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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 

 Η ήπια ισχύς του GCSP: Συνέντευξη με μέλος της Κοινότητας (Alumni) που 
συμβάλλει στον Διπλωματικό Διάλογο που υποστηρίζεται από το GCSP και την 
Ελβετία. 
 
«Μπορούν να εντοπιστούν άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις φέρνοντας σε επαφή διπλωμάτες, 
τοπικούς παράγοντες και εμπειρογνώμονες σαν αυτούς που διαθέτει διεθνώς το GCSP;»  
 
 Ο απόφοιτος του GCSP Αντιπτέραρχος Ιωάννης Αναστασάκης έχει συμμετάσχει σε 
συνέδρια και συναντήσεις διπλωματικού διαλόγου Track-2 τα τελευταία 15 χρόνια.  
 
 Πρόσφατα συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας σε  διαδικασία διπλωματικού διαλόγου 
με τη υποστήριξη του GCSP και της Ελβετίας, εκφράζοντας περιφερειακές απόψεις στο 
πλαίσιο  δραστηριότητας επίλυσης περιφερειακών προβλημάτων που οργανώνονται από 
το GCSP και Ελβετών διπλωματών που εργάζονται στον τομέα της μεσολάβησης. 
 
  Η εμπειρία του εστιάζεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στη 
Μέση Ανατολή.  
 
 Είναι πρόεδρος του GCSP Alumni Hub Athens από τον Οκτώβριο του 2019 και 
πρόσφατα παραχώρησε συνέντευξη στο GCSP. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 
*GCSP: Πώς μπορεί ένα ίδρυμα όπως το GCSP να συμβάλει στις επίσημες διπλωματικές 
συνομιλίες; 
 
 Αντιπτέραρχος Αναστασάκης: Ο διάλογος με την υποστήριξη του GCSP, με τη μορφή 
συναντήσεων Track-2, μπορεί να είναι μια διαδραστική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, 
που όχι μόνο παρέχει κοινό έδαφος για να διευκολύνει την κατανόηση ενός συγκεκριμένου 
ζητήματος από τα αντίπαλα μέρη, αλλά μπορεί επίσης να εντοπίσει πιθανές εφαρμόσιμες 
λύσεις. Υπό το πρίσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ των επίσημων επιπέδων 
διπλωματικών συνομιλιών Track-1 και των ανεπίσημων διπλωματικών συνομιλιών 
επιπέδου Track-2, οι διαπραγματεύσεις επίλυσης συγκρούσεων που υποστηρίζονται από 
το GCSP, μπορούν να εξελιχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, ώστε να συμπεριλάβουν και 
επίσημους διαπραγματευτές. 
 
*GCSP: Ποια εμπειρία φέρνει στο τραπέζι το GCSP;  
 
Αντιπτέραρχος Αναστασάκης: Το GCSP διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο 



εμπειρογνωμόνων μέσω των ετήσιων εκπαιδευτικών του προγραμμάτων που 
παρακολουθούν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διπλωμάτες, στρατιωτικοί και μέλη του 
ιδιωτικού τομέα. Εξαιτίας αυτού, είναι περισσότερο από προφανές ότι το GCSP μπορεί να 
προσφέρει μια “πλατφόρμα διαλόγου” για την υποστήριξη ανεπίσημων συζητήσεων του 
Track-2. Η Κοινότητα Αποφοίτων του GCSP μπορεί επίσης να προσθέσει αξία στις 
διαδικασίες διπλωματικού διαλόγου. Αυτό το δίκτυο αποτελείται από ανθρώπινο κεφάλαιο 
με ποικίλο φάσμα εμπειρογνωμοσύνης σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 
 
*GCSP: Είναι αποτελεσματικός ο διπλωματικός διάλογος Track-2 όταν διεξάγεται από μη 
διπλωμάτες; 
 
Αντιπτέραρχος Αναστασάκης: Ο διπλωματικός διάλογος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός 
όταν διεξάγεται από μη διπλωμάτες, με την παρουσία ή με την ενεργό συμμετοχή και 
διπλωματών. Ο λόγος είναι ότι πιθανές άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις μπορούν να 
εντοπιστούν, φέρνοντας σε επαφή διπλωμάτες, τοπικούς παράγοντες και 
εμπειρογνώμονες όπως εκείνους που προέρχονται από το GCSP, για την αντιμετώπιση 
κρίσιμων ζητημάτων. 
 
*GCSP: Βλέπετε οφέλη στη διοργάνωση διπλωματικού διαλόγου Track-2;  
 
Αντιπτέραρχος Αναστασάκης: Το προφανές όφελος είναι ότι ο διπλωματικός διάλογος 
Track-2 φέρνει σε επαφή συμμετέχοντες από περιοχές συγκρούσεων ή έντασης, που 
προσπαθούν ενεργά να αναπτύξουν κοινό έδαφος προκειμένου να χτίσουν γέφυρες και να 
επιλύσουν παρανοήσεις. Το έμμεσο όφελος είναι ότι, μέσω της παραγωγής προτάσεων 
πολιτικής (policy recommendations) από ειδικούς εμπειρογνώμονες προερχόμενους από 
έναν οργανισμό όπως το GCSP, ο διπλωματικός διάλογος Track-2, μπορεί να έχει θετικό 
αντίκτυπο σε επίπεδο διπλωματίας του Track-I. 
 
 
 

 


