ΕΘΝΙΚΟ ΓΕΩΠΟΛΙΣΙΚΟ – ΓΕΩΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ
Καλφπτοντασ το χαμζνο ζδαφοσ
Η Ελλάδα διζρχεται μιασ κρίςθσ, όμοια τθσ οποίασ δεν ζχει γνωρίςει
τουλάχιςτον από το τζλοσ του Εμφυλίου. Η εικόνα τθσ χϊρασ μασ βάλλεται
διαρκϊσ και από ξζνουσ παράγοντεσ αλλά, δυςτυχϊσ, και από εντόσ των
ςυνόρων ‘‘υπεφκυνα’’ χείλθ… Όμωσ, μζςα ςτθν οικονομικι κρίςθ
ξεπροβάλλουν απειλζσ και για τα Εκνικά μασ Θζματα. Η ζλλειψθ ‘‘πυξίδασ’’
ςτθν εξωτερικι μασ πολιτικι γίνεται αντιλθπτι ςιμερα, περιςςότερο από
κάκε άλλθ φορά.
Του Παναγιώτθ Α. Καράμπελα
Μζλοσ Κ.Ε. ΛΑ.Ο.Σ., Στρατθγικόσ Αναλυτισ – 12/5/2011

Τα φοβικά ςφνδρομα και οι αυτοςχεδιαςμοί των τελευταίων τουλάχιςτον 15
ετϊν, απειλοφν να παραςφρουν ςε ανείπωτεσ περιπζτειεσ τθ χϊρα. Πλζον,
κφματα τθσ κρίςθσ κινδυνεφουν να πζςουν, εκτόσ από τα οικονομικά των
Ελλινων πολιτϊν, και τα ίδια τα κυριαρχικά μασ δικαιϊματα ωσ κράτοσ.
Όπωσ προκφπτει από τθν γενικότερθ ανάλυςθ τθσ ςθμερινισ κζςεωσ τθσ
χϊρασ μασ ςτθν παγκόςμια ςκακιζρα, τθν αντιμετώπιςθ που ειςπράττει, αλλά
και τισ προοπτικζσ τθσ, που ςχεδόν διαχρονικά παραμζνουν αναξιοποίθτεσ
από το ςφγχρονο Ελλθνικό κράτοσ, υπάρχει ζνα ζλλειμμα ςχεδιαςμοφ,
ςτόχευςθσ, ςυνεννόθςθσ όςο και ςυναίνεςθσ. Είναι χαρακτθριςτικό το
φαινόμενο που παρατθρείται, να αλλάηει θ εξωτερικι μασ πολιτικι ανάλογα
με τθν κυβζρνθςθ, καμιά φορά ανάλογα και με τον εκάςτοτε υπουργό τθσ
ίδιασ κυβερνιςεωσ!
Αυτό που χρόνια φωνάηουμε όςοι αςχολοφμαςτε με τα κζματα τθσ
εξωτερικισ πολιτικισ, τθσ άμυνασ και των Εκνικϊν Θεμάτων εν γζνει, είναι θ
ανάγκθ επιτζλουσ αυτι θ χϊρα να αποκτιςει ζνα ςυμπαγζσ Γεωςτρατθγικό
Δόγμα βάςει του οποίου κα κινείται ςτθν παγκόςμια ςκακίερα. Δυςτυχϊσ,
αυτό ςυνεχίηει να αποτελεί το ηθτοφμενο. Μζςα ςτο 2010 είχε ακουςτεί από
το Υπουργείο Εξωτερικών θ ανάκεςθ ςτο πρζςβθ κ. Ηζππο τθσ οργάνωςθσ
μιασ ςειράσ ςυηθτιςεων ανταλλαγισ απόψεων με διάφορουσ κεςμικοφσ
παράγοντεσ (κόμματα, δθμοςιογράφουσ επιςτθμονικι κοινότθτα κτλ.), με
τελικό αντικειμενικό ςκοπό τθν διαμόρφωςθ ενόσ Δόγματοσ Εξωτερικισ
Πολιτικισ από τθ χϊρα μασ. Ζκτοτε, όπωσ και τόςα άλλα όμορφα πράγματα
που κατά καιροφσ ζχουν ανακοινωκεί από τισ Ελλθνικζσ κυβερνιςεισ, ζτςι κι
αυτό…εξαφανίςκθκε, μετά πολλϊν επαίνων, από τθν κυβερνθτικι ατηζντα…

Εκνικό Δόγμα με ςωςτζσ βάςεισ
Το εγχείρθμα ςυγγραφισ ενόσ τζτοιου κειμζνου δεν είναι απλι υπόκεςθ,
οφτε μπορεί να γίνει μζςα ςε μερικοφσ μινεσ με τισ ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ
που ζχουν περάςει άλλα ςθμαντικά κζματα από τθ Βουλι προσ ψιφιςθ τουσ
τελευταίουσ ςχεδόν 18 μινεσ. Απαιτείται να μπουν οι κατάλλθλοι κανόνεσ
και το ςωςτό πλαίςιο ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι ςτακερό και να αντζξει
ςτο χρόνο.
Αυτό που απαιτείται να γίνει είναι όλεσ οι πολιτικζσ δυνάμεισ (ι ζςτω θ
ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία) και θ κοινωνία, να ζρκουν ςε ςυνεννόθςθ,
μζςω κάποιασ μορφισ κοινισ διεξοδικισ, ενδεχομζνωσ και δθμόςιασ
ςυηθτιςεωσ. Τελικόσ ςκοπόσ πρζπει να είναι μια όςο είναι δυνατόν
ευρφτερθσ αποδοχισ κοινι προοπτικι όςον αφορά τον γεωπολιτικό και
γεωςτρατθγικό μασ ρόλο, τουσ Εκνικοφσ μασ ςτόχουσ και γενικά και ςε
επιμζρουσ κζματα (π.χ. Βαλκάνια). Η αποκρυςτάλλωςθ τθσ εκνικισ μασ
ςτόχευςθσ ςε αυτό το Εθνικό Γεωπολιτικό - Γεωςτρατηγικό Δόγμα, εν είδθ
‘‘Λευκισ Βίβλου’’, κα πρζπει να ζχει ςτουσ πρωτεφοντεσ αντικειμενικοφσ
ςκοποφσ δεςμευτικό χαρακτιρα για όλεσ τισ κυβερνήςεισ.
Κάποια από τα βαςικά ηθτιματα/ερωτιματα ςτα οποία πρζπει να απαντά το
Εκνικό Δόγμα, είναι:
-

-

Ποιοσ κζλουμε να είναι ο ρόλοσ μασ ςτα Βαλκάνια;
Ποιοσ κζλουμε να είναι ο ρόλοσ μασ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο;
Ποιοσ κζλουμε να είναι ο ρόλοσ μασ ςτθν Ευρϊπθ (και τθν Ε.Ε. και
γενικά);
Ποιοσ κζλουμε να είναι ο ρόλοσ μασ ςτο Παγκόςμιο ςτερζωμα
(διεκνείσ οργανιςμοφσ αλλά και ςε διακρατικό επίπεδο);
Ποια, επιτζλουσ, πρζπει να είναι θ ςτάςθ μασ απζναντι ςτα κομμάτια
εκείνα του Ελλθνιςμοφ που δεν απελευκερϊκθκαν; (Βόρειοσ Ήπειροσ,
Κατεχόμενα, Πόντοσ κτλ.)
Ποιεσ ακριβϊσ κζλουμε να είναι οι ςχζςεισ μασ με ςυγκεκριμζνεσ
χϊρεσ/λαοφσ; (π.χ. Η.Π.Α., Κίνα, Ινδία, Ιςραιλ, Παλαιςτίνιοι κτλ.)
Σι ακριβϊσ πρζπει να κάνουμε για να πετφχουμε αυτοφσ τουσ ςτόχουσ
που κζτουμε και ςε ποιο βάκοσ χρόνου;
Μζχρι ποιο ςθμείο είμαςτε πρόκυμοι να φτάςουμε υπεραςπιηόμενοι
τα παραπάνω δθλ. το ςυμφζρον μασ;

Η λίςτα είναι ενδεικτικι. Οι απαντιςεισ ςτα παραπάνω ερωτιματα οφείλουν
να είναι δεςμευτικζσ ςτισ γενικζσ ςτοχεφςεισ και περιςςότερο ωσ ‘γενικζσ
κατευκφνςεισ’ ςτα πιο ςυγκεκριμζνα. Άλλωςτε οι ςυνκικεσ ςυν τω χρόνω
μπορεί να απαιτιςουν μικρζσ προςαρμογζσ. Αυτά όμωσ δεν είναι τα μόνα
ςτοιχεία που μποροφν να βοθκιςουν τθν επιτυχία του εγχειριματοσ:
-

-

-

Το Εθνικό Γεωπολιτικό - Γεωςτρατηγικό Δόγμα πρζπει να ζχει βάκοσ
τουλάχιςτον 20ετίασ και να ανακεωρείται μόνο με τισ ίδιεσ
διαδικαςίεσ και ςυναίνεςθ με τισ οποίεσ διαμορφώκθκε.
Εγγυθτισ αυτοφ πρζπει να είναι ο κεςμόσ του Προζδρου τθσ
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ.
Η παλαιά πρόταςθ που είχε πζςει ςε ανφποπτο χρόνο ςτο τραπζηι για
‘‘μόνιμο’’ κοινισ αποδοχισ Τφυπουργό Εξωτερικϊν δεκαετοφσ
κθτεία, αποτελεί επίςθσ μια ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ.
Σε πρώτθ φάςθ δε, κα μποροφςε να διεξαχκεί μια ευρεία ςυηιτθςθ ςε
επίπεδο αρχθγϊν κομμάτων και λοιπϊν κεςμικϊν παραγόντων
(πρόεδρο Αρείου Πάγου, πρόεδρου τθσ Ακαδθμίασ κτλ.) υπό τον
Πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ, όπου και να ςυμφωνθκοφν οι γενικζσ
αρχζσ με τισ οποίεσ κα προχωριςει θ διαδικαςία.

Οι κοινωνικοπολιτικζσ ςυνζπειεσ του εγχειριματοσ
Εκτόσ από τα προφανι ευεργετικά αποτελζςματα ςτον χϊρο τθσ διπλωματίασ
αλλά και τθσ άμυνασ τθσ χϊρασ που κα ζχει το «ξεκακάριςμα» των
προτεραιοτιτων μασ, κα ζχει και κάποιεσ δευτερογενείσ ςυνζπειεσ. Η
ευρφτερθ κίνθςθ αυτι κα είναι ζνα μεγάλο βιμα προσ τθν ωρίμανςθ και τθσ
Ελλθνικισ κοινωνίασ και τθσ Ελλθνικισ πολιτικισ ηωισ. Θα είναι μια
ευκαιρία να τα βάλουμε όλα κάτω και να βγάλουμε τισ μάςκεσ όλοι. Θα είναι
θ ευκαιρία οι Ζλλθνεσ να δουν με ρεαλιςμό τον εαυτό τουσ ςτο κόςμο και να
αποφαςίςουν, χωρίσ περιςτροφζσ, το αν κζλουν να είναι ουραγοί χωρίσ
αυτοπεποίκθςθ ι αν κζλουν αν είναι αυτό που μποροφν να είναι. Αν μασ
αρμόηει να είμαςτε εντολοδόχοι ι εντολείσ. Αν κζλουμε να είμαςτε χϊρα
παραγωγισ ι κατανάλωςθσ (πολιτιςμικά, οικονομικά κτλ.). Διότι, αν δεν μασ
νοιάηει το μζλλον του Γζνουσ των Ελλινων, και π.χ. δεχόμαςτε τον
οποιονδιποτε να γίνεται Ζλλθνασ, τουλάχιςτον ασ ζχουμε το κάρροσ να το
ποφμε ανοιχτά ςτον ίδιο μασ τον εαυτό, χωρίσ να κοροϊδευόμαςτε πλζον. Ο
κακζνασ κα κλθκεί να αναλάβει τισ ευκφνεσ του αποφαςίηοντασ το τι μζλλον
κα επιδιϊξει να ζχει.

Θ διαδικαςία κα είναι επίπονη. Θα κλθκοφν οι Ζλλθνεσ -ςτο βακμό που κα
αποφαςιςκεί να λάβουν μζροσ (δθμοψιφιςμα για τισ γενικζσ αρχζσ, ίςωσ;)να πάρουν κζςθ και να ςυμμετάςχουν ςε μια ηφμωςθ που κα ζπρεπε να
είχε γίνει μετά τον Εμφφλιο! Όμωσ, τϊρα που θ χϊρα ζχει φτάςει ςτθν
κατάςταςθ που είναι, κι εφόςον το…‘‘ςυμμάηεμα’’ του κράτουσ (το μόνο
κετικό που ίςωσ βγει από τθν παροφςα κρίςθ) αποδϊςει κάποιουσ καρποφσ
πρακτικά, ίςωσ να είναι τώρα και θ κατάλλθλθ ςυγκυρία για να
ολοκλθρωκοφν οι αλλαγζσ που πρζπει να γίνουν ςτθν κοινωνικι και
ςυλλογικι ςυνείδθςθ… Αρκεί να υπάρξει ςυναίνεςθ και όχι επιβολι κατ’
οποιονδιποτε τρόπο του Εκνικοφ αυτοφ Δόγματοσ.
Είναι κατανοθτό πωσ είναι δφςκολο, να γίνει κάτι τζτοιο ςε μεγάλθ ζκταςθ.
Τα κόμματα δεν κα προςζλκουν με απόλυτθ ειλικρίνεια. Κάποια μπορεί να
ξεγυμνωκοφν μπροςτά ςτουσ Ζλλθνεσ, ίςωσ και χωρίσ να το καταλάβουν,
αρνοφμενα να ςυμμετάςχουν. Κι αυτό κζρδοσ κα είναι… Όμωσ, ζχοντασ
κλθκεί όλοι να πάρουν κζςθ ςε αυτά τα κζματα, και πολφ περιςςότερο να
υποςτθρίξουν το τελικό αποτζλεςμα ςε βάκοσ χρόνου, κα ζχουν άλλον ζνα
ρόλο για τον οποίο κα είναι υπόλογοι απζναντι ςτον Ελλθνικό λαό. Και ο
Ελλθνικόσ λαόσ με τθ ςειρά του κα είναι υπόλογοσ ςτον εαυτό του για τισ
επιλογζσ του ςε ζνα ακόμα κζμα. Αν μθ τι άλλο, δεν υπάρχει πολιτιςμζνθ και
ώριμθ κοινωνικά και πολιτικά χώρα που να ςζβεται τον εαυτό τθσ -τθσ
Τουρκίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ (βλ. βιβλίο Νταβοφντογλου, το Τουρκικό
«Ζγγραφο Πολιτικισ Εκνικισ Αςφάλειασ» κτλ.)- που να μθν ζχει
κεςμοκετιςει και προγραμματίςει τουσ Εκνικοφσ τθσ ςτόχουσ και τα
οράματά τθσ…
Η αρχι του δρόμου, όχι το τζλοσ…
Φυςικά, κα πρζπει να γίνει αντιλθπτό ότι θ τυχϊν επιτυχισ ολοκλιρωςθ του
Δόγματοσ δεν αποτελεί τον τελικό αντικειμενικό μασ ςκοπό. Είναι ζνα
εργαλείο το οποίο αν το χρθςιμοποιιςουμε όπωσ πρζπει, δφναται να μασ
βοθκιςει ςτθν χάραξθ μιασ ςτακερισ και αξιοπρεποφσ πορείασ ςτο ςυνεχϊσ
μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλιςεισ παγκόςμιο γεωπολιτικό ςτερζωμα.
Για τθν πιςτι τιρθςθ του ωσ άνω Δόγματοσ κα πρζπει να γίνουν εκείνεσ οι
απαραίτθτεσ ενζργειεσ που κα μασ εξαςφαλίςουν τθν τιρθςι του. Αλλιϊσ,
ελλοχεφει ο κίνδυνοσ να μεταμορφωκεί ςε τίποτα περιςςότερο από ζνα απλό
ευχολόγιο, περίπου όπωσ είδαμε να γίνεται ςτο πρόςφατο παρελκόν με
ανάλογεσ ιδζεσ, όπωσ Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα, Ιςοδφναμο Τετελεςμζνο και
Ευζλικτθ Ανταπόδοςθ…

Η πολιτικι θγεςία τθσ χϊρασ και θ ίδια θ κοινωνία κα πρζπει να αλλάξουν
τθν προςζγγιςι τουσ ςε μια ςειρά από ουςιϊδθ κζματα. Σε μεγάλο βακμό
αυτό κα γίνει ωσ ςυνζπεια τθσ όλθσ διαδικαςίασ όπωσ περιγράψαμε πιο
πάνω. Όμωσ, κάποια ιδιότυπα ‘‘ταμποφ’’ που ζχουν εμφυτευκεί ςτθν
Ελλθνικι κοινωνία -διεκδικϊντασ για τθν χϊρα μασ μια ακόμα αρνθτικι
αποκλειςτικότθτα- κα είναι πιο δφςκολο να απορριφκοφν.
Η δυςφιμιςθ του οτιδιποτε ζχει να κάνει με τθν άμυνα τθσ χϊρασ μασ, με
ευκφνθ τθσ πολιτικισ μασ ‘‘ελίτ’’, είναι ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα. Δεν
πρζπει να ζχει διαφφγει τθσ προςοχισ οποιουδιποτε το γεγονόσ, ότι ενϊ
ζχουμε να κάνουμε με ζνα ςπάταλο κράτοσ ςε όλουσ τουσ τομείσ, με
κορυφαίο ίςωσ αυτόν τθσ Υγείασ, παρ’ όλα αυτά οι εξοπλιςμοί είναι το
‘‘κόκκινο πανί’’ ςχεδόν για τουσ πάντεσ! Και δεν μιλάμε για τθν αρνθτικι
δθμοςιότθτα του εν λόγω τομζα λόγω του κζματοσ των υποβρυχίων. Μιλάμε
για μια νοοτροπία που υπάρχει τα τελευταία τουλάχιςτον πζντε με δζκα
χρόνια. Λόγω περικοπϊν ζχουν μειωκεί ςε επικίνδυνο ςθμείο οι
διακεςιμότθτεσ των Ενόπλων μασ Δυνάμεων αλλά ακόμα υπάρχουν
άνκρωποι,
από
δθμοςιογράφουσ,
ζωσ
απλοφσ
πολίτεσ
που
ςτζλνουν…γράμματα ςε εφθμερίδεσ και αναρωτιοφνται «πώσ αφοφ δεν
υπάρχουν
λεφτά,
εγκρίνουμε
παραγγελίεσ
για…ανταλλακτικά(!)
αεροπλάνων;» Οποίον ζγκλθμα!...
Με αφορμι αυτά πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι Γεωπολιτικό –
Γεωςτρατθγικό Δόγμα, δεν μπορεί να υπάρξει ςτθν πράξθ αν δεν ζχουμε τα
μζςα και τθν δφναμθ να το επιβάλλουμε.
Θα πολεμθκεί θ ιδζα. Θα υπάρξουν διάφοροι ‘‘ςϊφρονεσ’’…ςοφιςτζσ που κα
μιλιςουν με ανθςυχία για «μαξιμαλιςτικζσ ιδζεσ». Επαγγελματίεσ
‘‘ανκρωπιςτζσ’’ που κα προςπακιςουν να κάνουν τθν προπαγάνδα τουσ και
τθλεοπτικοί γελωτοποιοί που κα προςπακιςουν να το διακωμωδιςουν…
Όμωσ, για όλουσ εκείνουσ που πατοφν τα πόδια τουσ ςτθ γθ, αναλφουν
δεδομζνα και όχι ςυναιςκιματα και ςζβονται το βαςικό ζνςτικτο τθσ
προςωπικισ και -κυρίωσ- τθσ ςυλλογικισ αυτοςυντιρθςθσ τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ανικουν, ο δρόμοσ δεν ζχει επιςτροφι!
http://www.elkeda.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=874:12052
011-g-&catid=42:2010-01-11-15-12-16&Itemid=92

