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Ο Δρ Κωνσταντίνος Φίλης στο τελευταίο του βιβλίο γράφει για 

διεκδικητικό πατριωτισμό.. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Τον 

περιγράφει μιλώντας για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και για όσα η 

Ελλάδα πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει τη διαρκώς κλιμακούμενη 

τουρκική επιθετικότητα. 

Ο κ.Φίλης επισημαίνει ότι οι πολιτικοί μας πρέπει να καταλάβουν ότι “η 

ελληνική κοινή γνώμη είναι πολύ πιο ώριμη απ΄ όσο πιστεύουν…Είναι 

μία κοινή γνώμη η οποία έχει στη βάση της το ρεαλισμό…Ακούω πολλές 

φορές να μιλάνε πολιτικοί για το πολιτικό κόστος .Λοιπόν εγώ θεωρώ ότι 

αυτό είναι ένα άλλοθι αδράνειας “. 

Μιλά για την παγίδα στην οποία έχουμε πέσει στην Ελλάδα να δίνουμε 

σημασία μεγαλύτερη απ΄ ότι της αξίζει στην τουρκική προπαγάνδα. 

Αποκαλύπτει ότι έρευνα που έγινε στην Τουρκία έδειξε ότι το 70% των 

Τούρκων δεν γνωρίζει τι είναι η “Γαλάζια Πατρίδα”. 

Ο κ.Φίλης υποστηρίζει ότι πρέπει να “βάλουμε πίεση στην Τουρκία”. Και 

στρατιωτική, γιατί μόνο η διπλωματία δεν αρκεί. Αποκλείει οποιοδήποτε 

ενδεχόμενο ελληνική κυβέρνηση να συζητήσει θέματα όπως η 

αποστρατιωτικοποίηση νησιών ή η κυριότητα ελληνικών νησιών και 

βραχονησίδων. Αναφερόμενος ειδικά στη σχέση μας με τις ΗΠΑ τονίζει 

ότι “στην Ελλάδα πρέπει να βρούμε μία ισορροπία μέσα στην 

ανισορροπία .Δεν μπορεί δηλαδή η Αλεξανδρούπολη να εξελιχθεί ,που 

εξελίσσεται σε δεύτερη Σούδα και αυτό να μη φέρει κάποιο όφελος για 

εμάς και δεν εννοώ όφελος οικονομικό. Εννοώ όφελος 

αμυντικό,στρατηγικό. Δηλαδή πρέπει όταν κάνεις κάτι να το κάνεις καλά 

και για να το κάνεις καλά θα το πω λίγο λαϊκά και συγχωρέστε με για 



αυτό, πρέπει να πουλήσεις ακριβά το τομάρι σου , πολύ περισσότερο 

από τη στιγμή που η Αλεξανδρούπολη κινδυνεύει να μας φέρει απέναντι 

στη Ρωσία”. 

Ο κ.Φίλης λέει ότι “ την Άμυνα σου δεν την εκχωρείς σε τρίτους” . 

Τέλος προτείνει να αξιοποιήσει η Ελλάδα την τελωνειακή ένωση που 

ενδιαφέρει την Τουρκία. “Να πείσουμε και τους Ευρωπαίους και τους 

Τούρκους ότι η τελωνειακή Ένωση θα πάει μαζί με τη λύση των 

ελληνοτουρκικών. Με ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο εφόσον δεν 

μπορέσουμε να βρούμε τη λύση, το επόμενο βήμα θα ΄ναι είναι να πάμε 

από κοινού στη Χάγη για ένα μόνο ζήτημα που δεν είναι άλλο από την 

οριοθέτηση ΑΟΖ- υφαλοκρηπιδας”. 

Ο Δρ Κωνστνατίνος Φίλης είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου 

Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και Επικεφαλής του 

Τομέα Ρωσίας-Ευρασίας &ΝΑ Ευρώπης. Διετέλεσε μεταξύ του 2012 

Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΙΔΙΣ. 

Εκλέχθηκε Ανώτερο Συνεργαζόμενο Μέλος (SAM) στο St. Antony’sCollege 

του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2007-2009) και παράλληλα υπήρξε 

Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου του Ερευνητικού Ινστιτούτου 

Ευρωπαϊκών και ΑμερικανικώνΣπουδών. Εν συνεχεία, ανέλαβε ερευνητής 

στο Κέντρο Σπουδών ΝοτιοανατολικήςΕυρώπης (SEESOX) του 

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2008 – 2010). Έχει, μεταξύ άλλων, 

διατελέσει υπεύθυνος προγράμματος Jean Monnet για την Εξωτερική 

Πολιτική της Ε.Ε. (2013 – 2014), Διευθυντής Ομάδας Διoίκησης Έργου του 

Υπουργείου Ενέργειας με έμφαση στην ενεργειακή διπλωματία (2013-

2015) καθώς και μέλος Επιτροπής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας για 

θέματα ριζοσπαστικοποίησης. 

Είναι διαλέκτης στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας 

και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα πανεπιστημίων,καθώς και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της 

Στοάς του Βιβλίου. Έχει μεγάλο συγγραφικό έργο, με πιο πρόσφατα 

βιβλία τα εξής: «Η Ελλάδα στη γειτονιά της» ,«Πρόσφυγες, Ευρώπη, 



Ανασφάλεια», «Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν» και “A Closer Look at Russia 

and its Influence in the World”. 

Είναι μέλος του Ελληνοτουρκικού Forum και του Ελληνορωσικού 

Συνδέσμου και Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας. 

Είναι αντεπιστέλλον μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και στέλεχος της επιστημονικής επιτροπής για την 

ενεργειακή πολιτική και τη γεωπολιτική. Είναι,επίσης, μέλος του 

Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης καθώς και του 

Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Delphi Economic Forum. Είναι, επίσης, 

σύμβουλος ενέργειας και γεωοικονομικών της Ελληνικής Ένωσης 

Επιχειρηματιών. 

 


