

Μπορούμε να αλλάξουμε όλα αυτά; Πιστεύω ναι. Με ένα σχέδιο που θα συνδυάζει την 

δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και τη στροφή στη βιωσιμότητα. Είτε το θέλουμε 

είτε όχι, η  ιδέα μιας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα αποτελέσει τη υπαρξιακή 

βάση του ευρωπαϊκού μέλλοντος μας. Αυτή, θεωρώ θα βοηθήσει την Ευρώπη να 

ξαναγίνει ένας χώρος νοήματος. 

Ο 21ος αιώνας μπήκε με ανατροπές στο παγκόσμιο σύστημα και την γεωπολιτική να 

επιστρέφει με ένταση. Η κρίση της ΕΕ, μια Τουρκία που πιστεύει ότι δεν δεσμεύεται 

από τίποτα, τα Δυτικά Βαλκάνια που ακόμη αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες, 

ένας πλανητάρχης που απορρίπτει την πολυμέρεια και αντιλαμβάνεται την παγκόσμια 

πραγματικότητα με όρους ανταλλαγμάτων, δημιουργεί νέα δεδομένα. Αντίθετα με τον 

Ψυχρό Πόλεμο και το διάστημα αμέσως μετά οι ισχυρές χώρες ασχολούνται λιγότερο 

με το να προωθούν αξίες στο εξωτερικό και περισσότερο με το να περιχαρακώνουν τις 

διαφορές τους σε ένα πλαίσιο που ορίζει η παγκοσμιοποίηση.  

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη χώρα μας; Είμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά που 

δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Με μια Αραβική Άνοιξη που πλην Τυνησίας 

κατέληξε σε αραβικό εφιάλτη. Με μια Τουρκία που σπάει τους δεσμούς με την Ευρώπη 

και εξελίσσεται σε περιφερειακή δύναμη. Με μια Μέση Ανατολή σε κατάσταση 

παρατεταμένης αστάθειας που σηματοδοτεί το τέλος της μεταποικιακής περιόδου. 

 Ας είμαστε σαφείς:  



1. Τα Βαλκάνια είναι οι φυσικοί σύμμαχοι μας. Η χώρα μας όμως πρέπει να 

απευθυνθεί σε αυτούς, χωρίς τον μικρομεγαλισμό της δεκαετίας 90, όπου 

πριμοδοτώντας τον εθνικισμό μέσα από το Μακεδονικό πιστεύαμε ότι 

μπορούσαμε να είμαστε ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια. Ενώ είμαστε απλά 

μέρος του προβλήματος. Τώρα, με τη συμφωνία των Πρεσπών έχουμε όλες τις 

προϋποθέσεις για επιβεβαίωση των συμμαχιών μας.   

Θα ήθελα να κάνω μια βασική διαπίστωση: Για τη χώρα μας τα επονομαζόμενα 

«εθνικά ζητήματα», δηλαδή τα κρισιμότερα ζητήματα εξωτερικής απαιτούν ισχυρές 

συμμαχίες. Η εξωτερική μας πολιτική κυριαρχήθηκε για χρόνια από στερεότυπα και 

μια φοβική αντίληψη που στέρησε στη χώρα την αναγκαία αυτοπεποίθηση για να 

προχωρήσει δυναμικά. Με την κατάρρευση του κομμουνισμού στη γειτονιά μας αντί 

με εμπιστοσύνη στον εαυτό μας να ηγηθούμε την πορεία της περιοχής προς την 

Ευρώπη, αφήσαμε τον εθνοκεντρισμό να πάρει το πάνω χέρι. Το Μακεδονικό ήταν η 

πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Σήμερα, είναι η στιγμή για συμμαχίες που θα 

λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος στην περιοχή μας. Επαναλαμβάνω: Οι 

βαλκανικοί λαοί είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι. Η περιοχή δεν χρειάζεται ηγέτη ή 

ηγεμόνα, στερεότυπα που μας εγκλώβισαν στην αρχή του 2000, την εποχή των 

μεγάλων ψευδαισθήσεων. Η περιοχή απαιτεί πολλαπλές γέφυρες μεταξύ μας και με 

την ΕΕ και ένα στιβαρό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα βοηθήσει την 

ανάπτυξη και εμπέδωση της ειρήνης στην περιοχή. Πλέον, μετά τη συμφωνία των 

Πρεσπών πρέπει να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε μια πραγματική 

περιφερειακή πολιτική από την περιοχή, για την περιοχή. Μια πολιτική που δεν είναι 

απλώς το άθροισμα των διμερών ή τριμερών σχέσεων αλλά κάτι πολύ παραπάνω. Σε 

αυτό η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει ένα κομβικό ρόλο. Ειδικά μετά τις 

τελευταίες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Η Συμφωνία των Πρεσπών άλλαξε τα δεδομένα και τη θέση της χώρας. Κατά βάση, 

ήταν τα μόνα καλά νέα σε μια Ευρώπη που ταλανίζεται από το Βrexit και τους 

βρυχηθμούς των λαϊκίστικών αυταρχικών καθεστώτων της Ανατολής. Που 

συμπιέζεται ανάμεσα στο φαραωνικό σχέδιο της Κίνας, σε μια Ρωσία που έρχεται να 

«χαλάσει το παιχνίδι» και την Αμερική του Τραμπ που θέτει υπό αμφισβήτηση τον 

διατλαντικό δεσμό. Δυστυχώς η ΕΕ δεν φάνηκε στο ύψος των απαιτήσεων: συνδέοντας 

την τύχη της ΒΜ με την Αλβανία και αρνούμενη να δηλώσει έστω και μια ημερομηνία 

έναρξης διαπραγματεύσεων, μια διαδικασία που έτσι κι αλλιώς θα κρατούσε πάνω από 

δέκα χρόνια δυναμιτίζει τη σταθερότητα στα Βαλκάνια αποσταθεροποιώντας με τον 

πιο δραματικό τρόπο τη Βόρεια Μακεδονία. Σε αυτό που συντελέστηκε στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο η χώρα μας παρέμεινε αμέτοχη ως ένα να μην την αφορά. Είναι σαφές ότι 

υπάρχουν κύκλοι στην ΝΔ που εύχονται να καταρρεύσει η συμφωνία. Αρκεί να μην 

πάρουμε την ευθύνη. Είναι μια κοντόφθαλμη προσέγγιση: είναι σαφές για όποιον έκανε 

τον κόπο να διαβάσει τη συμφωνία ότι στο άρθρο 1 της Συνθήκης ορίζεται ότι η χρήση 

του νέου ονόματος στο εσωτερικό και κυρίως στα εσωτερικά έγγραφα είναι άμεσα 

εξαρτώμενο από το άνοιγμα των ενταξιακών κεφαλαίων. Η μη ύπαρξη 

διαπραγματεύσεων θέτει σε κίνδυνο τη μεγάλη επιτυχία της συμφωνίας που είναι το 

erga omnes, δηλαδή όνομα για όλες τις χρήσεις. 



Και κάτι ακόμη για τη Συμφωνία: H επιτυχία της θα κριθεί στην πράξη στην εφαρμογή 

της. Όταν έχουμε δηλώσεις όπως αυτές βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που 

υποτίθεται σέβονται τη συμφωνία ή του νεοεκλεγέντος δημάρχου Θεσσαλονίκης ότι 

το Βόρεια Μακεδονία δεν τους βγαίνει, η χώρα μας βρίσκεται ήδη εν αδίκω. Πώς θα 

ζητήσεις την τήρηση από την άλλη μεριά όταν εσύ δεν τηρείς τη συμφωνία; Η 

συμφωνία θα κριθεί στην εφαρμογή όταν σταδιακά γίνει κτήμα των πολιτών και των 

δυο μερών. Αντίστοιχη φυσικά είναι η υποχρέωση και από την άλλη πλευρά: για να 

λειτουργήσει η συμφωνία πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι τη νέα ονομασία. Πρόσφατα 

θέματα με την Ένωση δημοσιογράφων που χρησιμοποιούσαν την παλιά ονομασία και 

ακυρώθηκε η επίσκεψη των Ελλήνων συναδέλφων τους. Θα ήθελα επίσης να 

σημειώσω ότι με ιδιαίτερη ανησυχία παρατηρούμε την απραξία της νέας κυβέρνησης 

στο ζήτημα των επιτροπών για τα σχολικά βιβλία και τα εμπορικά ζητήματα. Η 

κωλυσιεργία, μόνο ζημιά επιφέρει στη χώρα μας. 

Εν τέλει, η συμφωνία μας δείχνει και ποια πρέπει να είναι μια προοδευτική εξωτερική 

πολιτική. Μια πολιτική ενεργητική, που λύνει προβλήματα, που δεν τα αφήνει να 

χρονίζουν, κάτω από το φόβο του πολιτικού κόστους. Μια πολιτική με αμοιβαίο 

όφελος, όπου κανείς δεν βγαίνει ταπεινωμένος, οικοδομώντας με τον καλύτερο τρόπο 

μια βάση ειρήνης και συνεργασίας, που αντανακλά σε ολόκληρη την περιοχή. Και που 

μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στο βασικό μας πρόβλημα που είναι η Τουρκία. 

2. Η Τουρκία είναι αδιαμφισβήτητα το κύριο ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής. Η Τουρκία κάνει πόλεμο στην Συρία γιατί θέλει να λύσει υπέρ της 

το πρόβλημα των Κούρδων αλλά κυρίως γιατί μπορεί να το κάνει. Εδώ και η 

αναφορά στη Συνθήκη της Λοζάνης που επανειλημμένα ο Ερντογάν δήλωσε 

ότι τη θεωρεί ξεπερασμένη. Και έως τώρα είναι κερδισμένη. Η μεγάλη 

οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η άλλοτε ανθηρή τουρκική οικονομία, 

οδήγησε στην απόφαση στην εξαγωγή της ώστε να σφραγίσει μια εύθραυστη 

εθνική ενότητα. Τίποτα δεν είναι όμως δεδομένο. Την ώρα που η 

μεταναστευτική κρίση διχάζει την Ευρώπη, η Τουρκία εξελίσσεται στο 

κλειδοκράτορα που κρατάει τις πύλες πίσω από τις οποίες πάνω από 3,5 εκατ. 

άνθρωποι θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη. Και με αυτό εκβιάζει και θα 

συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον.  

Μπορεί το επόμενο διάστημα η εξαγωγή της έντασης να μεταφερθεί στην Κυπριακή 

ΑΟΖ όπου ήδη το πλαίσιο έχει στηθεί και οι καταδίκες της ΕΕ δεν έχουν πλέον κανένα 

αποτέλεσμα. 

Δυστυχώς, στη χώρα μας διαχρονικά θεωρήθηκε ότι οι υψηλοί τόνοι με την Τουρκία 

αποδίδουν στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ανεξάρτητα τι αποτέλεσμα έχουν προς τα 

έξω. Όμως ό,τι κερδίσαμε ποτέ στις σχέσεις μας με την Τουρκία, όπως η ένταξη της 

Κύπρου στην ΕΕ, το πετύχαμε μέσα από διάλογο και αρνούμενοι να είμαστε το άλλοθι 

για την αρνητική στάση των άλλων Ευρωπαίων. Ο δε διάλογος που άρχισε με την 

διπλωματία των σεισμών με τους ΥΠΕΞ Παπανδρέου-Τζεμ, έθεσε την βάση για τις 

διερευνητικές επαφές που ενδεχομένως να μας είχαν επιτρέψει να λύσουμε το βασικό 



πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας και των χωρικών υδάτων μέσα από μια οριστική λύση 

με την Τουρκία, αν η ΝΔ δεν τις είχε διακόψει. 

Φυσικά σήμερα δεν είμαστε εκεί. Την ώρα που η σαρωτική οικονομική κρίση από το 

2009 μας οδήγησε σε μια εσωστρέφεια, η Τουρκία άλλαζε. Το ίδιο και ο Ερντογάν. Ο 

ηγέτης, που είχε χαιρετιστεί από τη Δύση, όταν ανέβηκε στην εξουσία το 2002, ως 

υπερασπιστής των ευρωπαϊκών αρχών στη χώρα και πολέμιος του στρατιωτικού 

βαθέως κράτους, είχε αλλάξει, όπως άλλαζαν και οι πολιτικές ισορροπίες στη χώρα 

του. Ειδικά μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, με τις διώξεις και τον 

αυταρχισμό του Ερντογάν, με τις πιέσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ, με την εισβολή στη 

Συρία και τη Συμμαχία με τον Πούτιν, δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τετριμμένες 

εκφράσεις. 

Σήμερα:  

i. Η Τουρκία είναι μια χώρα που θέτει τη δική της Ατζέντα. Που έχει αποφασίσει 

ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της δεν υπάρχει, οπότε ούτε νιώθει δεσμευμένη από 

υποχρεώσεις που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο. Η σχέση της πλέον με την 

Ευρώπη θα είναι μια σχέση ανταλλαγμάτων, που βλέπουμε να την μετατρέπει 

σε ανατολίτικο παζάρι. Πουθενά δεν είναι πιο σαφές από το προσφυγικό. 

ii. Έχει μια συντριπτική υπεροπλία έναντι της Ελλάδας στο επίπεδο των 

εξοπλισμών, αλλά και στρατιωτική υπεροχή με στρατιώτες με εμπειρία στο 

πεδίο των μαχών. 

iii. Με τις ΗΠΑ αισθάνεται ότι μπορεί να διαπραγματεύεται ως ίσος προς ίσο. Η 

ιστορία των S400 είναι πολύ διδακτική. 

iv. Η Τουρκία υποχρέωσε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να υποχωρήσουν στο ζήτημα 

των  S400. Oι πύραυλοι παραλήφθηκαν και καμιά κύρωση δεν επιβλήθηκε στην 

Τουρκία η οποία θα παραλάβει και τα F35. 

v. H Συμμαχία με την Ρωσία και η όξυνση των σχέσεων με το Ισραήλ ανατρέπει 

την περιφερειακή ισορροπία, κάνοντας την Τουρκία έναν αυτόνομο ισχυρό 

παίκτη, μια περιφερειακή δύναμη, που πλέον όσο και να την ενδιαφέρει η Δύση 

δεν νιώθει αγκιστρωμένη σε αυτήν, πλέοντας σε αχαρτογράφητα νερά.  

vi. Στο πλαίσιο αυτό το Κυπριακό δεν θεωρώ ότι έχει τύχη. Αρχικά γιατί είναι 

αμφίβολο εάν επιθυμούν οι ίδιες οι ηγεσίες μια λύση που διαταράσσει το 

στατους κβο. Αλλά και γιατί η λύση δεν δείχνει να αφορά πλέον ένα μεγάλο 

μέρος της ελληνοκυπριακής κοινής γνώμης, κυρίως τους νέους, που θεωρούν 

ότι κάθε λύση είναι μια υποχώρηση, εθελοτυφλώντας στην πληθυσμιακή 

αλλοίωση του νησιού. 

Αυτό που απαιτείται είναι μια ψύχραιμη ανάλυση των νέων ισορροπιών και ένας 

οδικός χάρτης για τις σχέσεις με το δύσκολο γείτονα. Και φυσικά διατήρηση διαύλων 

διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.  

3. Η μετανάστευση είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι κινήσεις 

πληθυσμών μας θυμίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση δεν αντιστοιχεί μόνος την 

κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων και ιδεών αλλά και ανθρώπων. Και όπως λέει ο Ιβάν 



Κράστεφ, τα πρόσωπα του Ιανού, της παγκοσμιοποίησης, είναι του τουρίστα και του 

μετανάστη. Κάθε κυκλοφορία ανθρώπων μας φέρνει σε επαφή με τον άλλο από τον 

οποίο εξαρτάται η επιβεβαίωση της ταυτότητας μας.  Μιας ταυτότητας που συχνά 

εργαλειοποιείται για πολιτικούς στόχους. Είναι απόλυτο ψεύδος ότι μπορούν να 

στεγανοποιηθούν τα σύνορα. Η μετανάστευση είναι σαν το νερό. Θα βρει πάντα τρόπο 

να περάσει. Μόνη λύση είναι ο αγώνας στην Ευρώπη για αλληλεγγύη και ισότιμη 

κατανομή βαρών.  Η λογική μιας Ευρώπης-φρουρίου δεν είναι απλά μη ρεαλιστική: 

Αν η ΕΕ γίνει φρούριο, εμείς θα είμαστε φυλακισμένοι εντός. 

Γενικά, ποτέ το αίτημα για άσυλο δεν ήταν μεγαλύτερο, με πάνω από 25,9 εκατομμύρια 

άτομα παγκόσμια να εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω πολέμου και αστάθειας. Απλώς 

σήμερα μειώνεται θεαματικά και ο αριθμός των χωρών που είναι διατεθειμένες να τους 

υποδεχθούν. Θα έλεγα ότι ακόμη και η διάκριση «μετανάστες-πρόσφυγες» δεν είναι 

πλέον δόκιμη. Αν πρόσφυγας είναι αυτός που φεύγει από μια χώρα όπου απειλείται η 

ζωή του, το ίδιο δεν ισχύει για τους μετανάστες που φεύγουν από μια χώρα που δεν 

μπορεί να τους θρέψει; Μάχη για τη ζωή δεν είναι και αυτή; 

Στην εποχή που τα στρατόπεδα προσφύγων έχουν εξελιχθεί σε ανοιχτές φυλακές και 

αποκτούν ολοένα και πιο μόνιμο χαρακτήρα όλο το σύστημα πρέπει να αναμορφωθεί 

ριζικά. Το πρόβλημα είναι ότι μια τέτοια αναθεώρηση δεν βολεύει κανένα. Όπως 

αναφέρει σε ένα πολύ σημαντικό άρθρο στο Foreign Affairs η Ναγιάλα Νιάμπολα, 

ελάχιστοι είναι οι πολιτικοί ηγέτες παγκόσμια που είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν 

ως το τέλος το απαραβίαστο του δικαιώματος ασύλου. Και έτσι αυτή η αμφιθυμία δίνει 

το τελικό χτύπημα στο σύστημα ασύλου, που ως τώρα ήταν από τα θεμέλια της 

παγκόσμιας τάξης.  

4. Συμμαχίες: Πρώτο μέλημα μας, όπως ανέπτυξα, πρέπει να είναι οι συμμαχίες 

με τις βαλκανικές χώρες. Οι συμμαχίες της Ελλάδας με Ισραήλ και Αίγυπτο 

είναι θετικές, όπως κάθε συμμαχία και ενδεχομένως προοπτικά οι δύο τριμερείς 

να εξελιχθούν σε μια τετραμερή. Αλλά εκεί δεν αποτελούν κανενός είδους 

θωράκιση για τη χώρα. Την κρίσιμη ώρα θα είμαστε μόνοι μας. Το ΝΑΤΟ θα 

παραμείνει ουδέτερο, ενώ η ΕΕ με την ΚΠΑΑ σε εμβρυακή μορφή, είναι 

αμφίβολο αν θα δράσει. Εδώ βλέπουμε να ψελλίζει για την εισβολή τις 

Τουρκίας στη Συρία χωρίς να μπορεί να κάνει μια δήλωση στη βάση 

συναίνεσης.  

Η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να πάψει να είναι αμυντική, φοβική αλλά να 

ξαναγίνει μια πολιτική ανοιχτών οριζόντων. Να μιλήσουμε για το δικό μας όραμα και 

σχέδιο για την περιοχή: ποια είναι η στρατηγική, ποιοι είναι οι στόχοι. Να τους 

ιεραρχήσουμε και να αρχίσουμε να τους επεξεργαζόμαστε. Να πάψουμε να 

ετεροκαθοριζόμαστε και απλά να αντιδρούμε αλλά να πάρουμε πρωτοβουλίες που θα 

αναδείξουν τα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς. 

Πολύ σωστά η προηγούμενη κυβέρνηση και ο πρώην ΥΠΕΞ κ. Κοτζιάς θεώρησαν 

προτεραιότητα το κλείσιμο ανοιχτών, αχρείαστων διαφορών με τα Βαλκάνια. Οι 



Πρέσπες ολοκληρώθηκαν κλείνοντας 27 χρόνια αντιπαράθεσης. Με την Αλβανία είχαν 

προχωρήσει πολύ αλλά σήμερα όλα δείχνουν να έχουν παγώσει. 

Κάποια στιγμή θα πρέπει η εξωτερική μας πολιτική να πάψει να εξελίσσεται στα δελτία 

ειδήσεων με όρους ψευδοεπιστημονικής «μπουρδολογίας», με αρκετή δόση λαϊκισμού 

(φυσικά με εξαιρέσεις), να πάψει επίσης να αποτελεί αντικείμενο μικροκομματικής 

αντιπαράθεσης  και να συζητηθεί σοβαρά μια νέα εθνική στρατηγική για τη νέα εποχή. 

Πέρα από τους εορτασμούς των 200 χρόνων από το 1821, θα πρέπει να δούμε πως η 

χώρα θα πορευτεί στο μέλλον σε μια περιοχή που αλλάζει ριζικά και όπου η σκληρή 

ισχύς παίρνει πάλι το πάνω χέρι. Ποιες συμμαχίες μπορούν να μας βοηθήσουν, τι μέσα 

και με τι στόχους. 

Για να καταλήξω: Μια προοδευτική εξωτερική πολιτική ξεκινά από μια αντίληψη που 

έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως βασικά αγαθά. Που 

στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις συμμαχίες και έχει ένα όραμα για τη θέση της 

χώρας μας στον  κόσμο, την περιοχή μνας και την ΕΕ. Που παραμένει σταθερά 

προσηλωμένη στη ΕΕ, που παρά τα προβλήματα της είναι το καλύτερο σχήμα που 

υπήρξε ποτέ. Σε μια εποχή που κανείς δεν μπορεί μόνος του, που η αυτάρκεια είναι μια 

αυταπάτη, μόνο μια τέτοια πολιτική μπορεί να είναι προστασία και πυξίδα στο αβέβαιο 

διεθνές περιβάλλον που ζούμε. 


