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Ο ρωσοουκρανικός πόλεμος και τα ελληνοτουρκικά 
Κώστας Δημακόπουλος 

Ι. Με ποιον είμαστε. 

Eίμαστε αυτονόητα με τους Ουκρανούς και κατά του Πούτιν, ειδικά στην Ελλάδα. 

Πρώτον για λόγους συναισθηματικούς και ανθρωπιστικούς: Όποιος έχει 

ενσυναίσθηση της τραγωδίας των Ουκρανών είναι υπέρ του αδύναμου, υπέρ του 

ανθρώπου που αγωνίζεται για την πατρίδα του, υπέρ εκείνου που αμύνεται. Και 

είναι κατά του ισχυρού, του εισβολέα, του επιτιθέμενου. Υπέρ του Δαυίδ και κατά 

του Γολιάθ. Η αλληλεγγύη με τους Ουκρανούς πρέπει να εκδηλωθεί άμεσα 

απέναντι στους φυγάδες που φθάνουν από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επειδή, αν 

δεν είναι αυτοί αληθινοί πρόσφυγες, τότε δεν είναι κανείς. Οι Ρώσοι εισβολείς με 

την επίθεση στην Ουκρανία δημιουργούν πρόσφυγες με βάση ένα αρχαϊκό και 

σχεδόν κλασσικό πρότυπο: «τους μεν εκβαλόντες, τους δε αποσφάξαντες των 

πολιτών», όπως έγραφε ο Πολύβιος. 

Δεύτερον για λόγους πολιτικούς: Έχουμε να κάνουμε και στην γειτονιά μας με ένα 

μικρό Πούτιν, τον Ερντογάν, που κινείται με βάση την ίδια αναθεωρητική λογική 

των διεθνών συνθηκών και της ιστορίας γενικότερα, χρησιμοποιεί τα ίδια 

επιχειρήματα για τους γείτονες που ήταν κάποτε (υπόδουλο) τμήμα της 

αυτοκρατορίας που θέλει τώρα να ξαναστήσει, η χώρα του διαίρεσε ήδη με πόλεμο 

την Κύπρο, όπου συντελέστηκε, ας μην το ξεχνάμε, η πρώτη μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο ξένη στρατιωτική εισβολή στην Ευρώπη και απόσχιση μέρους 

επικράτειας ενός κράτους-μέλους του ΟΗΕ, και την κρατά μέχρι σήμερα 

διαιρεμένη με μόνιμο στρατό κατοχής, ενώ απειλεί ανοιχτά με casus belli την 

Ελλάδα, αν κάνει χρήση των δικαιωμάτων που της δίνει το διεθνές δίκαιο στο 

Αιγαίο. Οι ομοιότητες στην συμπεριφορά του ενός (Πούτιν) και του άλλου 

(Ερντογάν) είναι πολλές και σε πολλά επίπεδα. 

ΙΙ. Πώς όμως έφθασαν τα πράγματα ως εδώ στο ουκρανικό;  

Οι περισσότερες πολιτικές αναλύσεις (και αυτό ισχύει ειδικά  για την Ελλάδα, που 

υπερβάλλει ξαφνικά σε αναθέματα κατά της Ρωσίας) παρουσιάζουν τον Πούτιν 

λίγο-πολύ ως «δαίμονα», στην καλλίτερη περίπτωση ως άνθρωπο που τον 

«καβάλησε ο διάολος». Τι πολιτική ανάλυση μπορεί να γίνει έτσι; Συναντάμε την 

ίδια αδυναμία κατανόησης του Πούτιν, όπως π.χ. του Χίτλερ στην Γερμανία. Ποιο 

σωστό θα ήταν να αναρωτηθεί κανείς για τα λάθη της Δύσης που οδήγησαν τα 

πράγματα μέχρι το σημείο αυτό. Ανακεφαλαιώνω σύντομα: Η Δύση και ειδικά η 

Δυτική Ευρώπη δεν φρόντισε μετά το νικηφόρο γι’ αυτήν τέλος του ψυχρού 

πολέμου να ενσωματώσει την Ρωσία (που έκανε μάλιστα δύο προσπάθειες να μπει 

στο ΝΑΤΟ) σε μια ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων της ειρήνης, προσφέροντάς της 

οικονομική βοήθεια και μια κάποια Συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. Τα 

«ανθρώπινα δικαιώματα», για τα οποία καυχιέται η Δύση, πρέπει να έχουν όμως 

μια διάσταση αλληλεγγύης. Χωρίς αυτήν, και ιδίως όταν χρησιμοποιούνται σαν 
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πρόφαση επεμβάσεων σε άλλες χώρες, τα «ανθρώπινα δικαιώματα» γίνονται 

παραπλανητική ιδεολογία.  

Αντί γι’ αυτό η Δύση ενέταξε στο ΝΑΤΟ όλα τα κράτη μέλη του διαλυμένου 

Συμφώνου της Βαρσοβίας, τα φόρτωσε με πυραυλικά συστήματα και περικύκλωσε 

μ’ αυτά απειλητικά την Ρωσία, μετέβαλε δηλαδή τους παλιούς της συμμάχους σε 

επικίνδυνους εχθρούς, διψασμένους για εκδίκηση. Ήταν, ομολογουμένως, ένα 

παράξενο «ευχαριστώ» που η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε ειρηνικά και αναίμακτα 

και ο Γκορμπατσώφ επέτρεψε τόσο γενναιόδωρα την επανένωση της Γερμανίας. 

Κι ενώ συνέβαιναν στον περίγυρό της αυτά τα πράγματα, μέσα στην ίδια την 

Ρωσία τον πρώτο καιρό μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, την 

δεκαετία του ’90, πεινασμένες οικογένειες αναγκάζονταν να φορτώνουν τα έπιπλα 

του σπιτιού σε αυτοσχέδια κάρα και να πηγαίνουν να τα πουλήσουν στο κοντινό 

παζάρι, για να εξασφαλίσουνε στοιχειωδώς τα προς το ζην – καμία ουσιαστική 

βοήθεια δεν έφθασε ποτέ στην Ρωσία τα δύσκολα εκείνα χρόνια από την πλούσια 

Δύση, που επέχαιρε για την εξαθλίωση του μεγάλου της αντιπάλου που σπάραζε 

στα αρπακτικά χέρια των νέων «καπιταλιστών», δηλαδή των ρώσων ολιγαρχών. 

Στους παράνομους από πλευράς διεθνούς δικαίου πολέμους που έκανε η 

υπερφίαλη Δύση στην Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, την Λιβύη και αλλού, χώρες που 

ως αδέσμευτες έκλιναν στον ψυχρό πόλεμο προς την Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία 

αγνοήθηκε αλαζονικά και χλευάστηκε επίσημα ως «περιφερειακή δύναμη» που δεν 

μπορεί να έχει πια λόγο στις διεθνείς εξελίξεις. Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν τον 

Δεκέμβριο του 2001 από τη συμφωνία ABM του 1972 για να δημιουργήσουν μια 

αντιπυραυλική ασπίδα στην Ανατολική Ευρώπη και κατήγγειλαν το 2019 την  

συνθήκης INF του 1987 για την απαγόρευση πυρηνικών πυραύλων μέσου 

βεληνεκούς, πράγμα που επιδείνωσε  το κλίμα και για  άλλες συμβατικές 

συμφωνίες σχετικά με τον περιορισμό των εξοπλισμών. Στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ 

στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008 προσφέρθηκε («δεν είναι θέμα του εάν, 

αλλά του πότε») η προοπτική ένταξης στην πολεμική μηχανή της Δύσης στην 

Γεωργία και την Ουκρανία, σε δύο χώρες δηλαδή που βρίσκονταν μέσα στην αυλή 

της Ρωσίας. Προειδοποίηση ότι η ένταξη Γεωργίας και Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ 

ξεπερνάει την ρωσική κόκκινη γραμμή εκδηλώθηκε γρήγορα, όταν τον Αύγουστο 

του ίδιου έτους (2008), λίγους μήνες μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Ρωσία 

απέσπασε στρατιωτικά τις επαρχίες Νότια Οσετία και Αμπχαζία της Γεωργίας –  

αλλά ούτε κι αυτό δεν συνέτισε την Δύση. Την ένταξη της Ουκρανίας ναι μεν το 

ΝΑΤΟ δεν την προωθούσε δυναμικά, αλλά δεν την έβγαζε κι απ’ το τραπέζι, ενώ 

έστελνε όπλα στην χώρα αυτή, που η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

κάποτε, για να κερδίσει πίσω τα χαμένα εδάφη της στην Κριμαία και το Ντονμπάς. 

Οι δυτικοί έστρεψαν βίαια τον πολιτικό προσανατολισμό της Ουκρανίας από την 

ανατολή προς την δύση και μετέτρεπαν βαθμιαία την χώρα αυτή, που ήταν κοιτίδα 

του ρωσικού και του ουκρανικού έθνους και για αιώνες αναπόσπαστο μέρος της 

Ρωσίας (ακόμα και στις αρχές του 20ου αιώνα ονομαζόταν «Μεσημβρινή Ρωσία») 
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και όπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι ρωσόγλωσσο και 

ρωσόφιλο, στον πιο επικίνδυνο εχθρό της Μόσχας. Ακόμη και όταν, στο τέλος του 

2021, ο κίνδυνος του πολέμου στην Ουκρανία ήταν πλέον ολοφάνερος, το ΝΑΤΟ 

αρνήθηκε κατηγορηματικά να ανακοινώσει ένα μορατόριουμ νέων εισδοχών στην 

συμμαχία, ικανοποιώντας στοιχειωδώς σχετικό αίτημα της Μόσχας για εγγυήσεις 

ασφαλείας. 

Σπουδαίοι Αμερικανοί γεωπολικοί αναλυτές και διπλωμάτες όπως ο Κίσινγκερ και 

ο Κέναν είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα να μην επιδιωχτεί η ένταξη της Ουκρανίας 

στο ΝΑΤΟ. Εναλλακτικές λύσεις υπήρχαν: Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί 

στην Ε.Ε. χωρίς να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όπως συμβαίνει για παράδειγμα και με 

την Αυστρία, την Σουηδία και την Φιλανδία, και θα μπορούσε να παραμείνει 

στρατιωτικά ουδέτερη, κάτι που θα ήταν πιο πολύ σύμφωνο με την γεωγραφία, την 

σύσταση και τα πιστεύω του συνολικού πληθυσμού της. Αλλά αγνοήθηκαν 

εσκεμμένα. Η Ρωσία έπρεπε να χάσει την θέση που κατείχε στο παγκόσμιο 

γίγνεσθαι είτε επειδή θα αναγκαζόταν να δεχτεί τα τετελεσμένα με μια Ουκρανία 

μέσα στο ΝΑΤΟ είτε επειδή θα έκανε πόλεμο για να αποτρέψει αυτό το 

ενδεχόμενο. Ο Πούτιν επέλεξε το δεύτερο και όλα δείχνουν ότι έκανε μεγάλο 

λάθος. Οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής και των εξοντωτικών κυρώσεων της 

Δύσης, των μέτρων και των αντίμετρων που θα ακολουθήσουν, δεν μπορούν 

ακόμη να εκτιμηθούν πλήρως. Βρισκόμαστε σε μια φάση γενικότερης 

αναθεώρησης των θεμελίων του κόσμου. Η προσέγγιση των στρατηγικών 

αντιπάλων Κίνας και Ρωσίας είναι μόνον μία από τις παραμέτρους των εξελίξεων. 

Τελικά όμως από τον πόλεμο αυτόν θα βγουν όλοι χαμένοι στο μέλλον. 

Η απληστία της Δύσης και η υπέρβαση των εσκαμμένων είναι που έφεραν τα 

πράγματα στο σημείο που είναι. Οι ΗΠΑ, ως η κύρια συνιστώσα του ΝΑΤΟ, 

θυσίασαν την Ουκρανία και άφησαν τις πόλεις της να γίνουν ερείπια, ενώ, όπως 

φάνηκε, δεν είχαν την πρόθεση να βοηθήσουν με δική τους εμπλοκή την χώρα 

αυτή σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης. Σε θανάσιμο κίνδυνο έβαλαν όμως και 

την Δυτική Ευρώπη, καθώς ένας πυρηνικός πόλεμος, που δεν επρόκειτο να τον 

υποστούν οι ίδιες οι ΗΠΑ, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Κάτι απ’ όλα αυτά 

θυμίζει την «διπλή απόφαση» του ΝΑΤΟ στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και τις 

αρχές της δεκαετίας του ’80, που βγήκε μεν σε καλό στην Δύση, αφού γονάτισε τις 

οικονομίες του ανατολικού μπλοκ και οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα σε 

κατάρρευσή τους, αλλά με κίνδυνο πυρηνικού ολέθρου στην Ευρώπη. Να ποιος 

είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει σήμερα δική της 

Κοινή εξωτερική πολιτική και Κοινή πολιτική άμυνας και να έχει τον πρώτο λόγο 

σ’ αυτά τα ζητήματα στην γηραιά ήπειρο, ακόμα κι αν η διατλαντική συμμαχία και 

το ΝΑΤΟ παραμείνουν πυλώνες ασφαλείας στην Ευρώπη. 

ΙΙΙ. Τα ελληνοτουρκικά. 

Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της ουδετερότητας, του «επιτήδειου τρίτου», 

που έχει η Τουρκία, η οποία περιμένει την εξέλιξη των πραγμάτων για να 
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τοποθετηθεί και εμφανίζεται σαν «διαμεσολαβητής», κερδίζοντας πόντους στο 

διπλωματικό πεδίο. Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να πάρει εξ αρχής θέση υπέρ 

του ενός ή του άλλου, αν θέλει να μην χάσει αυτό που ήδη κατέχει και να έχει 

κάποια συμμετοχή στα «κέρδη» στο τέλος – υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί με 

την πλευρά του νικητή. Αυτό το ρίσκο το πήρε η Ελλάδα στους δύο Βαλκανικούς 

πολέμους, στον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Αν έπεφτε έξω στους 

υπολογισμούς της, η καταστροφή θα ήταν μεγάλη. Στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο θα 

περιοριζόταν πιθανόν πάλι στην γραμμή Αμβρακικού-Παγασιτικού, ή τα σύνορά 

της θα γύριζαν, στην καλλίτερη περίπτωση, στην Μελούνα, έξω από την Λάρισα. 

Στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο θα έχανε ό,τι είχε και δεν είχε, αν λάβει κανείς υπ’ όψη 

τις απαιτήσεις που απηύθυναν Ιταλοί, Βούλγαροι, ακόμα και Τούρκοι προς τον 

Χίτλερ αναφορικά με την τύχη της κατακτημένης Ελλάδας. Ευτυχώς βρεθήκαμε 

κάθε φορά τελικά «στην σωστή πλευρά της ιστορίας» με πολλή τύχη. 

Και στην σημερινή ρωσοουκρανική κρίση η θέση της χώρας μας ήταν σαφώς να 

συνταχθεί με την Ε.Ε., όπου ανήκει, και να καταδικάσει εξ αρχής απερίφραστα την 

ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πράγμα που όντως έκανε η ελληνική κυβέρνηση. 

Στην γεωπολιτική ανάλυση όμως δεν πρέπει να είμαστε τυφλοί και να εξορκίζουμε 

«σατανάδες», αλλά να βλέπουμε όλα τα λάθη που έφεραν τα πράγματα στο 

σημερινό σημείο. Επιπλέον δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά από την Δύση κατά 

του Ερντογάν. Ίσως η ομόθυμη καταδίκη της ρωσικής εισβολής και οι κυρώσεις 

κατά της Ρωσίας να δημιούργησαν ένα ιδεολογικό κλίμα στην Ευρώπη, μέσα στο 

οποίο θα δυσκολευόταν ο Έρντογαν να εισβάλει στην παρούσα συγκυρία σε 

κάποιο ελληνικό νησί στο Αιγαίο. Αν το κάνει όμως, θα πρέπει να πολεμήσουμε 

μόνοι μας, χωρίς σπουδαία στήριξη από την Δύση. Το εκτόπισμα της Τουρκίας στο 

ΝΑΤΟ είναι τέτοιο, που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Ερντογάν να ρισκάρει μια 

εισβολή, το δικό μας εκτόπισμα δεν αρκεί για να παρακινηθεί η Δύση να μας 

συμπαρασταθεί έμπρακτα σε μια τέτοια περίπτωση. Η ως τώρα ιστορία διδάσκει 

ότι ΗΠΑ και Δυτική Ευρώπη θα περιορίζονταν και πάλι σε φραστικές καταδίκες, 

όπως και στην περίπτωση της Κύπρου, και θα πίεζαν μετά για συμβιβαστική λύση 

(«σάχτε τα»). Εμείς όμως πρέπει να αναδείχνουμε σε κάθε ευκαιρία ήδη από τώρα 

την διασύνδεση των δύο ζητημάτων, της ρωσικής και της τουρκικής 

επιθετικότητας. Ένα από τα στοιχεία που πρέπει να βάλουμε ξανά στο τραπέζι 

είναι ο αγωγός EastMed, που γίνεται τώρα πιο αναγκαίος από ποτέ για την 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό δεν αποκλείει φυσικά μια πρόταση να 

συμμετάσχει και η Τουρκία σ’ αυτόν. Μ’ αυτόν τον οδικό χάρτη λοιπόν και μ’ 

αυτήν την επίγνωση θα πρέπει να πορευτούμε στην θολή εποχή που ζούμε. 


