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Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο διεθνές και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 
μια σειρά θεματικών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, με αποτέλεσμα να 
εντάσσονται με ολοένα και περισσότερο δυναμικό τρόπο στη 
σύγχρονη ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής ενός «μικρού-
μεσαίου» κράτους, όπως η Ελλάδα.

Ο ανά χείρας συλλογικός τόμος προσφέρει στον ανα-
γνώστη τη δυνατότητα να αποτιμήσει κριτικά τη συνεχώς 
διαμορφούμενη «νέα ατζέντα» της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής που αφορά σε ζητήματα εκτός του παραδοσια-
κού/«συμβατικού» πλαισίου των σχέσεων της Ελλάδας με 
χώρες του άμεσου ή/και ευρύτερου περιβάλλοντός της κα-
θώς και να αξιολογήσει τον ρόλο που μπορούν να διαδραμα-
τίσουν μια σειρά από ζητήματα και θεματικές στη διαμόρφω-
ση της σύγχρονης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

Οι θεματικές αυτές συνδέονται τόσο με τους παράγοντες 
διαμόρφωσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής όσο και με 
τα μέσα άσκησής της. Κατά συνέπεια οι συνεισφορές στον 
παρόντα τόμο συζητούν —μεταξύ άλλων— τα δομικά χαρα-
κτηριστικά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, το μοντέλο 
σχεδιασμού της, τον ρόλο της ελληνικής διεθνολογικής κοι-
νότητας στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτι-
κής, τη σχέση διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, την 
ανάπτυξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο νέο περι-
φερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας, την πολυμε-
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ρή διπλωματία και την συμμετοχή και τον ρόλο της Ελλάδας 
στους διεθνείς οργανισμούς, την ελληνική διασπορά και τον 
ρόλο του ελληνοαμερικανικού λόμπυ, τη στρατηγική επικοι-
νωνία και τη δημόσια διπλωματία καθώς και ζητήματα συν-
δεόμενα με την ανάπτυξη της οικονομικής, πολιτιστικής και 
ενεργειακής διπλωματίας της Ελλάδας σε ένα συνεχώς με-
ταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Παναγιώτης Ι. Τσάκωνας - Θάνος Π. Ντόκος



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Παράγοντες Διαμόρφωσης
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Δομικά 
Χαρακτηριστικά 

της Ελληνικής 
Εξωτερικής 

Πολιτικής

Παναγιώτης Ι. Τσάκωνας

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Οι περισσότεροι μελετητές της ελληνικής εξωτερικής πολι-
τικής κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο –παραδόξως ακόμα 
και οι ίδιοι οι διαμορφωτές της– συμφωνούν ότι η τελευταία 
χαρακτηρίζεται κατά βάση από ανορθολογισμό, σύγχυση 
και αναποτελεσματικότητα. Μάλιστα, σε σχέση με την πρώ-
τη μεταψυχροπολεμική δεκαετία, η Ελλάδα έχει ένα μάλλον 
βεβαρημένο ιστορικό όσον αφορά στην αποτελεσματικότη-
τα της αντιμετώπισης και διαχείρισης σημαντικών προκλή-
σεων στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής: το «Μακεδονικό 
Πρόβλημα», προβλήματα στις σχέσεις της με τα περισσότε-
ρα από τα όμορα βαλκανικά κράτη, διαδοχικές κρίσεις με 
την Τουρκία, πρώτα στα Ίμια και κατόπιν με την υπόθεση 
Οτζαλάν, είναι μερικά μόνον από τα πλέον χαρακτηριστικά 
παραδείγματα.

Έτσι πέραν του κορυφαίου πολιτικού επιτεύγματος και της 
αδιαμφισβήτητης επιτυχίας που συνιστά η ένταξη της χώρας 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 
και η εκπόνηση στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 μιας στρα-
τηγικής που πέτυχε σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου κορυφής στο Ελσίνκι τον Δεκέμβριο 199 
της ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την δρομολόγηση της 
επίλυσης της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης εντός συγκε-
κριμένου χρονικού ορίζοντα και με σύμφωνα με τους κανό-
νες του διεθνούς δικαίου, η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν 
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έχει να επιδείξει άλλα σημαντικά παραδείγματα συναφούς 
μακροσκοπικής προοπτικής. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην προσπάθεια ανάλυσης και 
εξήγησης της ανορθολογικής –και σε συγκεκριμένες περι-
πτώσεις «επιθετικής», «σπασμωδικής» ή/ και «παράλογης»-- 
συμπεριφοράς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά τη 
μεταψυχροπολεμική περίοδο, η ακαδημαϊκή και επιστημονι-
κή ανάλυση εντοπίζει τα αίτια σε συγκεκριμένα χαρακτηρι-
στικά της «στρατηγικής κουλτούρας» που παραδοσιακά έχει 
αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Στις γραμμές που ακολουθούν θα 
εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά της αναπτυχθείσας κατά τη 
μεταπολιτευτική περίοδο στρατηγικής κουλτούρας και θα 
συζητηθούν οι συνέπειές τους στη διαμόρφωση τόσο των 
προσδοκιών της Ελλάδας από τη συμμετοχή της στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όσο και των προτεραιοτήτων της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε ένα ανταγωνιστικό πα-
γκόσμιο περιβάλλον καθώς και σε μια ιδιαιτέρως επικίνδυνη 
και απρόβλεπτη γειτονιά. 

2.  Στρατηγική κουλτούρα και η απουσία 
συγκροτημένης θεσμικής δομής

Τα αίτια στα οποία οφείλεται η παρατηρούμενη υστέρηση 
της Ελλάδας όσον αφορά στην ανάπτυξη μιας συγκροτημέ-
νης και μακροπρόθεσμης εξωτερικής πολιτικής και, συνακό-
λουθα, η ανάπτυξη ενός λειτουργικού θεσμικού συστήματος 
παραγωγής ορθολογικής και μακροσκοπικής εξωτερικής πο-
λιτικής συνδέονται κυρίως με την αναπτυχθείσα στη χώρα 
στρατηγική κουλτούρα. Οικοδομώντας πάνω στην έννοια της 
«πολιτικής κουλτούρας»1 η έννοια της «στρατηγικής κουλτού-
ρας» αφορά, ειδικότερα, στις παραδόσεις, αξίες, στάσεις, 
πρότυπα και υποδείγματα συμπεριφοράς ενός κράτους, στις 
συνήθειες, στους συμβολισμούς, στα κεκτημένα καθώς και 
στους ιδιαίτερους τρόπους προσαρμογής ενός κράτους στο 
διεθνές περιβάλλον καθώς και επίλυσης των διαφόρων ζητη-
μάτων σε σχέση με τη χρήση ή την απειλή της χρήσης βίας. 
Οι πηγές της στρατηγικής κουλτούρας ενός κράτους είναι η 
ιστορία, η γεωγραφία και η πολιτική κουλτούρα και η έννοια 

1.   Για μια ανασκόπηση της σχετικής συζήτησης βλ. (Krause, 1999: 1-22).
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της «στρατηγικής κουλτούρας» αντιπροσωπεύει –σωρευτι-
κά— τις στάσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των πλέον 
σημαντικών παραγόντων, όπως η πολιτική ελίτ, η κοινή γνώ-
μη, οι Ένοπλες Δυνάμεις κ.ά. (Booth, 1990: 121)2 Όπως χαρα-
κτηριστικά επισημαίνει ο Jack Snyder, θεμελιωτής της έννοι-
ας της «στρατηγικής κουλτούρας»: «... αυτές οι στάσεις και 
τα πρότυπα συμπεριφοράς αποκτούν περισσότερο μόνιμα 
χαρακτηριστικά (a state of semi-permanence), εξέλιξη που 
τα τοποθετεί στο επίπεδο της «κουλτούρας» παρά στο επίπε-
δο της πολιτικής, με αποτέλεσμα τα όποια νέα προβλήματα 
να μην αξιολογούνται αντικειμενικά, αλλά μέσω των φακών 
αντίληψης της στρατηγικής κουλτούρας» (Snyder, 1977: v). 
Κατά συνέπεια, και μέσω της συνέχειας και παγίωσης αυτών 
των εθνικών στάσεων και προτύπων συμπεριφοράς, κατα-
λήγουμε να αναφερόμαστε σε «εθνικές ιδιαιτερότητες» ή/
και σε «εθνικό ύφος», με την έννοια ότι υπάρχει ένας αμι-
γώς «αμερικανικός», «γερμανικός», «γαλλικός» κ.ο.κ, τρόπος 
αντίληψης και προσέγγισης της εθνικής ασφάλειας.3 

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν βεβαίως ότι η έννοια της 
στρατηγικής κουλτούρας επαρκεί από μόνη της για να εξη-
γήσει την συμπεριφορά των κρατών.4 Όπως χαρακτηριστικά 

2.   Κατά τον Alastair Johnston, τα στοιχεία της στρατηγικής κουλτούρας 
βρίσκονται στα «συστήματα συμβολισμών» (symbol systems) [δομή 
πολιτικών και στρατηγικών επιχειρημάτων, γλώσσα, αναλογίες, μετα-
φορές κλπ.] που χρησιμοποιούν οι διαμορφωτές αποφάσεων, ενώ η 
στρατηγική κουλτούρα συνιστά ένα είδος ισχύος η χρήση της οποία 
αποκλείει άλλες προσεγγίσεις (π.χ., για το πώς μπορεί να επιτευχθεί 
ασφάλεια) ή/και συντελεί στη διατήρηση της θεσμικής ισχύος συγκε-
κριμένων ομάδων (όπως, για παράδειγμα, των Ενόπλων Δυνάμεων 
ενός κράτους). Σχετικά βλ. (Johnston, 1995: 46). 

3.   Κατά τον Colin Gray, οι «εθνικές ιδιαιτερότητες» (national 
peculiarities) αναφέρονται σε “…different mind sets and behavior 
patterns that flow, as responses, from a very distinctive historical-
geographical and, hence, cultural context” ενώ το «εθνικό ύφος» 
(national style) είναι “…a pattern of national response or challenge 
that has worked adequately in the past” “…suggesting that there is 
a distinctively American way in strategic matters”. Βλέπε ειδικότερα 
(Gray, 1986: 37). 

4.   Για ορισμένες αναλυτικές αποτιμήσεις της επιρροής του «πολιτιστι-
κού-θεσμικού πλαισίου» (cultural-institutional context) στις πολιτι-
κές εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας και της Κίνας, βλ. (Kier, 1996) & 
(Johnston, 1996: 186-268). 
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αναφέρει ο Colin Gray: «Με την ανάλυση της στρατηγικής 
κουλτούρας μπορούν να εντοπιστούν και να διακριθούν τά-
σεις, όχι καθοριστικοί παράγοντες» (Gray, 1986: 35). Όμως 
παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται συναίνεση στην επι-
στημονική κοινότητα σχετικά με το περιεχόμενο και –κυρί-
ως— την ακριβή λειτουργία της «στρατηγικής κουλτούρας»5, 
το σύνολο των θεωρητικών και εμπειρικών μελετητών της 
συμφωνεί ότι η «στρατηγική κουλτούρα» διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των κρα-
τών καθώς συνιστά το περιβάλλον όπου οι ιδέες και απο-
φάσεις συζητούνται και αποφασίζονται. Ιδιαίτερος μάλιστα 
ρόλος προσδίδεται στην έννοια της στρατηγικής κουλτούρας 
καθώς αναγνωρίζεται ότι είναι η ειδικότερη κουλτούρα των 
παικτών-πρωταγωνιστών, των ατόμων και των θεσμών που 
επηρεάζει τη συμπεριφορά των κρατών. Με άλλα λόγια, η 
διαμόρφωση της συμπεριφοράς ενός κράτους «κουβαλάει» 
πρωτίστως πολιτιστικά χαρακτηριστικά, είναι –όπως χαρα-
κτηριστικά τονίζει και ένας από τους θεμελιωτές της— ανα-
πόφευκτα «πολιτιστική».6 

Η χρησιμότητα της ανάλυσης της εξωτερικής πολιτικής 
με βάση την έννοια της «στρατηγικής κουλτούρας» αφορά 
επίσης στη δυνατότητα να διακρίνουμε σταθερά ή μόνιμα κί-
νητρα πολιτικής, την εικόνα που έχει το ίδιο το κράτος για 
τον εαυτό του αλλά και των άλλων κρατών για εκείνο ενώ 
η καλύτερη γνώση και κατανόηση συγκεκριμένης «εθνικής 
στρατηγικής κουλτούρας» --αλλά και της «στρατηγικής κουλ-
τούρας» των άλλων κρατών— αποτρέπει από μια «αφυδατω-
μένη» ανάλυση και απομακρύνει από «εθνοκεντρικές» προ-
καταλήψεις, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν μια τάση υιο-
θέτησης «ακατέργαστων» εικόνων του εχθρού, πόλωσης της 
σύγκρουσης, παρεξήγησης των δράσεων και ενεργειών του 
άλλου κράτους καθώς και μιας θέσης ανωτερότητας έναντι 
των άλλων. Όπως επισημαίνει ο Alastair Johnston: «αν συμ-

5.   Βλέπε ειδικότερα την αποτίμηση της συζήτησης από έναν από τους 
θεμελιωτές της έννοιας της «στρατηγικής κουλτούρας» (Gray, 1995: 
61).

6.   (Gray, 1995: 57). Κατά τον Ken Booth η συμπεριφορά των κρα-
τών δομείται πολιτιστικά (culturally constructed) και διαιωνίζε-
ται/«αναπαράγεται» πολιτιστικά (culturally perpetuated). Βλέπε 
(Booth, 1990: 124).
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βεί σωστά, η προσεκτική ανάλυση της στρατηγικής κουλτού-
ρας μπορεί να βοηθήσει τους διαμορφωτές αποφάσεων να 
αποκτήσουν περισσότερο ακριβή και «διαισθητική» (empa-
thetic) κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι διάφοροι παί-
κτες αντιλαμβάνονται το πώς παίζεται το παιχνίδι... αν συμβεί 
λάθος, μπορεί να ενισχύσει τα [επικρατούντα] στερεότυπα 
για την στάση των άλλων κρατών, αποκλείοντας την εξέταση 
—και υιοθέτηση— εναλλακτικών πολιτικών» (Johnston, 1995: 
46). Ειδικότερα η αναπτυσσόμενη κατά τη μεταπολιτευτική 
περίοδο στρατηγική κουλτούρα διαθέτει μια σειρά από συ-
γκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν: 

(α) Στο στοιχείο της απειλής. Πράγματι, στην ελληνική κοι-
νωνία είναι βαθιά ριζωμένη και διάχυτη η ισχυρότατη αίσθη-
ση ότι η χώρα απειλείται από εξωτερικές δυνάμεις οι οποίες 
επιβουλεύονται είτε αμέσως είτε εμμέσως την εδαφική της 
κυριαρχία. Αν και η ισχυρή αντίληψη της εξωτερικής απει-
λής πηγάζει κυρίως από τραυματικές ιστορικές εμπειρίες που 
αφορούν πρωτίστως στη μακρά και ενίοτε επώδυνη διαδικα-
σία εθνικής ολοκλήρωσης (Veremis, 1990) αναμφίβολα ενι-
σχύθηκε από την σταθερή –και «εύλογη»7 τουλάχιστον όσον 
αφορά στην πρόσληψη του στοιχείου της απειλής– επίδειξη 
αναθεωρητικής συμπεριφοράς από μέρους της γειτονικής 
Τουρκίας, κυρίως από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 
1974 και εντεύθεν. 

Η σχεδόν απόλυτη κυριαρχία του στοιχείου της απειλής 
σε επίπεδο κοινής γνώμης και ελληνικής κοινωνίας –με αντι-
στοιχία αναφορών στο επίπεδο της επιστημονικής προσέγγι-
σης του φαινομένου της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής8— 
συνδέεται στενά με το σύνολο σχεδόν των στοιχείων που πε-
ριλαμβάνονται στην έννοια της «κουλτούρας του αδυνάτου» 
(underdog culture), που σύμφωνα με τον Νικηφόρο Διαμα-
ντούρο, αποτέλεσε χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνικής 
κοινωνίας επί τριάντα σχεδόν χρόνια. Ειδικότερα, η κουλτού-
ρα αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεδηλωμένη εσωστρέ-
φεια, ξενοφοβία, «νοοτροπία πολιορκίας» (siege mentality), 
προτίμηση σε συνωμοσιολογικού χαρακτήρα προσεγγίσεις 

7.   Για την αναφορά στην απειλή ως «εύλογη ως έναν μεγάλο βαθμό» 
βλ. (Ροζάκης, 1996).

8.   Για τη χρήση των όρων «αδύνατο» και «απειλούμενο» κράτος, βλ. 
(Constas, 1991: 129-39).
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και ερμηνείες των διεθνών εξελίξεων, ισχυρό κρατικό προ-
σανατολισμό και συνακόλουθη προτίμηση σε μικρές και γνω-
στές δομές που είναι στενά συνδεδεμένες με πελατειακές 
σχέσεις και συμβατές με την άμεση άσκηση εξουσίας (Dia-
mandouros, 1993: 1-25).9

(β) Στο στοιχείο της εσωστρέφειας. Ειδικά το στοιχείο της 
εσωστρέφειας φαίνεται να αποτελεί ισχυρό χαρακτηριστικό 
και συστατικό στοιχείο της ελληνικής στρατηγικής κουλτού-
ρας και κατά τα πρώτα χρόνια της μεταψυχροπολεμικής πε-
ριόδου.10 Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν πολλοί μελε-
τητές της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, στα 
πρώτα χρόνια της συγκεκριμένης περιόδου, η ελληνική εθνι-
κή ταυτότητα δεν βασίζεται στον ελληνισμό και την Ελλάδα 
των δύο τελευταίων αιώνων (παρά το γεγονός ότι τα επιτεύγ-
ματα της κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητα θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν) αλλά στην κλασική αρχαιότητα και το Βυ-
ζάντιο, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των στοιχείων της εσω-
στρέφειας και της ομφαλοσκόπησης11 και την αναπαραγωγή 
του σαθρού επιχειρήματος του ανάδελφου έθνους. 

(γ) Στα στοιχεία της αμυντικότητας και της ακινησίας. Είναι 
ενδιαφέρον ότι τα χαρακτηριστικά αυτά της ελληνικής στρα-
τηγικής κουλτούρας συνιστούν και χαρακτηριστικά της ελλη-
νικής εξωτερικής πολιτικής, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα 

 9.   Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Νίκος Μουζέλης, η ελληνική 
πολιτική κουλτούρα είναι «...κυριαρχείται από συγκεκριμενοποιημέ-
νες, προσωποποιημένες πραγματείες που αποκρύπτουν ή καθιστούν 
περιθωριακά, ουσιώδη ζητήματα κοινωνικής μεταρρύθμισης». Βλέπε 
(Mouzelis, 1995).

10.   Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές τα στοιχεία της εσωστρέφειας 
της εξωστρέφειας συνυπάρχουν συνιστώντας «ένα διπλό επίπεδο 
ύπαρξης» (‘dual level of existence’). Σχετικά βλ. (Vatikiotis, 1975: 
6), (Diamandouros, 1993: 1-25). Από μια «ανθρωπολογική σκοπιά», 
ο Michael Herzfeld έχει αναφερθεί στο διχασμό της ελληνικής ταυ-
τότητας μεταξύ «εξωστρεφούς» (‘outward looking’) και  «εσωστρε-
φούς/ενδοσκοπικού» (‘introspective’) μοντέλου, βλ. (Herzfeld, 1982: 
18-20).

  11.   Σχετικά βλ. (Παπακωνσταντίνου, 1997: 11). Και τούτο διότι η ελληνική 
εθνική ταυτότητα διαπνέεται –όπως ακριβώς διαπνεόταν και κατά 
τον 19ο αιώνα— από μια ρομαντική αντίληψη περί του έθνους ως 
αναλλοίωτης και διαχρονικής πολιτισμικής κοινότητας και «ψυχής». 
Βλέπε ειδικότερα (Λίποβατς, 1993: 54-58) και (Λίποβατς, 1993). Επί-
σης (Δεμερτζής, 1993: 53).



23

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

της πρώτης μεταψυχροπολεμικής δεκαετίας. Το αποτέλεσμα 
ήταν να κυριαρχήσει, τόσο σε επίπεδο κοινής γνώμης όσο 
και ανάμεσα στους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής 
εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, μια εθνοκεντρική προ-
σέγγιση που απέκλειε –σχεδόν a priori– οποιαδήποτε εναλ-
λακτική προσπάθεια αναζήτησης –και τελικά επίτευξης– μιας 
περισσότερο σταθερής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες. 
Η οικοδόμηση ανάλογων «εικόνων-στερεοτύπων» για τον 
επιθετικό γείτονα, ανεπαρκώς βασισμένων σε –αποστασιο-
ποιημένες από τα γεγονότα– επιστημονικές προσεγγίσεις,12 
συνέτειναν στην ενίσχυση των στοιχείων της εσωστρέφειας 
και της ομφαλοσκόπησης και δεν άργησαν να προσλάβουν 
ακόμη και τα χαρακτηριστικά αίσθησης «εθνικής μειονεξίας» 
ή/και «θυματοποίησης», κυρίως ως αποτέλεσμα της αντίλη-
ψης ότι τον Ελληνισμό και τα δίκαιά του καταδιώκουν πότε οι 
ΗΠΑ, πότε η αγνώμων Ευρώπη και πότε η —πανταχού παρού-
σα— «παγκόσμια σιωνιστική συνωμοσία».13

12.   Σε σχέση μάλιστα με την Τουρκία, η οποία έχει καταγραφεί στο εθνι-
κό συλλογικό υποσυνείδητο ως μακράν η σημαντικότερη υφιστάμενη 
απειλή, τόσο για την Ελλάδα όσο και ευρύτερα για τον Ελληνισμό, 
η ελληνική ταυτότητα οικοδομήθηκε στη βάση συγκεκριμένων αντι-
λήψεων για τον «εξ ανατολών» γείτονα, ως αναθεωρητικό, «εγγενώς 
επιθετικό», βίαιο, κάποτε και «αποτρόπαιο δαίμονα». Σύμφωνα με τον 
Αλέξη Ηρακλείδη, η κυρίαρχη ελληνική αντίληψη για τους Άλλους 
μπορεί να αποδοθεί με πέντε χαρακτηριστικές στάσεις: (α) αμφιθυμία 
και ένα μίγμα θαυμασμού-φθόνου-μίσους-αίσθησης απειλής από την 
«Ευρώπη» και από τους «Ευρωπαίους» (σάμπως η Ελλάδα να μην εί-
ναι ευρωπαϊκή), (β) δαιμονοποίηση των κατά καιρούς ιστορικών αντι-
πάλων και κατά πρώτο λόγο των Τούρκων, ειδικά κατά το τελευταίο 
τέταρτο του 20ου αιώνα, (γ) παράνοια: «έθνος ανάδελφο», το οποίο 
οι ξένοι και ειδικά οι ισχυροί εχθρεύονται και συνωμοτούν συνεχώς σε 
βάρος του, (δ) απόρριψη κάθε επιρροής, συνάφειας ή ομοιότητας με 
την εγγύς Ανατολή (Τουρκία) ή τον εγγύς Βορρά (Βαλκάνιοι γείτονες) 
και υποτίμησή τους ως εθνών και πολιτισμών και (ε) εξαφάνιση και 
υποτίμηση του Άλλου εντός της ανεξάρτητης Ελλάδας ή του «ελλα-
δικού χώρου» (Αλβανοί, Αρουμάνοι, σλαβόφωνοι, Σλαβομακεδόνες, 
Βούλγαροι, Εβραίοι, Τούρκοι, Οθωμανοί, Τουρκοκύπριοι, Κρήτες, μου-
σουλμάνοι, κ.ο.κ.). Βλέπε (Ηρακλείδης, 2001: 67).

13.   Αν και προφανές, είναι εν τούτοις σκόπιμο να επισημανθεί ότι η 
ανάπτυξη αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής προϋποθέτει ότι 
ως συλλογική οντότητα η Ελλάδα θα πρέπει να απαλλαγεί από το 
καταπιεστικό και καταθλιπτικό αίσθημα του καταδιωκόμενου στη 
διεθνή πολιτική. Ανέκαθεν, ιστορικές ιδιομορφίες, γεωπολιτικές ιδι-
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Οι αντιλήψεις αυτές της κοινής γνώμης που αφορούσαν 
στον φόβο και στην κυρίαρχη σε επίπεδο κοινής γνώμης 
αίσθησης απειλής αναπαρήχθησαν με περισσότερο επιστη-
μονικό και συστηματικό τρόπο –μέσα από τα σχολικά βιβλία 
(Millas, 1991) & (Heraclides, 1980) αλλά και μέσω της παρέμ-
βασης μιας ιδιότυπης πανεπιστημιακής αυθεντίας-- και τε-
λικώς νομιμοποιήθηκαν καταλαμβάνοντας σημαντική θέση 
και στο αξιολογικό σύστημα των διαμορφωτών αποφάσεων 
εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα καθ’ όλη την διάρκεια 
της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κρατών. Το αποτέλεσμα 
ήταν να κυριαρχήσει, τόσο σε επίπεδο κοινής γνώμης όσο 
και ανάμεσα στους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνι-
κής εξωτερικής πολιτικής, μια εθνοκεντρική προσέγγιση που 
απέκλειε –σχεδόν a priori— οποιαδήποτε εναλλακτική προ-
σπάθεια αναζήτησης –και τελικά επίτευξης— μιας περισσό-
τερο σταθερής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες. 

(δ) Στο στοιχείο της πυροσβεστικής αντιμετώπισης των 
προβλημάτων. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ιδιότυπης 
ανάπτυξης της ελληνικής στρατηγικής κουλτούρας συνιστά 
η «πυροσβεστική» και κατασταλτική αντιμετώπιση των διε-
θνών εξελίξεων και η επιμονή των διαφόρων ελληνικών κυ-
βερνήσεων να αντιμετωπίζουν τον διεθνή περίγυρο περιπτω-
σιολογικά και περιστασιακά με χαρακτηριστικές συνέπειες 
τη ρευστότητα στις αντικειμενικές επιδιώξεις της χώρας, το 
ευμετάβλητο των σκοπών, την προχειρότητα των τακτικών κι-
νήσεων και, τελικά, την ανυπαρξία βαρύτητας και αξιοπιστίας 
στην παρουσία της χώρας στο εξωτερικό. 

Είναι απαραίτητο, στο σημείο αυτό, να επισημανθεί ότι 
παρά τα σημάδια μιας σχετικής ωρίμανσης και αποτελεσμα-
τικότητας που εμφάνισε η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά 
το μέσον της πρώτης μεταψυχροπολεμικής δεκαετίας, η δι-
αμόρφωσή της εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να επαφίεται 
στα πρόσωπα, ο ρόλος των οποίων συνεχίζει να κυριαρχεί 
έναντι των θεσμών παραγωγής πολιτικής. Όπως καταδεικνύ-

αιτερότητες, οικονομική δυσπραγία και παρεμβάσεις των μεγάλων 
δυνάμεων, τροφοδοτούσαν κρίσεις και ανατροπές στην περιοχή των 
Βαλκανίων και της Μεσογείου. Κατά συνέπεια, η χώρα οφείλει να μά-
θει να συμβιώνει αποτελεσματικά με την ιδέα της συνεχούς τοπικής 
και διεθνούς αστάθειας. Αυτό επιβάλλει νηφάλια αξιολόγηση των 
δεδομένων και έγκαιρη εθνική προετοιμασία. 
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εται από τη μελέτη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά 
την τελευταία τεσσαρακονταετία, όλες οι σημαντικές στρα-
τηγικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της εξωτερι-
κής πολιτικής δεν ήταν το αποτέλεσμα θεσμικών διαδικασι-
ών, αλλά προϊόν προσωπικών εκτιμήσεων των διαμορφωτών 
αποφάσεων. Το σχεδόν αυτονόητο αποτέλεσμα της ισοπεδω-
τικής κυριαρχίας των προσώπων στη χάραξη μακροσκοπικής 
εξωτερικής πολιτικής ήταν –και σε μεγάλο βαθμό εξακολου-
θεί να είναι– ότι όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται από πρόσω-
πα, δεν μπορεί παρά είτε να αντανακλούν τους πολιτιστικούς 
προβληματισμούς των ίδιων των προσώπων είτε να καθοδη-
γούνται από το κριτήριο της μεγιστοποίησης της εκλογικής 
απήχησης των εμπλεκομένων προσώπων. 

Πραγματικότητα η οποία αναδεικνύει με τη σειρά της την 
κοινωνία (και την κοινή γνώμη) σε πρωταρχικό παράγοντα χά-
ραξης και διαμόρφωσης πολιτικής. Κατά συνέπεια, είναι όλα 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ελληνικής «στρατηγικής 
κουλτούρας» που επηρεάζουν και διαμορφώνουν –πολλές 
φορές με τρόπο δραματικό– την αντίληψη της Ελλάδας όσον 
αφορά στο περιεχόμενο της εξωτερικής της πολιτικής και, κυ-
ρίως, τις δυνατότητες –ή αδυναμίες– ανάπτυξης συγκροτημέ-
νης, ορθολογικής και μακροσκοπικής εξωτερικής πολιτικής. Η 
εξαιρετικά πρωτότυπη άλλωστε επιλογή της έννοιας «εθνικά 
θέματα», έναντι της χρησιμοποιούμενης στη γλώσσα της δι-
εθνούς πολιτικής έννοιας του «εθνικού συμφέροντος», δεν 
αντικατοπτρίζει μόνον τη σύνδεση αυτών των θεμάτων με την 
εσωτερική πολιτική και τη διεκδίκηση της εξουσίας αλλά, πολύ 
περισσότερο, καταδεικνύει την κυριαρχία των εσωτερικών 
προτεραιοτήτων και του πιθανού πολιτικού κόστους επί των 
αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής. Συνέπεια όλων των παρα-
πάνω χαρακτηριστικών της ελληνικής στρατηγικής κουλτού-
ρας είναι η απουσία ιεράρχησης των («εθνικών» στην περί-
πτωση της Ελλάδας) στόχων. Δεν αποτελεί μάλιστα ιδιαίτερη 
έκπληξη το γεγονός ότι όταν στις αρχές της πρώτης μεταψυ-
χροπολεμικής δεκαετίας επιχειρήθηκε η ανάδειξη της αυτο-
νόητης αυτής προϋπόθεσης ανάπτυξης στρατηγικής εθνικής 
ασφάλειας το αποτέλεσμα ήταν να ξεσηκωθεί θύελλα πολιτι-
κών αντιδράσεων και να ανακύψει δημόσια αντιπαράθεση14.

14.   Βλέπε την δημόσια αντιπαράθεση που προέκυψε μεταξύ της κυ-
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Η σύνδεση των χαρακτηριστικών της ελληνικής στρατη-
γικής κουλτούρας με την ανάδειξη των προσώπων σε απο-
κλειστικούς διαμορφωτές χάραξης και υλοποίησης της ελλη-
νικής εξωτερικής πολιτικής μεταπολιτευτικά είχε ως αποτέ-
λεσμα την ανάπτυξη ενός ατροφικού και ελλειμματικού θε-
σμικού συστήματος μακροπρόθεσμης χάραξης εξωτερικής 
πολιτικής. Ειδικότερα, το θεσμικό σύστημα παραγωγής εξω-
τερικής πολιτικής στη χώρα μας εξακολουθεί να παρουσιάζει 
αδυναμία σύνδεσης με σειρά σύγχρονων πτυχών ανάπτυξης 
της εξωτερικής πολιτικής, όπως η οικονομική διπλωματία, η 
κινητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης και του ανά τον 
κόσμο Ελληνισμού (διασποράς), η ανάληψη πολιτιστικών 
πρωτοβουλιών κ.ά. 

Επίσης, από πλευράς «θεσμικής καταγραφής», μέσω 
δηλαδή της διατύπωσής της σε επίσημα κείμενα, η ελληνι-
κή εξωτερική πολιτική εμφανίζεται κατακερματισμένη και, 
κυρίως, ασαφής. Διαπιστώνεται έτσι ένα σοβαρό θεσμικό 
κενό που σχετίζεται με την αδυναμία σαφούς καθορισμού 
των ζωτικών εθνικών συμφερόντων και ιεράρχησης μεταξύ 
πρωτευόντων και δευτερευόντων στόχων. Πράγματι παρα-
τηρείται κατ’ αρχάς η μη-καταγραφή των μακροπρόθεσμων 
και μεσοπρόθεσμων στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολι-
τικής, μέσω συγκεκριμένων θεσμικών κειμένων. Ειδικότερα 
όσον αφορά το Υπουργείο των Εξωτερικών δεν έχει μέχρι 
και σήμερα παραχθεί κάποιο επίσημο κείμενο το οποίο να 
αναφέρεται στους εθνικούς σκοπούς, στα ζωτικά συμφέρο-
ντα και, κυρίως, στην ιεράρχηση αυτών [αν και το ΥΠΕΞ άρ-
χισε τα τελευταία χρόνια να έχει μια πιο ουσιαστική συμβο-
λή στην ετοιμασία της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), η 
οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και απο-
τελεί την πλησιέστερη –και μοναδική προς το παρόν– επίση-
μη/«θεσμική» προσέγγιση σε θέματα υψηλής στρατηγικής]. 
Διαπιστώνεται, επίσης, μια αποσπασματική αντιμετώπιση των 

βέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ν.Δ. 
(καθώς και εντός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης) 
μετά την προσπάθεια του αρχηγού της τελευταίας Μιλτιάδη Έβερτ 
να προβεί σε ιεράρχηση των στόχων της ελληνικής εξωτερικής πο-
λιτικής (στις 24 Ιανουαρίου 1994, στην προ ημερησίας διατάξεως 
συζήτηση για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή). Σχετικά (Πλατιάς, 
1994: 157). 
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θεμάτων σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων, καθώς και μια 
δυσκολία συντονισμού τόσο ανάμεσα στα υπουργεία Εξωτε-
ρικών και Εθνικής Άμυνας, όσο και μεταξύ αυτών και άλλων 
εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων.15 

Γενικότερα, θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι παρά το 
γεγονός ότι στο υφιστάμενο θεσμικό σύστημα εξωτερικής 
πολιτικής προβλέπονται συγκεκριμένα όργανα σχεδιασμού 
πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων, το «επίπεδο θεσμοποίη-
σης» με πρακτικούς/λειτουργικούς όρους είναι ασθενές και 
αναποτελεσματικό, καθώς ούτε στο γραφειοκρατικό, αλλά 
ούτε και στο πολιτικό (κυβερνητικό) επίπεδο υφίστανται τα 
συλλογικά εκείνα σώματα που θα συνιστούσαν την συγκρό-
τηση ενός δομημένου θεσμικού συστήματος για την παρα-
γωγή αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής. Οι λόγοι της 
θεσμικής αυτής ανεπάρκειας αφορούν συχνά στη σπανιότη-
τα σύγκλησης αυτών των οργάνων και στη λειτουργία τους 
ως νομιμοποιητή των πολιτικών αποφάσεων που έχουν ήδη 
ληφθεί σε άλλα fora. Ειδικότερα, όσον αφορά στο Υπουρ-
γείο των Εξωτερικών, διάφορες μελέτες καταδεικνύουν την 
αδυναμία του να διαδραματίσει –αν και ένα από τα καλύτε-
ρα οργανωμένα τμήματα του ελληνικού διοικητικού συστή-
ματος– ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
μακροσκοπικής εξωτερικής πολιτικής.16 

15.   Όσον αφορά ειδικότερα τα δύο θεσμικά όργανα εντός του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών –το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (ΚΑΣ) και 
τη Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΜΜΔΚ), η σύσταση των 
οποίων προβλεπόταν από τον Κανονισμό του ΥΠΕΞ το 1998– είναι 
σκόπιμο να επισημανθεί ότι σήμερα λειτουργεί μερικώς το πρώτο 
και θεωρητικώς μόνον το δεύτερο. Μάλιστα κατά την εξέλιξη μιας 
κρίσης η ΜΜΔΚ λειτουργεί, κατ’ αρχάς, ως συμβουλευτικό επιτε-
λείο του Υπουργού των Εξωτερικών και, ακολούθως, ως μηχανισμός 
υποστήριξης του βασικού κυβερνητικού οργάνου χειρισμού κρίσε-
ων, δηλαδή του ΚΥΣΕΑ. Το ουσιαστικότερο όμως πρόβλημα αφορά 
στο γεγονός ότι και οι δύο υπηρεσίες δεν έχουν σαφώς οριοθετη-
μένους στόχους και –κυρίως– δεν έχουν σαφή αντίληψη του τρόπου 
λειτουργικής τους σύνδεσης με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς 
ανάπτυξης μακροσκοπικής εξωτερικής πολιτικής, όπως το Υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή/και το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Για αυτές τις παρατηρήσεις βλ. 
(Ντόκος- Τσάκωνας, 2005) και (Ντόκος - Τσάκωνας, 2020).

16.   Είναι χαρακτηριστική η σύντομη παρουσία και λειτουργία της «Υπη-
ρεσίας Σχεδιασμού Πολιτικής» (για μερικούς μόλις μήνες στις αρχές 
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3.  Η ελληνική εξωτερική πολιτική σε 
αναζήτηση «προμηθευτών ασφάλειας» 

Η Τουρκία αποτέλεσε το κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής από τα μέσα ήδη της δεκαετίας του ’70 
(αρχικά λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και της 
παράνομης κατοχής του ενός τρίτου του εδάφους της, αλλά 
και λόγω της σταδιακής μεταφοράς ενός νέου μετώπου προ-
βλημάτων, αντιπαράθεσης και διμερών διαφορών στον χώρο 
του Αιγαίου) και τον βασικό λόγο ανάπτυξης του συνόλου 
σχεδόν των πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Ελλάδα στο πεδίο 
της εξωτερικής πολιτικής. Ειδικότερα, η αίσθηση της απειλής 
και το χρόνιο πρόβλημα ανασφάλειας που αυτή δημιουργού-
σε τόσο στην ελληνική πολιτική ηγεσία, όσο και σε ευρύτερα 
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, υποχρέωσε διαδοχικές 
ελληνικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν στην αναζήτηση 
άλλων εξωτερικών δυνατοτήτων και ενισχύσεων. Έτσι η Ελ-
λάδα επεδίωξε –ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970— 
την ενίσχυση της θέσης και του ρόλου της στις διεθνείς της 
σχέσεις μέσω της συμμετοχής της στους δύο σημαντικότε-
ρους δυτικούς θεσμούς ασφαλείας, την Ατλαντική Ένωση και 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.17 Με τον τρόπο αυτό 
επιχείρησε να αποκτήσει εκείνα τα εξωτερικά ερείσματα που 
θα κατάφερναν --κατά το βέλτιστο-- να λειτουργήσουν ως 
«προμηθευτές ασφάλειας» (security providers)18 και --κατά 
το ελάχιστο-- να ενισχύσουν την εξισορροπητική της προ-
σπάθεια έναντι της τουρκικής απειλής.

της δεκαετίας του 1990) στο Υπουργείο των Εξωτερικών δεν ανέ-
δειξε μόνον τις εγγενείς αδυναμίες της γραφειοκρατίας του ΥΠΕΞ 
–όπως το φαινόμενο της αντίθεσης της διπλωματικής υπηρεσίας στη 
δημιουργία ενός νέου θεσμικού οργάνου– αλλά αποτέλεσε, ταυτό-
χρονα, χαρακτηριστικό παράδειγμα αδυναμίας σύστασης και λει-
τουργίας δομών μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Βλ. (Ντόκος - Τσά-
κωνας, 2020).

17.   Για αυτές τις διαπιστώσεις βλέπε –μεταξύ άλλων— (Couloumbis, 
1983:.133) και (Couloumbis & Yannas, 1993: 52).  

18.   Για την προσπάθεια της Ελλάδας να μετατρέψει τους διεθνείς οργα-
νισμούς ασφάλειας σε «προμηθευτές ασφάλειας», βλ. (Tsakonas & 
Tournikiotis, 2003: 301-14).
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3.1. Η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ

Η Ελλάδα αντιμετώπισε παραδοσιακά τόσο το ΝΑΤΟ, στο 
οποίο έγινε μέλος ταυτόχρονα με την Τουρκία το 1952, (όσο 
και αργότερα την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα/Ευρω-
παϊκή Ένωση) ως δυνητικoύς «προμηθευτές ασφάλειας» 
απέναντι σε αυτό που θεωρούσε ως την κυρίαρχη απειλή 
για τα εθνικά της συμφέροντα, δηλαδή την Τουρκία (και σε 
μικρότερο βαθμό, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1960 και 
έπειτα, τη Σοβιετική απειλή). Το αποτέλεσμα ήταν η Ελλά-
δα να βιώσει, κατά τον τελευταίο μισό αιώνα, ένα «χάσμα 
προσδοκιών-πραγματικότητας», που αφορούσε στην από-
σταση που χωρίζει τις προσδοκίες της να επιλύσει το ΝΑΤΟ 
τα προβλήματα ασφάλειάς της από την πραγματικότητα που 
αφορά στην αδυναμία της Συμμαχίας να ικανοποιήσει τις 
ελληνικές προσδοκίες παρεμβαίνοντας σε ενδο-Συμμαχι-
κές διενέξεις. 

Η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί ως η πρώτη –εξελικτικά– περίοδος των μεγάλων 
κραδασμών και απογοητεύσεων της ελληνικής πλευράς όσον 
αφορά στον δυνητικό ρόλο του ΝΑΤΟ να προωθήσει τα ελ-
ληνικά συμφέροντα. Όπως είναι γνωστό, παραδοσιακά η Ελ-
λάδα βασίστηκε σε ένα συνδυασμό «εσωτερικής» (ισχυρές 
Ένοπλες Δυνάμεις) και «εξωτερικής εξισορρόπησης» (συμ-
μετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και συμμαχίες που αύξαναν 
την πολιτική ισχύ της χώρας και την αποτρεπτική της ικανότη-
τα έναντι της Τουρκίας). Ειδικότερα, η Ελλάδα βάσισε σε με-
γάλο βαθμό την εξισορροπητική της προσπάθεια έναντι της 
Τουρκίας –πέραν της πίστης της στην ανάγκη τήρησης των 
διεθνών κανόνων και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου– στη 
συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και στον μεσολαβητικό ρόλο των 
Ηνωμένων Πολιτειών (Couloumbis, 1983: 133). 

Για τους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτε-
ρικής πολιτικής, κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, η 
Ελλάδα αντιμετώπιζε την συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ περισσό-
τερο ως δυνατότητα εξισορρόπησης της τουρκικής απειλής 
και λιγότερο ως αποτελεσματική συνεισφορά στην προσπά-
θεια συλλογικής άμυνας έναντι του αντιπάλου Συμφώνου 
της Βαρσοβίας (MacKenzie, 1981: 117). Η προσδοκία –αν όχι 
πίστη– της ελληνικής πλευράς ότι η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ 
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θα συνεισφέρει στην εξισορρόπηση της τουρκικής απειλής ή 
ότι, πολύ περισσότερο, θα αναδείκνυε τη Συμμαχία σε εγγυ-
ητή των ελληνοτουρκικών συνόρων στην Κύπρο (Moustakis 
& Sheehan, 2000: 96) και θα καταδείκνυε την αποφασιστι-
κότητα της Δύσης να ελέγξει τον τουρκικό αναθεωρητισμό, 
κλονίστηκε  με την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ιούλιο 
του 1974 (Borowiec, 1983: 29–81). 

Ως απάντηση, η Ελλάδα θα επιλέξει τότε να κινηθεί προς 
την ανάπτυξη της πολιτικής της «εσωτερικής εξισορρόπη-
σης» της τουρκικής απειλής, μέσω της γενναίας ενίσχυσης 
των Ενόπλων της Δυνάμεων και γενικότερα της στρατιωτι-
κής της ικανότητας. (Platias, 1991: 91-108). Σχετικά σύντομα, 
όμως, θα επιστρέψει στην επιλογή του παραδοσιακού συνδυ-
ασμού «εσωτερικής» και «εξωτερικής εξισορρόπησης», επι-
λέγοντας την επανένταξή της, το 1980, στο στρατιωτικό σκέ-
λος του ΝΑΤΟ, από το οποίο είχε αποχωρήσει το 1974 λόγω 
της τουρκικής εισβολής. Η απόφαση αυτή βασιζόταν στην 
πίστη της ότι η Συμμαχία θα μπορούσε να κρατά σε χαμηλό 
επίπεδο την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών-μελών 
της για λόγους ιδίου συμφέροντος, δηλαδή για λόγους  δια-
τήρησης της επιχειρησιακής σταθερότητας και συνοχής της 
νοτιοανατολικής της πτέρυγας.19

Μπορεί συνεπώς να υποστηριχτεί ότι για τους διαμορ-
φωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,  η 
Ελλάδα αντιμετώπιζε κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέ-
μου την συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ περισσότερο ως δυνατό-
τητα εξισορρόπησης της τουρκικής απειλής και λιγότερο ως 
αποτελεσματική συνεισφορά στην προσπάθεια συλλογικής 
άμυνας έναντι του αντιπάλου Συμφώνου της Βαρσοβίας. 
Αξίζει, στο σημείο αυτό, να σημειωθεί ότι στην πρώτη του 
συμμετοχή στην Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού του ΝΑΤΟ 
το 1981, ως Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
της Ελλάδας, ο Ανδρέας Παπανδρέου –ο οποίος είχε εκλεγεί 
ενισχύοντας τον κυρίαρχο στην ελληνική κοινή γνώμη «αντι-
αμερικανισμό», όπως βεβαίως και τη φυσική του συνέχεια 
«τον αντι-ΝΑΤΟισμό»– ζήτησε από τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ 

19.   Μελέτη σχετικά με τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην ελληνοτουρκική αντι-
παράθεση «χρεώνει» θετικά την Ατλαντική Συμμαχία για το λόγο ότι 
δεν επέτρεψε ποτέ η ελληνο-τουρκική σύγκρουση να καταλήξει σε 
θερμό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, βλέπε (Krebs, 1999). 
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να παράσχουν στην Ελλάδα εγγυήσεις ασφαλείας έναντι 
ενός άλλου συμμάχου (της Τουρκίας).20 

Όπως επισημαίνουν οι περισσότεροι αναλυτές, κατά τη δι-
άρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το ΝΑΤΟ πρόσφερε μια «κου-
βέρτα ασφαλείας» (security blanket) έναντι της μεγάλης 
απειλής, με το κύριο βάρος της ανάσχεσης της σοβιετικής 
απειλής να πέφτει στους ώμους των ισχυρών Νατοϊκών κρα-
τών και συνακόλουθα να προσφέρεται στην Ελλάδα και την 
Τουρκία η δυνατότητα να μεταφέρουν την προσοχή τους από 
τη σοβιετική απειλή στο μεταξύ τους πρόβλημα (Krebs, 1999: 
360, 365). 

Βασικό μέλημα της Ατλαντικής Συμμαχίας κατά τη δι-
άρκεια του Ψυχρού Πολέμου –αλλά βεβαιότατα και μετά 
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου– ήταν η διατήρηση της επι-
χειρησιακής σταθερότητας και συνοχής της νοτιοανατολι-
κής της πτέρυγας, όπου βεβαίως δεν ήταν μόνον υψηλή η 
στρατηγική σημασία της Ελλάδας, αλλά οι δύο «σύμμαχες 
χώρες» ήταν «στρατηγικά αλληλεξαρτώμενες» (strategically 
interdependent). Κατά συνέπεια, η αποτροπή ενδεχόμενης 
ελληνοτουρκικής σύγκρουσης (με άλλα λόγια η διαχείριση 
συγκεκριμένων προβλημάτων και όχι η όποια επένδυση για 
τη λύση τους) συνιστούσε και το βασικό πλαίσιο της δυνητι-
κής παρέμβασης του ΝΑΤΟ στην ελληνοτουρκική αντιπαρά-
θεση (Stearns, 1992) και (Galarotti, 2001: 381-2). 

Η διαπίστωση αυτής της πραγματικότητας εκ μέρους της 
Ελλάδας, καθώς  η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς να 
καταστήσει το ΝΑΤΟ (και τις ΗΠΑ) υπόλογο για την αναθε-
ωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο, αποτέλεσαν 
και τον κατευθυντήριο οδηγό της διαχείρισης της κρίσης που 
ξέσπασε τον Απρίλιο του 1987 στο Αιγαίο (της σημαντικότε-
ρης μετά την κρίση του 1976), όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου 
επέλεξε πρώτα να κλείσει την αμερικανική βάση επικοινω-
νιών στη Νέα Μάκρη και κατόπιν να αποστείλει τον Έλληνα 
Υπουργό των Εξωτερικών σε μια χώρα του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας, τη γειτονική Βουλγαρία, για συνομιλίες με τον 
Πρωθυπουργό της. Έτσι και δεδομένου ότι (α) το ΝΑΤΟ δεν 

20.   Η άρνηση του ΝΑΤΟ να παράσχει αυτή την εγγύηση οδήγησε και στην 
αδυναμία έκδοσης «Κοινού Ανακοινωθέντος» (Final Communique), 
λόγω της άρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου να υπογράψει το τελικό 
κείμενο της συγκεκριμένης διάσκεψης. 
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έθετε θέμα επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών ως 
προϋπόθεση της συνέχισης της ιδιότητας του μέλους, (β) 
λειτουργούσε ως «υποκατάστατο» μακροπρόθεσμων λύσε-
ων στη λογική της αποτροπής ή/και διαχείρισης ενδεχόμε-
νης κρίσης μεταξύ των κρατών-μελών του και (γ) Ελλάδα 
και Τουρκία λειτουργούσαν σχεδόν με τη βεβαιότητα ότι το 
ΝΑΤΟ/ΗΠΑ θα έκανε ότι ήταν δυνατόν προκειμένου να απο-
φευχθεί μια ένοπλη σύρραξη μεταξύ τους, το αποτέλεσμα 
ήταν ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία δεν είχαν πολύ 
σοβαρά κίνητρα ώστε να θέσουν τις συμμαχικές προτεραιό-
τητες πάνω από τις εθνικές τους προτεραιότητες όσον αφο-
ρά τον σχεδιασμό δυνάμεων, τα εξοπλιστικά τους προγράμ-
ματα κ.λπ. (Oguzlu, 2004: 461) 

Συνακόλουθα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, 
αλλά βεβαίως και μετά το τέλος του και μέχρι σήμερα, Ελλάδα 
και Τουρκία αντιμετώπισαν το ΝΑΤΟ ως στρατηγικό εργαλείο 
προώθησης ήδη διαμορφωμένων εθνικών συμφερόντων και 
όχι ως ένα κοινό forum ή πολύ περισσότερο ως ένα εργαλείο 
προώθησης συλλογικών συμφερόντων. Το αποτέλεσμα ήταν 
μια διμερής διαφορά να αποκτήσει και πολυμερή διάσταση 
(Stearns, 1992: 5). Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής 
της πραγματικότητας θα μπορούσαν να αναφερθούν τα βέτο 
που έθετε η μια χώρα έναντι της άλλης σχετικά με τις δηλώ-
σεις που αφορούσαν στην ετήσια καταγραφή των δυνάμεων 
που η κάθε χώρα διέθετε στη Συμμαχία (country chapters). 

Μια ακόμα, έμμεση αλλά ισχυρά αρνητική, συνέπεια αυτού 
του πλαισίου σχέσεων ήταν να διαβρωθεί ο νομιμοποιητικός 
χαρακτήρας του ΝΑΤΟ και, συνακόλουθα, η ικανότητά του να 
λειτουργήσει ως «αποδεκτός μεσολαβητής» (honest broker) 
από τις δύο «σύμμαχες χώρες» όσον αφορά στην επίλυση τής 
μεταξύ τους διαμάχης (Oguzlu, 2004: 466). Ειδικά όσον αφο-
ρά την Ελλάδα, πέραν του ότι δεν θα μπορούσε να είναι απο-
δεκτή λύση στο Κυπριακό ή στο Αιγαίο μέσα από παρέμβαση 
του ΝΑΤΟ (όπως χαρακτηριστικά ονομαζόταν μια οποιαδή-
ποτε «NATO-framed» λύση των ελληνοτουρκικών προβλημά-
των), ακόμη και η προσπάθεια από το ΝΑΤΟ να προωθήσει συ-
γκεκριμένα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ 
δύο «συμμάχων χωρών» του είχε περιορισμένες πιθανότητες 
επιτυχίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συνιστούν τόσο η 
ανεπιτυχής προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ 
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Javier Solana για προώθηση στρατιωτικών Μέτρων Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 
1997, όσο και, αργότερα (Σεπτέμβριος 2000), η αποτυχία της 
Συμμαχίας να λειτουργήσει ως εγγυητής της διαδικασίας οι-
κοδόμησης εμπιστοσύνης που είχε αναληφθεί στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ, μέσω της συμμαχικής άσκησης Destined Glory, κεντρι-
κός και δεδηλωμένος στόχος της οποίας ήταν η οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία (Tsako-
nas, 2008: 231-45).

3.2.  Η Ελλάδα στην Ευρώπη και ο «ακανόνιστος εξευρω-
παϊσμός» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

Το κεντρικό rationale της σχέσης της Ελλάδας, αρχικά με 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και αργότερα 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), καθορίστηκε επίσης από το 
κυρίαρχο ζήτημα της ελληνικής αντίληψης περί εξωτερικής 
απειλής, δηλαδή την απειλή που αισθανόταν η Ελλάδα από 
την αναθεωρητική ή/και επιθετική συμπεριφορά της γειτο-
νικής Τουρκίας και τη συνακόλουθη προσπάθεια της χώρας 
να καταστεί ασφαλής. Αυτή η πραγματικότητα επέδρασε 
καταλυτικά στον «εξευρωπαϊσμό» της Ελλάδας, τόσο όσον 
αφορά στο επίπεδο «της προσαρμογής της εξωτερικής της 
πολιτικής στους κανόνες, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
στις αξίες και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (διαδι-
κασία «down-loading» ή «εκ των άνω προς τα κάτω εξευρω-
παϊσμός»), όσο και στο επίπεδο της «επιρροής της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής στο σύστημα λήψης αποφάσεων της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (διαδικασία «up-loading» ή 
«εκ των κάτω προς τα άνω εξευρωπαϊσμός»). 

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής δρομολογούσε την ένταξη της Ελλάδος στους κόλπους 
της τότε ΕΟΚ με στόχο –εκτός από τα προφανή εσωτερικά 
οφέλη που συνδέονταν με την ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας και την ενίσχυση των πολιτικών θεσμών της χώρας— 
την εξασφάλιση διεθνών ερεισμάτων, και ειδικότερα την ενί-
σχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Ελλάδας έναντι της 
Τουρκίας.21  

21.   Σύμφωνα με ανώτατο Έλληνα αξιωματούχο: «Η Τουρκία θα σκεφτεί 
διπλά να επιτεθεί σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης», 
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Οι κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου που ακολούθησαν 
(1981-85 και 1985-1989) θα επιχειρήσουν –μετά από οβι-
διακές μεταμορφώσεις στη ρητορική τους απέναντι στην 
Ένωση– να χρησιμοποιήσουν την ΕΟΚ (αλλά και άλλους 
διεθνείς οργανισμούς) προκειμένου να αποδυναμώσουν 
την Τουρκία. Ειδικότερα όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προ-
οπτική της Τουρκίας, για περισσότερες από δύο δεκαετίες, 
η Ελλάδα επέλεξε να αντιμετωπίσει την Ευρωπαϊκή Κοινό-
τητα (ΕΚ) ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη μιας 
«στρατηγικής υπό όρους τιμωρίας» (‘strategy of conditional 
sanctions’) της Τουρκίας (ή με όρους διεθνούς-θεσμικής 
κοινωνικοποίησης— μιας «στρατηγικής θεσμικής ενδυνά-
μωσης μέσω τιμωρίας» (a strategy of ‘reinforcement by 
punishment’).22 

Πράγματι, καθώς η στάση της ΕΚ απέναντι στην αντιπαρά-
θεση μεταξύ ενός μέλους της και ενός μη-μέλους της επηρεά-
ζονταν σε μεγάλο βαθμό, αν όχι καθορίζονταν, από την ελληνι-
κή αντίληψη για το περιεχόμενο της ελληνοτουρκικής αντιπα-
ράθεσης καθώς και για την επίλυση του Κυπριακού προβλήμα-
τος (Couloumbis, 1994: 189-198) & (Guvenc, 1998/99:103-130), 
διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις –ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980— χρησιμοποίησαν το Κυπριακό πρόβλημα 
προκειμένου να μπλοκάρουν την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρ-
κίας (Kramer, 1987: 605-14) και (Stephanou & Tsardanides, 

βλέπε The Economist, 26 July 1975 και The Guardian, 19 May 1976 
(όπως παρατίθενται σε (Βαληνάκης, 1997: 279). Βλέπε επίσης τις 
ομιλίες του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, Καθημερι-
νή, 11 Απριλίου 1978 και 1 Ιανουαρίου 1981 (όπως παρατίθενται στο 
Βαληνάκης, όπ. π., σελ. 283, Παραπ. Νο. 29). Όπως σημειώνει ο Γ. 
Βαληνάκης «Η Ελληνική ένταξη είχε, έτσι, σύμφωνα με τον Καρα-
μανλή, σημαντική αποτρεπτική αξία απέναντι στις όποιες τουρκικές 
επιδιώξεις» (Βαληνάκης, 1997: 283).

22.   Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, στο πυρήνα της οποίας βρίσκεται 
η «πολιτική της αιρεσιμότητας» (policy of conditionality), ένα κρά-
τος-μέλος της ΕΕ όχι μόνον εμποδίζει ένα άλλο κράτος που επιθυ-
μεί να ενταχθεί στην ΕΕ από τις διάφορες θεσμικές επιβραβεύσεις 
και ανταμοιβές (οικονομική βοήθεια, ενίσχυση θεσμικών σχέσεων) 
αλλά επιδιώκει την απόδοση πρόσθετης τιμωρίας στο κράτος αυτό 
όταν αρνείται να υιοθετήσει συγκεκριμένες θεσμικές αξίες, νόρμες 
και κανόνες συμπεριφοράς με στόχο να καταστήσει το κόστος της 
μη-αποδοχής των σχετικών αξιών και νορμών συμπεριφοράς πολύ 
μεγαλύτερο από το κόστος της αποδοχής τους.
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1991: 207-30).23 Στο πλαίσιο αυτό κάθε περαιτέρω ανάπτυξη 
των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΚ εξαρτάτο από το 
«δικαίωμα αρνησικυρίας» που με συνέπεια ασκούσε η Ελλάδα 
έναντι της τουρκικής υποψηφιότητας συνδέοντας την άρση 
αυτού του δικαιώματος με την προηγούμενη ικανοποίηση από 
την πλευρά της Τουρκίας συγκεκριμένων προϋποθέσεων που 
αφορούσαν κυρίως στην εγκατάλειψη της αναθεωρητικής πο-
λιτικής που ακολουθούσε στο Αιγαίο και το σεβασμό των αρ-
χών του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.24 

Στην πρώτη μεταψυχροπολεμική δεκαετία, η σχετικά βρα-
χύβια κυβέρνηση Μητσοτάκη (1991-1993) επιχειρεί να «εξειδι-
κεύσει» τον δυνητικό ρόλο της ΕΕ ως προμηθευτή ασφάλει-
ας της Ελλάδας και υποστηρίζει τη συμμετοχή της Ελλάδας 
στον αμυντικό βραχίονα της ΕΟΚ, την Δυτικο-Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΔΕΕ), την οποία βλέπει ως «ένα σύστημα πολιτικής 
αλληλεγγύης που θα μπορούσε να στηριχτεί σε οικονομικούς 
και διπλωματικούς μοχλούς πίεσης αποτρέποντας την Άγκυ-
ρα από πιθανές περιπέτειες στο Αιγαίο».25 

23.   Μόλις τον Μάρτιο του 1995 η Ελλάδα αποφάσισε να προβεί σε άρση 
του βέτο αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Τελωνει-
ακής Ένωσης της Τουρκίας με την ΕΕ. Ως αντάλλαγμα στην άρση 
του βέτο, η ελληνική πλευρά έλαβε την υπόσχεση ότι οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ 
θα ξεκινούσαν τον Μάρτιο 1998, με αποτέλεσμα η Κύπρος να συ-
μπεριληφθεί στην φάση των διαπραγματεύσεων που θα αφορούσαν 
στην επόμενη διεύρυνση της Ένωσης. 

24.   Το 1986 η Ελλάδα άσκησε βέτο τόσο όσον αφορά στη συμφωνία 
Σύνδεσης της Τουρκίας με την ΕΚ όσο και στη απελευθέρωση ενός 
πακέτου χρηματοδότησης που παρέμενε παγωμένο. Ένα χρόνο αρ-
γότερα, όταν η Τουρκία υπέβαλε αίτηση υποψηφιότητας προκειμένου 
να καταστεί μέλος της ΕΚ, η Ελλάδα ήταν η μόνη κοινοτική χώρα που 
τάχθηκε ανοιχτά κατά της υποβολής της τουρκικής αίτησης στο ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση, βλ. (Guvenc, 1998/99:103-5). 
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας 
τον Απρίλιο 1997, η Ελλάδα άσκησε για μια ακόμη φορά το δικαίωμα 
αρνησικυρίας μπλοκάροντας την προγραμματισμένη οικονομική βο-
ήθεια της ΕΕ προς την Τουρκία ύψους 375 εκατ. ECU. Όπως κατέστη 
σαφές από τον τότε έλληνα Υπουργό των εξωτερικών Θ. Πάγκαλο, 
η Ελλάδα θα συνέχιζε να ασκεί το «δικαίωμα αρνησικυρίας» μέχρις 
ότου η Τουρκία πάψει να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στην πε-
ριοχή του Αιγαίου. Βλέπε Δηλώσεις Θ. Πάγκαλου στο Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο ειδήσεων (ΑΠΕ), 30 Απριλίου 1997. 

25.   Γιάννης Βαληνάκης, Ευρωπαική Ασφάλεια και η Ελλάδα (Ίδρυμα Πο-
λιτικών Μελετών και Επιμόρφωσης, Αθήνα, 1988), σελ. 55. 
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Όμως τα μηνύματα από το «ευρωπαικό μέτωπο» --που 
συνδέετο με την συμμετοχή της Ελλάδας στη ΔΕΕ-- ήταν 
σαφή και δυσάρεστα σε σχέση με τις προσδοκίες της ελληνι-
κής πλευράς, καθώς μέσω του άρθρου 5 της Διακήρυξης του 
Petersberg τον Ιούνιο του 1992, η Δυτικο-Ευρωπαική Ένωση 
καθιστούσε σαφές προς την ελληνική πλευρά ότι δεν ήταν 
διατεθειμένη να εμπλακεί σε ενδεχόμενη σύγκρουση μετα-
ξύ ενός κράτους-μέλους της (Ελλάδα) και ενός κράτους-μέ-
λους του ΝΑΤΟ (Τουρκία).26 Μια απόφαση, η οποία αξιολογή-
θηκε από την ελληνική πλευρά, στην καλύτερη περίπτωση ως 
αμφιλεγόμενη και επώδυνη, και στην χειρότερη ως ιδιαίτερα 
επιθετική έναντι ενός κράτους μέλους της Ευρωπαικής Κοι-
νότητας (Βαληνάκης, 1997: 312). 

Η κρίση στα Ίμια τον Ιανουάριο του 1996 –με την κυβέρ-
νηση Σημίτη μόλις μερικές μέρες στην εξουσία– κατέδειξε 
στους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής με ιδιαίτερα έντονο τρόπο (πέραν του εξαιρετικά 
περιορισμένου ρόλου που μπορεί να παίξει το ΝΑΤΟ στη δι-
αχείριση μιας ελληνοτουρκικής κρίσης) την αδυναμία τόσο 
της ΕΕ όσο και του αμυντικού της τότε βραχίονα, δηλαδή της 
Δυτικο-Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), να λειτουργήσει είτε ως 
αξιόπιστος μεσολαβητής είτε ως εγγυητής των ελληνικών 
συνόρων. Το αποτέλεσμα ήταν να καταβληθεί, για μια ακό-
μη φορά, ιδιαίτερη προσπάθεια από ελληνικής πλευράς κατά 
την Διακυβερνητική Διάσκεψη του Άμστερνταμ το 1996 να 
συμπεριληφθεί «ρήτρα αλληλεγγύης και εγγύησης των εξω-
τερικών συνόρων». Ένα αίτημα το οποίο και πάλι απορρίφθη-
κε από την Δυτικο-Ευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ).27 

26.   Βλέπε Petersberg Declaration, Western European Union (WEU), 
Council of Ministers, Bonn, 19 June 1992.

27.   Ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης περιέγραψε ως ιδιαίτερα 
θετική την συμφωνία που επετεύχθη στο Άμστερνταμ ότι οι αποφά-
σεις  εξωτερικής πολιτικής που έχουν στρατηγική σημασία θα πρέπει 
να λαμβάνονται με ομοφωνία. Αυτό σήμαινε ότι κάθε κράτος-μέλος 
είχε το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα του βέτο εάν θεωρούσε ότι 
τα ζωτικά του συμφέροντα θίγονται. Σύμφωνα με το Αθηναικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι σχετικά με την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας «οι αναφορές στον 
σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ καθώς και στην ανάπτυξη πολιτικών αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών-μελών ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητικές». Βλέπε 
ΑΠΕ, 18 June 1997.
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Συνεπώς, μια αποτίμηση του «εξευρωπαϊσμού» της ελ-
ληνικής εξωτερικής πολιτικής από την πρώτη μεταπολιτευ-
τική περίοδο μέχρι τα μέσα της πρώτης μεταψυχροπολεμι-
κής δεκαετίας καταδεικνύει ότι όσον αφορά στη διαδικασία 
προσαρμογής (down-loading) ή «εκ των άνω προς τα κάτω 
εξευρωπαϊσμός» της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία, 
αυτή χαρακτηρίζεται από την έλλειψη πολιτικής βούλησης 
της Ελλάδας για αλλαγή μέσω του μπλοκαρίσματος των ευ-
ρωπαϊκών πολιτικών. Παράλληλα, όσον αφορά στην επιρροή 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο σύστημα λήψης απο-
φάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση («διαδικασία up-loading» ή 
«εκ των κάτω προς τα άνω εξευρωπαϊσμός»), η Ελλάδα ακο-
λουθεί μια προσέγγιση «κωλυσιεργίας», επιλέγοντας συνει-
δητά να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.   

Τα πρώτα σημάδια εξευρωπαϊσμού της ελληνικής εξωτε-
ρικής πολιτικής παρατηρούνται στα μέσα-τέλη της δεκαετίας 
του 1990 [κυβερνήσεις Κ. Σημίτη 1996-2000 και 2000-2004, 
αλλά και προηγουμένως μέσω της ελληνικής συναίνεσης για 
την Τελωνειακή Ένωση Τουρκίας-ΕΕ (1995)], όταν η Ελλάδα 
αποφασίζει ότι η ουσιαστική ολοκλήρωσή της μέσα στις ευ-
ρωπαϊκές δομές και ο επαναπροσδιορισμός της θέσης της 
μέσα σε μια ανοιχτή και πολυπολιτισμική Ευρώπη αποτελούν 
τον μοναδικό δρόμο. 

Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι στα 
μέσα της πρώτης μεταψυχροπολεμικής δεκαετίας τόσο οι 
συστημικές και περιφερειακές εξελίξεις και αλλαγές όσο 
και ειδικότερα οι σχέσεις της (απειλούμενης) Ελλάδας με 
τη γειτονική (απειλητική) Τουρκία άρχισαν να αξιολογούνται 
μέσα από ένα νέο πλαίσιο ιδεών και αντιλήψεων.28 Πράγμα-
τι η κυβέρνηση που κλήθηκε να διαχειριστεί, μερικές μόλις 
ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, τη σοβα-
ρότερη κρίση στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
τον Ιανουάριο του 1996 εμφορείτο από την ισχυρή άποψη ότι 
το μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα δεν θα έπρεπε να 
αντιμετωπίζεται ως αμιγώς άναρχο, αλλά ως ένα περιβάλλον 
εντός του οποίου η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή των διε-
θνών θεσμών θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά 

28.   Για μια αναλυτική παρουσίαση –και ερμηνεία με όρους στρατηγικής 
κουλτούρας– του πλαισίου ιδεών και αντιλήψεων της κυβέρνησης 
Σημίτη (Tsakonas P.J., 2010, σ. 52-7). 
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στη δημιουργία του «κανονιστικού περιβάλλοντος» και στην 
επιλογή πολυμερών λύσεων σε κοινά προβλήματα και προ-
κλήσεις ασφάλειας στη ΝΑ Ευρώπη. 

Κατά συνέπεια, η Ελλάδα θα καθίστατο ικανή να προω-
θήσει τα εθνικά της συμφέροντα εάν τόσο οι αναδυόμενες 
μορφές «ήπιας ισχύος», όπως η διπλωματία, η οικονομία 
και η ιδεολογική επιρροή όσο και η χρησιμοποίηση των διε-
θνών θεσμών ενσωματώνονταν στη στρατηγική της απέναντι 
στο άμεσο περιβάλλον της ενώ η πλήρης ενσωμάτωση της 
Ελλάδας στις ευρωπαϊκές δομές και ο επαναπροσδιορισμός 
του περιεχομένου της ελληνικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας 
ανοικτής, πολυπολιτισμικής ευρωπαϊκής κοινωνίας αποτε-
λούσαν την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή (Σημίτης, 1995) και 
(Σημίτης, 1996: 73-81, 94-97). 

Στο πλαίσιο αυτό, ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού πολιτι-
κού συστήματος --το κυρίαρχο πολιτικό πρόταγμα της ελλη-
νικής κυβέρνησης– απέκτησε ανάλογη εκδοχή στο πεδίο της 
εξωτερικής πολιτικής και αφορούσε στον εξωραϊσμό ή/και 
ανατροπή της ιδιαίτερα αρνητικής εικόνας της χώρας, κυρίως 
λόγω της τραγικής διαχείρισης του «μακεδονικού προβλήμα-
τος» (Economides, 2005: 481), και τελικώς στην αποκατά-
σταση της αξιοπιστίας της στην Ε.Ε. Ο εκσυγχρονισμός του 
ελληνικού πολιτικού συστήματος και η πλήρης συμμετοχή της 
χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) θα 
αποτελούσαν έτσι τα μέσα με τα οποία θα δινόταν ένα τέλος 
στη παραδοσιακή αντίληψη της «ελληνικής ιδιαιτερότητας» 
ενώ η θέση της Ελλάδας θα αναβαθμιζόταν σε σχέση με 
τους βαλκάνιους γείτονές της με αποτέλεσμα τη μετατόπιση 
της χώρας από την περιφέρεια στο επίκεντρο των εξελίξεων 
που είχαν τεράστιο ενδιαφέρον για την Ουάσινγκτον και τις 
Βρυξέλλες, όπως η «προς ανατολάς» διεύρυνση του ΝΑΤΟ 
και της Ε.Ε. Στην κατεύθυνση αυτή επιχειρήθηκε η μεταφορά 
στο ελληνικό πολιτικό σύστημα ενός μοντέλου διακυβέρνη-
σης που αντανακλούσε τις αρχές, τις αξίες και τις νόρμες 
συμπεριφοράς πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ε.Ε. (Ioaki-
midis, 2001: 74-5).

Είναι ενδιαφέρον ότι η υιοθέτηση από την ελληνική κυ-
βέρνηση ενός «ιδεολογικού πλαισίου» με τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά γνωρίσματα συνιστά μαρτυρία ή/και παράδειγ-
μα ενός «εκ των άνω εξευρωπαϊσμού» (top-down European-
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ization) της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.29 Πράγματι, εάν 
κάτι κατέστη αντιληπτό ήδη από τα μέσα της πρώτης μετα-
ψυχροπολεμικής δεκαετίας είναι η «πολιτική» (policy) επιρ-
ροή της διαδικασίας του εξευρωπαϊσμού, δηλαδή η επίδραση 
των ισχυρών δυνάμεων και πιέσεων του εξευρωπαϊσμού στη 
διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (συμπερι-
λαμβανομένων του ρόλου των διαφόρων πρωταγωνιστών 
και φορέων εξωτερικής πολιτικής, της διατύπωσης των προ-
βλημάτων και της διερεύνησης των διαθέσιμων επιλογών, 
της διακρίβωσης των μέσων και εργαλείων άσκησης της 
εξωτερικής πολιτικής, ακόμη και του ύφους ανάπτυξης της 
εξωτερικής πολιτικής) (Radaelli, 2001) και (Ioakimidis, 2000: 
359-72), η οποία οδήγησε σταδιακά αλλά σταθερά στην προ-
σαρμογή και την κοινωνικοποίηση του ελληνικού πολιτικού 
συστήματος καθώς και των όποιων επιλογών πολιτικής στις 
αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Πράγματι, η Ελλάδα έδειχνε να επι-
θυμεί να αποβάλει τα χαρακτηριστικά του «απρόθυμου» ή/
και «προβληματικού ευρωπαίου εταίρου» και να εγκαταλείψει 
την έντονη αντιδυτική ρητορεία σε θέματα εξωτερικής πο-
λιτικής οδεύοντας προς την ευρωπαϊκή «κανονικότητα» και 
ενδιαφερόμενη ειλικρινά να δώσει οριστική λύση στο δράμα 
της παλινδρόμησής της «ανάμεσα σε προσαρμογή και πε-
ριθωριοποίηση» στην Ε.Ε. (Καζάκος, 1991), (Παγουλάτος και 
Μπλαβούκος, 2004: 48). Πράγματι, στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε ισχυροποιήθη-
κε πολιτικά και οικονομικά και οι σχέσεις της με τα κράτη του 
άμεσου περιβάλλοντός της ομαλοποιήθηκαν. 

Με άλλα λόγια η Ελλάδα αρχίζει να σκέφτεται «έξω από 
το εθνικό κουτί», όπου θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτι-
κές λύσεις όσον αφορά το κεντρικό ζήτημα της εξωτερικής 
της πολιτικής (δηλαδή την Τουρκία) και να αναπτύξει πολι-
τικές που θα είναι συνεπείς με την θέση της ως κράτος-μέ-
λος της ΕΕ, με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές 
νόρμες συμπεριφοράς, δηλαδή την επίλυση των δια-φορών 
μέσω της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και των διεθνών 
συνθηκών. 

Αναγνωρίζοντας ότι η επίλυση των διαφορών της με την 

29.   Ειδικότερα, για τον «εκ των άνω εξευρωπαϊσμό», βλ., μεταξύ άλλων 
(Ladrech, 1994: 69-88) και (Hix & Goetz, 2000: 1-26).
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Τουρκία συμφέρει περισσότερο από τη διαιώνισή τους, η 
Ελλάδα αποφασίζει να αναπτύξει τη στρατηγική της έναντι 
στην Τουρκία όχι στη βάση των αδιαπραγμάτευτων εθνικών 
δικαίων, αλλά στη βάση των συμφερόντων της. Προχωρά 
έτσι στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής απέναντι στην Τουρ-
κία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να έχει καταλυτικό 
ρόλο τόσο ως «πλαίσιο», ενισχύοντας τον εκδημοκρατισμό 
και «εξευρωπαϊσμό» της Τουρκίας όσο και ως «ενεργητικός 
παίκτης», παρεμβαίνοντας με καταλυτικό τρόπο στην ελλη-
νοτουρκική αντιπαράθεση και καθιστώντας την επίλυση των 
ελληνοτουρκικών διαφορών προαπαιτούμενο της συνέχισης 
της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. 

Πράγματι, μαζί με το καθεστώς της υποψηφιότητας στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι το 1999, η Τουρκία ανα-
λαμβάνει –προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει στο επό-
μενο βήμα που θα αφορά στην έναρξη ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων με την Ένωση– και ένα πακέτο υποχρεώσεων. Με 
τον τρόπο αυτό, η Τουρκία εντάσσεται σε ένα δεσμευτικό 
πλαίσιο περιορισμών που δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερου 
ελέγχου της συμπεριφοράς της. Το σημαντικότερο όμως 
είναι ότι η ΕΕ –μέσω της απόφασης του Συμβουλίου Κορυ-
φής στο Ελσίνκι– αποδέχεται ως σύνολο, και βάζει μια ισχυ-
ρή θεσμική βούλα, την επιθυμία ενός κράτους-μέλους (της 
Ελλάδας) να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την επί-
λυση των διαφορών της με μια υποψήφια προς ένταξη χώρα 
(την Τουρκία). Η απόφαση αυτή αφορά βεβαίως στην υπο-
χρέωση της Τουρκίας να επιλύσει τις διαφορές της με την 
Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2004, και εάν αυτό δεν καταστεί 
δυνατό την παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης. 

Αξιολογώντας αυτή την εξέλιξη στα τέλη της πρώτης με-
ταψυχροπολεμικής δεκαετίας, παρατηρείται ότι όσον αφο-
ρά στη «διαδικασία up-loading», η Ελλάδα εγκαταλείπει την 
στρατηγική της «κωλυσιεργίας» και υιοθετεί μια στρατηγική 
«συνδιαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ατζέντας». Η καλύτερη 
απόδειξη της επιτυχίας της διαδικασίας «προβολής ή εξωτε-
ρίκευσης των εθνικών της συμφερόντων» είναι το γεγονός 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί πλήρως την «εθνική» θέση 
ενός κράτους μέλους της (Ελλάδας), δηλαδή την επίλυση των 
διαφορών μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, καθι-



41

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

στώντας την ταυτόχρονα και «κοινοτική αρχή» (community 
principle). Πράγματι ενόψει του κρίσιμου για τη διαδικασία 
της διεύρυνσης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι, οι δι-
αμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
είχαν την πεποίθηση ότι η νέα εξωστρεφής και ευέλικτη πο-
λιτική που είχαν αποφασίσει να προωθήσουν30 θα μπορούσε 
να «προβληθεί» στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της 
Ε.Ε., επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη ενός «εκ 
των κάτω εξευρωπαϊσμού» (bottom-up Europeanization) της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.31 Αντανακλώντας μια ρεαλι-
στική αντίληψη ότι οι πολιτικές της Ε.Ε. είναι το αποτέλεσμα 
τόσο ανταγωνιστικών όσο και συνεργατικών στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών καθώς και ότι σε αυ-
τές αντανακλώνται οι υφιστάμενοι θεσμικοί και δομικοί συ-
σχετισμοί δυνάμεων, ο «εκ των κάτω προς τα άνω εξευρω-
παϊσμός»32 της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής συνιστούσε 
επί της ουσίας την «εξωτερίκευση» (externalization) και την 
«εθνική προβολή» (national projection) (Wong, 2006: 7 & 12) 
των ιδεών, προτιμήσεων και στοχεύσεων της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής στο επίπεδο της Ε.Ε.33 

Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η εξω-
τερίκευση των ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο της Ε.Ε. δεν 
σήμαινε μόνον την ύπαρξη και αποδοχή μιας συμβατότη-
τας μεταξύ των εθνικών (ελληνικών) και ευρωπαϊκών θέσε-
ων αλλά λειτουργούσε ενισχυτικά στη διεθνή παρουσία και 
δράση της Ε.Ε., διευκολύνοντας την πραγματοποίηση του 
σημαντικότερου εγχειρήματος της Ε.Ε. που αφορούσε στην 
επικείμενη «προς ανατολάς» διεύρυνσή της (Economides, 

30.   Για υποστήριξη αυτής της άποψης, βασισμένης σε πρωτογενείς και 
δευτερογενείς πηγές, βλ. (Tsakonas, 2010: 57-83). 

 31.   Για αυτό το είδος εξευρωπαϊσμού ως τη «δεύτερη διάσταση» της 
διαδικασίας του εξευρωπαϊσμού (Tsardanidis & Stavridis, 2005: 221-
223).

32.   Κατά κανόνα αυτό το είδος του εξευρωπαϊσμού ακολουθεί τον «εκ 
των άνω προς τα κάτω εξευρωπαϊσμό» (Dyson & Goetz, 2003: 14). 

33.   Με αυτή τη διαπίστωση συμφωνεί και πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημί-
της (προσωπική συνέντευξη με τον συγγραφέα). Όπως επισημαίνει 
ο Mahncke «η διαπίστωση ότι η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το 
καταλληλότερο μέσο για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων 
δεν σημαίνει ότι ένα κράτος-μέλος μπορεί να «πουλήσει» τα εθνικά 
του συμφέροντα ως ευρωπαϊκά» (Mahncke, 2001: 229).  
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2005: 472). Κατά συνέπεια, την ανάπτυξη ενός «εκ των άνω 
εξευρωπαϊσμού» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ακο-
λούθησε η «εθνική προβολή» των ελληνικών στοχεύσεων και 
επιδιώξεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο και η διασύνδεσή τους 
με την επιτυχή εξέλιξη της σημαντικότερης διεθνούς δρά-
σης της Ε.Ε., δηλαδή τη διεύρυνσή της. Έτσι η –σε μεγάλο 
βαθμό– «κοινωνικοποιημένη» και «εξευρωπαϊσμένη» ελληνι-
κή εξωτερική πολιτική αναλάμβανε το ιδιαίτερα δύσκολο και 
απαιτητικό εγχείρημα –μέσω της χρησιμοποίησης του ειδικού 
βάρους και της κανονιστικής ισχύος της Ε.Ε. στη διεθνή αρέ-
να– να κοινωνικοποιήσει το κράτος που αποτελούσε το σημα-
ντικότερο πρόβλημα για την ασφάλεια της. Πρέπει βεβαίως 
να επισημανθούν, στο σημείο αυτό, τα όρια του εξευρωπαϊ-
σμού της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά την περίοδο 
2000-4, καθώς αυτή αναπτύχθηκε και παρέμεινε στο επίπε-
δο μιας ομάδας διαμορφωτών εξωτερικής πολιτικής χωρίς 
να αποκτήσει σοβαρά κοινωνικά ερείσματα. 

Η κυβέρνηση που αναλαμβάνει τον Μάρτιο του 2004 (κυ-
βέρνηση Κώστα Καραμανλή) επαναπροσδιορίζει το εθνικό 
συμφέρον όσον αφορά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θεω-
ρώντας τεράστιο βάρος –και εν πολλοίς αχρείαστο– τη συ-
νέχιση μιας ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με την Τουρκία 
μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια του Ελσίνκι (που ανα-
φερόταν σε επίλυση των διαφορών μέχρι το τέλος της ίδιας 
χρονιάς), αποφασίζει να απελευθερωθεί από τις δεσμεύσεις 
και τα χρονοδιαγράμματα που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο Ελσίνκι αποσυνδέοντας τη μελλοντική ένταξη της 
Τουρκίας από την επίλυση των διαφορών της με την Ελλάδα. 
Παράλληλα, όσον αφορά τις διερευνητικές επαφές μεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας (οι οποίες με βάση τα Συμπεράσμα-
τα του Ελσίνκι είχαν ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2002), η 
Ελλάδα υιοθετεί μια στρατηγική «κωλυσιεργίας» καθώς προ-
νοεί ώστε οι διερευνητικές επαφές να συνεχίζονται μέσα σε 
καθεστώς «ελεγχόμενης αδράνειας», προκειμένου να κατα-
στεί ελάχιστα πιθανό το ενδεχόμενο επίλυσης των ελληνο-
τουρκικών διαφορών (Tsakonas, 2010: 119-163) και (Τσάκω-
νας, 2021: 38-45). 

Συνολικότερα, όσον αφορά στον «εξευρωπαϊσμό» της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τη δεκαετία του 1980 
μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 2000, θα μπορούσε να 
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χαρακτηριστεί ως «θολός» και «ακανόνιστος». Πράγματι, ο 
εξευρωπαϊσμός της ΕΠ –ως αμφίδρομη διαδικασία «down-
loading» και «up-loading», δηλαδή τόσο ως η επίδραση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι 
της Ελλάδας, σε δομές και νοοτροπίες όσο και ως  δυνατό-
τητα επηρεασμού των πολιτικών της ίδιας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης– παραμένει αποσπασματικός, ενώ χαρακτηρίζεται 
από την υιοθέτηση διαφορετικών προσεγγίσεων ανάλογα με 
την κυβέρνηση που αναλαμβάνει την εξουσία (Tsardanidis 
& Stavridis, 2005: 217-39) και (Tsardanidis & Stavridis, 2011).

Θα μπορούσαμε έτσι, κατά τα τελευταία σαράντα μετα-
πολιτευτικά χρόνια ανάπτυξης της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής, να αναφερθούμε σε «ενδείξεις» ή ακόμα και σε 
«στιγμές εξευρωπαϊσμού» της ελληνικής εξωτερικής πολιτι-
κής («policy Europeanization»). Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι 
ακόμα και αυτές οι «ενδείξεις» εξευρωπαϊσμού της ελληνι-
κής εξωτερικής πολιτικής συμβαίνουν όταν το ευρωπαϊκό 
εγχείρημα παραμένει ισχυρό, ενώ όταν οι συνθήκες ομαλής 
ανάπτυξης του δυσκολεύουν ή ανατρέπονται, οι εθνικές πο-
λιτικές επιχειρούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους από 
τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς. Ενδιαφέρον είναι ακόμη 
ότι όσον αφορά στην επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
δομές και τις νοοτροπίες στο εσωτερικό της Ελλάδας, τα 
αποτελέσματα είναι πενιχρά καθώς δεν παρατηρείται ανά-
λογος εξευρωπαϊσμός των θεσμών, της οικονομίας ή/και των 
πολιτικών διαδικασιών (political Europeanization), ούτε και 
εσωτερίκευση των ευρωπαϊκών νορμών στο εσωτερικό πε-
ριβάλλον της Ελλάδας («societal Europeanization»), ή πολύ 
περισσότερο μια σε βάθος «εσωτερίκευση» των ευρωπαϊ-
κών νορμών και πρακτικών στο δημόσιο λόγο («discursive 
Europeanization»).34  

Ας σημειωθεί ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις απέκτησαν 
ιδιαίτερο περιεχόμενο κατά τη δεκαετία της παγκόσμιας οι-
κονομικής ύφεσης κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση βί-
ωσε μια πολύπλευρη κρίση ενώ η Ελλάδα αντιμετώπισε το 

34.   Για το περιεχόμενο των διαφορετικών ειδών εξευρωπαϊσμού ανα-
φορικά με την επίδραση των δυναμικών της Ε.Ε. στη διαμόρφωση 
της εξωτερικής τους πολιτικής, της πολιτικής τους κουλτούρας, των 
δημόσιων πολιτικών και στη δημιουργία και «κατασκευή λόγων» και 
ταυτοτήτων βλ. (Featherstone & Radaelli, 2003). 
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φάντασμα της χρεωκοπίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση –ούσα από 
τους κεντρικούς δανειστές της χώρας— ακολουθώντας για 
κάποιο διάστημα την «τιμωρητική λογική» συγκεκριμένων 
ισχυρών κρατών (χωρίς, βεβαίως, να παραβλέπεται η σημα-
ντικότατη ευθύνη διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων όσον 
αφορά στην οικονομική κρίση) διακινδύνευσε για ορισμένο 
διάστημα την όποια μικρή και αποσπασματική πρόοδο είχε 
επιτευχθεί στο πεδίο του εξευρωπαϊσμού της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής ενισχύοντας τις αντιλήψεις ενός μέρους 
της ελληνικής κοινής γνώμης που αντιμετώπιζε τον εξευρω-
παϊσμό ως υποταγή, εξάρτηση ή ακόμα και κατοχή ενώ ακό-
μα και ένα --ευτυχώς μειοψηφικό-- μέρος της πολιτικής ελίτ 
της Ελλάδας έδειξε να μοιράζεται τη θέση ότι οι λύσεις τόσο 
στα οικονομικά προβλήματα της χώρας όσο και στα μεγάλα 
ζητήματα εθνικής ασφάλειας θα ήταν σκόπιμο να αναζητη-
θούν εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

4. Καταληκτικές παρατηρήσεις
Η ανάλυση που προηγήθηκε κατέδειξε ότι η ανάδειξη των 
προσώπων σε αποκλειστικούς διαμορφωτές χάραξης και 
υλοποίησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μεταπολι-
τευτικά, η ανάπτυξη ενός ατροφικού και ελλειμματικού θε-
σμικού συστήματος μακροπρόθεσμης χάραξης εξωτερικής 
πολιτικής και η αντιμετώπιση τόσο της Ατλαντικής Συμμαχίας 
όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δυνητικών «προμηθευ-
τών ασφάλειας» έναντι του κεντρικού προβλήματος της ελ-
ληνικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή της απειλητικής Τουρ-
κίας συνδέεται με ειδικότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής 
στρατηγικής κουλτούρας. 

Για μια «μικρή-μεσαία» χώρα, γεωγραφικά τοποθετημένη 
στην περισσότερο ασταθή γειτονιά της ευρωπαϊκής περιφέ-
ρειας,  που δεν έχει να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες στο πε-
δίο της εξωτερικής πολιτικής κατά το άμεσο ή/και απώτερο 
παρελθόν εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά δύσκολη 
η ανάπτυξη αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής σε ένα 
δραματικά συνθετότερο και ιδιαίτερα απρόβλεπτο διεθνές 
και περιφερειακό περιβάλλον. Όμως παρά τις μεγάλες προ-
κλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η ελληνική εξωτε-
ρική πολιτική υπάρχουν και σαφείς ενδείξεις διεύρυνσης των 



45

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

διεθνών σχέσεων της χώρας και «αποκρατικοποίησης» της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Πράγματι ενώ για πολλές δεκαετίες μέχρι την πτώση του 
Τείχους του Βερολίνου, ο γεωγραφικός προσανατολισμός 
της ελληνικής στρατηγικής εθνικής ασφάλειας ήταν περιο-
ρισμένος, περιλαμβάνοντας κατά κύριο λόγο την Τουρκία και 
την Κύπρο, τα Βαλκάνια, την (τότε) Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 
την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, ήδη από τη δε-
καετία του ’90 και μετά παρατηρείται μια ενδυνάμωση των 
σχέσεων της χώρας με τη Ρωσία και τις χώρες του Καυκάσου 
(κυρίως Αρμενία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν) ενώ ακολουθεί 
–κυρίως κατά τη τελευταία δεκαετία-- μια σταδιακή διεύρυν-
ση και εμβάθυνση των σχέσεων με πετρελαιοπαραγωγές χώ-
ρες της Μέσης Ανατολής (ιδιαίτερα του Περσικού Κόλπου). 
Τέλος από τις αρχές-μέσα του 2000 παρατηρείται μια σαφής 
πύκνωση και ενδυνάμωση των επαφών με τις ανερχόμενες 
οικονομικές δυνάμεις της Νότιας και της Ανατολικής Ασίας 
(Ινδία, Κίνα, Νότια Κορέα κλπ.). Είναι ενδιαφέρον ότι οι αλ-
λαγές αυτές αποτυπώνονται σε διακρατικό επίπεδο (μέσω 
επίσημων επισκέψεων αλλά και την υπογραφή συμφωνιών), 
σε οικονομικό επίπεδο (μέσω μιας εντυπωσιακής αύξησης 
των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων) καθώς και 
μέσω ανταλλαγών διαφόρων μορφών (πολιτιστικές, εκπαι-
δευτικές κλπ.). 

Επίσης ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των αλ-
λαγών στο γεωγραφικό πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της 
Ελλάδας είναι μια παράλληλη διαδικασία «αποκρατικοποίη-
σης» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τούτο συμβαίνει 
γιατί στην πράξη το ελληνικό κράτος ελέγχει ένα ολοένα και 
μικρότερο ποσοστό της ανάπτυξης αυτών των σχέσεων και 
συχνά εμφανίζεται να ακολουθεί τα γεγονότα παρά να τα 
ορίζει. Συνακόλουθα, πλήθος μη κρατικών δρώντων (επιχει-
ρηματίες, ομάδες συμφερόντων και πάσης φύσεως φορείς 
και οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα) τείνουν να δρουν συχνά 
σε χώρες και περιοχές του κόσμου όπου το επίσημο ελλη-
νικό κράτος έχει πολύ περιορισμένη ή και καθόλου διπλω-
ματική παρουσία. Αυτές οι εξελίξεις έχουν συμβάλει σε μια 
σημαντική μετατόπιση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
με προφανείς συνέπειες για τη χάραξη και εφαρμογή των 
διακηρυγμένων στόχων της.
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Είναι πράγματι ενδιαφέρον, και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο, 
ότι σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εκτός από τους 
διάφορους μη κρατικούς δρώντες, φαίνεται να αναβαθμίζε-
ται –τουλάχιστον ως ένα βαθμό– και ο ρόλος κρατικών θε-
σμών που παλαιότερα είχαν πολύ περιορισμένη συμβολή στη 
διαμόρφωση της ελληνικής στρατηγικής εθνικής ασφάλειας. 
Για παράδειγμα, ιδιαίτερα σημαντικός εμφανίζεται ο διευρυ-
μένος, πολλές φορές, ρόλος του Εθνικού Κοινοβουλίου στη 
χάραξη των κατευθύνσεων της εξωτερικής και αμυντικής πο-
λιτικής της χώρας όχι μόνον μέσω του θεσμοθετημένου ρό-
λου της νομοθετικής εξουσίας –όπως εν πολλοίς συνέβαινε 
στο παρελθόν– αλλά κυρίως μέσω της απήχησης της ανα-
πτυσσόμενης κοινοβουλευτικής διπλωματίας. 

Βεβαίως η γεωγραφική επέκταση και «αποκρατικοποί-
ηση» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής συνδέεται με ευ-
ρύτερες αλλαγές στο διεθνές σύστημα (παγκοσμιοποίηση), 
εξελίξεις στην οικονομική ανάπτυξη (ιδιαίτερα στην Ασία) 
και προσπάθειες άλλων κρατών να αποκτήσουν ερείσματα 
σε ευρύτερες γεωπολιτικές ζώνες. Συνδέεται επίσης και με 
τους μηχανισμούς πολυμερούς συνεργασίας και «εξευρωπα-
ϊσμού», έστω και «ακανόνιστου» ή/και «αποσπασματικού», 
που ωθούν την Ελλάδα σε διεύρυνση των ενδιαφερόντων 
και των συμφερόντων της. Η «αποκρατικοποίηση» των εξωτε-
ρικών σχέσεων της Ελλάδας είναι επίσης ένα διεθνές φαινό-
μενο που συνδέεται με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 
επικοινωνίας, την εμφάνιση νέων πτυχών της διπλωματίας 
(«third-track diplomacy»), την υποχώρηση της εξουσίας του 
εθνικού κράτους, τη μετάβαση από το κράτος-επιχειρηματία 
στο «κράτος-ρυθμιστή» των αγορών κλπ. Σε κάθε περίπτω-
ση, η παρατηρούμενη τάση διεύρυνσης και «αποκρατικοποί-
ησης» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αναμένεται ότι θα 
επηρεάσει όλο και περισσότερο τη διαμόρφωση των στοχεύ-
σεων και προτεραιοτήτων της τόσο στο άμεσο όσο και στο 
απώτερο μέλλον. 
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Στρατηγικός  
Σχεδιασμός και  

Εθνική Ασφάλεια

Το παρόν κεφάλαιο θα εξετάσει συνοπτικά τα  ακόλουθα ζη-
τήματα: (α) την ανάγκη κάλυψης σημαντικών κενών και αδυ-
ναμιών στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στους τομείς του 
στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων και (β) τη 
συμβολή της ελληνικής ακαδημαϊκής (πανεπιστημιακής και 
ερευνητικής) κοινότητας στη χάραξη και υλοποίηση εξωτε-
ρικής πολιτικής και γενικότερα πολιτικής εθνικής ασφαλείας. 

Το σημερινό διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από 
έντονα φαινόμενα αστάθειας, ρευστότητας, αυξανόμενης 
αλληλεξάρτησης και εύθραυστων ισορροπιών, πολυπλοκότη-
τας και συνεργειών μεταξύ τάσεων και εξελίξεων, αλλά και 
ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, ενώ η διεθνής πολιτική 
τάξη πραγμάτων αντιμετωπίζει σημαντικούς κλυδωνισμούς 
και βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης. Άτομα, εταιρίες 
και οργανισμοί, αλλά κυρίως τα έθη-κράτη προσπαθούν να 
σχεδιάσουν τη στρατηγική τους με τρόπο που θα αξιοποιεί 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους διαθέσιμους συντελεστές 
εθνικής ισχύος (οικονομία, διπλωματία, ένοπλες δυνάμεις, 
τεχνολογική και επιστημονική βάση, κοινότητες αποδήμων) 
προκειμένου να προασπίσουν την εθνική τους ασφάλεια, να 
προωθήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα, να βελτιώσουν τη 

Θάνος Π. Ντόκος*

*  Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών Πανεπιστημίου 
Cambridge,  τ. Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & 
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).
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θέσης της χώρας τους στο διεθνή καταμερισμό ισχύος και να 
προστατεύσουν την ασφάλεια, ελευθερία και ευημερία των 
πολιτών τους. Όποια κράτη κινηθούν εγκαίρως (και εδώ η 
διάσταση του χρόνου και της ταχύτητας έναντι των ανταγω-
νιστών έχει πλέον αποκτήσει μια εξαιρετικά μεγάλη σημασί-
α)1, θα αποκτήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των 
ανταγωνιστών τους.

Ο χρονικός ορίζοντας των δημοκρατικά εκλεγμένων 
κυβερνήσεων είναι  οι επόμενες εκλογές, δηλαδή έως και 
τέσσερα χρόνια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πι-
εστική ανάγκη ενασχόλησης με τα «καθημερινά» —και άρα 
από πολιτικής-κομματικής σκοπιάς πιο σημαντικά— ζητήματα 
και προβλήματα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη διατύπω-
ση επεξεργασμένου και ρεαλιστικού στρατηγικού «σχεδίου» 
από την εκάστοτε κυβέρνηση (και αυτό δεν αποτελεί φυσικά 
ελληνική «αποκλειστικότητα»). Για το σκοπό αυτό απαιτείται η 
θεσμική δυνατότητα αξιολόγησης και σχεδιασμού στη βάση 
των ακόλουθων ερωτημάτων: ποια είναι η σημερινή κατάστα-
ση, ποια είναι τα εθνικά ζωτικά συμφέροντα2, τα προβλήμα-
τα, προκλήσεις και αδυναμίες, που θέλουμε να βρισκόμαστε 
σε 10 ή 25 χρόνια από σήμερα και πως θα φθάσουμε εκεί. 
Χρειάζεται ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο, καθώς και ένας 
οδικός χάρτης, που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και θα 
αποτελούν αντικείμενο συνεχούς επεξεργασίας έτσι ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες εξελίξεις και να προσαρμό-
ζονται ανάλογα.

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προκλήσεων εθνικής 
ασφαλείας, η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων τομέων του 
διεθνούς συστήματος και η ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής 
στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιο-
χή μας με ενεργή παρουσία σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και διάφορα επίση-

1.   Όπως αναφέρει ο Βύρων Θεοδωρόπουλος (2004: 30), παρατηρείται 
«... επιτάχυνση των διαδικασιών επικοινωνίας, γιατί τα σημερινά μέσα 
επιτρέπουν τη συχνή και άμεση επικοινωνία όλων εκείνων που χαρά-
ζουν ή/και ασκούν εξωτερική πολιτική με αποτέλεσμα να επισπεύδο-
νται εξελίξεις που άλλοτε προχωρούσαν με τους βραδείς ρυθμούς 
της παλιάς τεχνολογίας». 

2.   Για την ανάγκη ιεράρχησης των εθνικών συμφερόντων, στην βάση 
της αναφοράς σε αυτά ως «ζωτικά» (vital), «εξαιρετικής σημασίας» 
(extremely important), «σημαντικά» (important) και «λιγότερο σημα-
ντικά» (less important), βλέπε Cambone, (1998: 12-13).
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μα και ανεπίσημα διεθνή fora, περιπλέκουν σημαντικά και εν 
τέλει δυσχεραίνουν το έργο των εμπλεκόμενων εθνικών φο-
ρέων. Επιπλέον, η Ελλάδα περιβάλλεται από ένα τόξο αστά-
θειας σε μια “δύσκολη” περιοχή όπου ενδημούν οι διμερείς 
διαφορές ή και οι ανοιχτές συγκρούσεις και ο ανταγωνισμός 
μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, ενώ χαρακτηρίζεται από υψηλό 
βαθμό ρευστότητας και αστάθειας. Ο εθνικός μηχανισμός 
εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας καλείται λοιπόν 
να διαχειριστεί αποτελεσματικά σύνθετες προκλήσεις, σε μια 
περίοδο περιορισμένων πόρων και (μακροχρόνιων) θεσμι-
κών παθογενειών. 

Η θεματική ατζέντα των κρίσεων του μέλλοντος αφορά 
σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα πιθανών προβλημάτων που 
μπορεί να προέρχονται από πολιτική, οικονομική, κοινωνική –
ακόμα και περιβαλλοντική– αστάθεια στο εγγύς της Ελλάδας 
περιβάλλον, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Ο κατάλογος 
των δυνητικών προκλήσεων και απειλών ασφαλείας είναι μα-
κρύς και λίαν καταθλιπτικός (η απαρίθμηση δεν γίνεται υπο-
χρεωτικά με σειρά σοβαρότητας της απειλής): ‘Συμβατικής 
φύσης’ εξωτερικές απειλές, ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές 
ροές, κλιματική αλλαγή, εσωτερική και διεθνής τρομοκρατία, 
οργανωμένο έγκλημα, πανδημίες, εμπορικοί πόλεμοι, φυσι-
κές και ανθρωπογενείς καταστροφές, ενεργειακή ασφάλεια, 
τρωτότητα κρίσιμων υποδομών, οικονομικές ανισότητες και 
κοινωνικοί αποκλεισμοί, βίαιη ριζοσπαστικοποίηση ατόμων 
και κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τις τεχνολογικές 
και ευρύτερες γεωοικονομικές εξελίξεις, ασφάλεια μεταφο-
ρών, ασφάλεια και βασικά δικαιώματα του εκτός συνόρων 
ελληνισμού και ορθόδοξης θρησκευτικής παρουσίας, κ.ά. 

Αν και όλες οι αναφερθείσες προκλήσεις και απειλές 
προκαλούν διαφόρων βαθμών ανησυχίες, ιδιαίτερη αναφο-
ρά πρέπει να γίνει στον ανατολικό γείτονα της Ελλάδας. Οι 
τουρκικές φιλοδοξίες για ανάδειξη σε περιφερειακή δύναμη 
στην Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή (και ηγέτιδα του 
‘σουνιτικού κόσμου’) πιθανόν να μην μας απασχολούσαν ιδι-
αίτερα, αν η τουρκική εξωτερική πολιτική στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου (και ιδιαίτερα σε ζητήματα που επη-
ρεάζουν άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα, όπως η οριοθέτηση 
θαλασσίων ζωνών) δεν χαρακτηριζόταν από σουρεαλιστική 
ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, λογική μηδενικού αθροίσμα-
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τος και έντονη επιθετικότητα, με αποτέλεσμα η Τουρκία να 
έχει μετατραπεί σε παράγοντα αστάθειας σε μια περιοχή ζω-
τικής σημασίας για την ελληνική ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα 
αυτών, μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του ελληνικού μη-
χανισμού εθνικής ασφαλείας αναπόφευκτα επικεντρώνεται 
στις προσπάθειες εξισορρόπησης της τουρκικής απειλής.   

Δυστυχώς, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται διαχρονικά από αδυ-
ναμία παραγωγής υψηλής στρατηγικής και αποτελεσματικού 
χειρισμού κρίσεων και από «πυροσβεστική» αντιμετώπιση 
των προβλημάτων. Η αποτελεσματική διαχείριση των πιθα-
νών προκλήσεων και απειλών για την εθνική ασφάλεια της 
χώρας απαιτεί (α) εθνική συναίνεση (οι δίαυλοι επικοινωνί-
ας μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σε κρίσιμα εθνικά 
θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικοί) και (β) αποτελεσματική 
συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων και των υπαγομέ-
νων σε αυτά υπηρεσιών και φορέων: Υπουργεία Εξωτερικών, 
Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, αλλά και Εθνι-
κής Οικονομίας, Ενέργειας, Εσωτερικών, Παιδείας, κλπ. 

Όπως προκύπτει, όμως, από την εξέταση του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου στρατηγικού σχεδιασμού3 και διαχείρισης 
κρίσεων, υπήρχε πάντοτε ένα σοβαρό θεσμικό κενό καθώς 
δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί η διαπίστωση ότι όλα τα 
παραπάνω ζητήματα –και πολλά άλλα-- δεν εξετάζονται με 
σφαιρικό τρόπο και με στόχο τη διαμόρφωση μιας συνολικής 
πολιτικής σε κανένα χώρο ή επίπεδο. Ακόμη και αν δεχθεί 
κανείς –υπόθεση εργασίας δυστυχώς εύκολα αμφισβητή-
σιμη- ότι σε επίπεδο υπουργείων και φορέων λειτουργούν 
μηχανισμοί στρατηγικού σχεδιασμού, απουσιάζει ο θεσμικός 
φορέας που θα έπραττε το ίδιο σε εθνικό επίπεδο. Το ζητού-
μενο ήταν -και παραμένει- να ξεφύγουμε από τη λογική της 
αποσπασματικής θεώρησης και πυροσβεστικής αντιμετώπι-

3.   Ο ορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον Αμερικανό 
τ. ΥΠΕΞ Dean Acheson είναι να  “κοιτάζεις μπροστά, όχι στο μακρινό 
μέλλον, αλλά πέρα από το πεδίο όρασης των κρατικών αξιωματούχων 
που έχουν εγκλωβιστεί σε επιχειρησιακά ζητήματα και στον ‘καπνό’ 
και τις κρίσεις της εξελισσόμενης ‘μάχης’. Αρκετά μακριά για να δια-
κρίνουν την αναδυόμενη μορφή των πραγμάτων που έρχονται και να 
περιγράψουν σε αδρές γραμμές τι πρέπει να γίνει για να προετοιμα-
στούμε και να τα διαχειριστούμε.” Ο Acheson πίστευε ότι οι σχεδια-
στές πολιτικής θα πρέπει να αξιολογούν συνεχώς τις εφαρμοζόμενες 
πολιτικές (Williams, 2010: 58). 
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σης των προβλημάτων και προκλήσεων μέσω της συγκρότη-
σης ενός τεχνοκρατικού μηχανισμού που θα προσπαθεί να 
«δει το δάσος και όχι μεμονωμένα δέντρα». 

Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη έλλειψη ή/
και αδυναμία συντονισμού των διαφόρων αποκεντρωμένων 
θεσμικών οργάνων σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων, με 
συνέπεια την απουσία μιας συγκροτημένης θεσμικής δομής 
ικανής για την ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής εθνι-
κής ασφάλειας και την, συνακόλουθη, ανάδειξη της ανάγκης 
θεσμοθέτησης ενός επιτελικού οργάνου που θα εξασφαλίζει 
τη σαφήνεια των στόχων, τη συστηματική σύνδεση και συ-
νεργασία των απαραίτητων υπηρεσιακών παραγόντων και, 
βεβαίως, τη γόνιμη σύνθεση αντιτιθέμενων απόψεων.4

Διαπιστώνεται, επίσης, σοβαρό θεσμικό και λειτουργι-
κό έλλειμμα στην αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης 
των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας σε θέματα υψηλής 
στρατηγικής. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Κυβερνη-
τικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) ή το Υπουργι-
κό Συμβούλιο, αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί εξαιρετικά 
δύσκολη η αξιολόγηση της υλοποίησης, έτσι ώστε να γίνουν 
εγκαίρως διορθωτικές κινήσεις όπου χρειαστεί. Εξάλλου, η 
ταχύτητα των εξελίξεων και η ανάγκη για άμεση αντίδραση 
σε περιπτώσεις κρίσεων καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη 
και αποτελεσματική λειτουργία ενός κεντρικού –και ευέλι-
κτου- μηχανισμού χειρισμού κρίσεων, με άμεση πρόσβαση 
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο σε επίπεδο χει-
ριστών όσο και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. 5 

Το πρακτικό αποτέλεσμα όλων των παραπάνω διαπιστώ-
σεων είναι η αναπαραγωγή της «διαχρονικής» αδυναμίας 
παραγωγής μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και αποτελεσμα-

4.   Ο στρατηγικός σχεδιασμός  επηρεάζει την εξωτερική πολιτική με τρεις 
τρόπους: μέσω των σχεδίων, της διαδικασίας σχεδιασμού και των 
σχεδιαστών. Ακόμη και αν τα σχέδια ξεπεραστούν από τις εξελίξεις, 
οι διαδικασίες και τα άτομα θα παραμείνουν χρήσιμα. (https://www.
brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/avoidingtrivia_chapter.
pdf) Χρήσιμη είναι και η διαδικασία της πρόγνωσης (foresight), κα-
θώς επιτρέπει να διερευνήσουμε το πως μπορούμε να επηρεάσουμε 
το μέλλον. 

5.   Για το εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι και οι 
μελέτες των Γκίκα (2002: 17-59), Λιάκουρα (2002: 165-6), Παπαστάμ-
κου (2002: 199-245).Επίσης Παπαναστασόπουλος (2015). 
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τικού χειρισμού κρίσεων από μέρους της Ελλάδας και η ανά-
δειξη της ανάγκης θεσμοθέτησης ενός επιτελικού οργάνου 
–σε πρωθυπουργικό επίπεδο-- που θα εξασφάλιζε την σαφή-
νεια των στόχων, τη σύνδεση των απαραίτητων υπηρεσιακών 
παραγόντων και, τέλος, τη γόνιμη σύνθεση αντιτιθέμενων 
απόψεων.

Στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα μπορούσε να συμ-
βάλει σημαντικά η σύσταση ενός επιτελικού οργάνου (Συμ-
βούλιο Εθνικής Ασφάλειας/ΣΕΑ), το οποίο θα είναι ικανό 
να θέτει και να σχεδιάζει την ελληνική μακροσκοπική εθνική 
πολιτική (στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής), καθώς και 
να συντονίζει και να ελέγχει –εισηγούμενο σχετικά στην πο-
λιτική ηγεσία: τον πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο 
ή το ΚΥΣΕΑ– τους φορείς που, σύμφωνα με το Σύνταγμα, 
εμπλέκονται στην υλοποίησή της. Το όργανο αυτό –ευάριθμο, 
στο ελάχιστο δηλαδή δυνατό μέγεθος για την αποτελεσματι-
κή λειτουργία του– θα στελεχώνεται από διπλωμάτες, στρατι-
ωτικούς, αστυνομικούς και στελέχη άλλων συναρμόδιων κυ-
βερνητικών υπηρεσιών, καθώς και από περιορισμένο αριθμό 
τεχνοκρατών-εμπειρογνωμόνων, και θα έχει χαρακτήρα υπο-
στηρικτικό προς το ΚΥΣΕΑ, που θα συνεχίσει να έχει κεντρι-
κό και αποφασιστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Το όργανο 
αυτό θα πρέπει να αποφεύγει την εμπλοκή σε τακτικής φύσε-
ως ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
ενασχόλησης των αρμοδίων υπουργείων και υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που προέκυψε από 
τις εκλογές του Ιουλίου 2020, δημιούργησε τη θέση του Συμ-
βούλου Εθνικής Ασφαλείας στον Πρωθυπουργό, με βασικό 
στόχο την προετοιμασία για μετεξέλιξη σε ένα Συμβούλιο 
Εθνικής Ασφαλείας, με κύρια αποστολή το συντονισμό των 
ανωτέρω υπουργείων και φορέων σε θέματα στρατηγικού 
σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων.6 Προωθώντας τη βέλ-
τιστη χρήση της ‘εργαλειοθήκης’ εθνικών συντελεστών ισχύ-
ος, διευκολύνοντας συνεργασίες και συνέργειες, το ΣΕΑ 

6.   Είναι θετικό το γεγονός –από την άποψη της πολιτικής συναίνεσης 
και της διακομματικής συμφωνίας σε σημαντικά ζητήματα εθνικής 
ασφάλειας-- ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει την πρό-
θεσή της να δημιουργήσει ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, αλλά 
η σχετική νομοθετική ρύθμιση δεν προωθήθηκε λόγω της προκήρυ-
ξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών.    
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στοχεύει στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνερ-
γασία των εμπλεκομένων υπηρεσιών και στη μεγιστοποίηση 
των οφελών για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Υπό το πρί-
σμα των παραπάνω, το ΣΕΑ φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως 
πολλαπλασιαστής ισχύος.

Βασική δραστηριότητα του ΣΕΑ θα αποτελέσει η ετοιμα-
σία, σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, μιας 
Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας από την οποία θα προκύ-
ψουν η Πολιτική Εθνικής Άμυνας (Υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας), η Στρατηγική Εσωτερικής Ασφαλείας (Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη) και οι γενικές κατευθύνσεις εξωτερικής 
πολιτικής (Υπουργείο Εξωτερικών). Στο πλαίσιο αυτό, προτε-
ραιότητες θα αποτελέσουν ο καθορισμός των ζωτικών εθνι-
κών συμφερόντων, η αξιολόγηση και ιεράρχηση απειλών, η 
εκτίμηση τρωτότητας της χώρας και η αναζήτηση πειστικών 
απαντήσεων στις διάφορες προκλήσεις, καθώς και τρόπων 
αύξησης της ανθεκτικότητας (resilience), ενώ κεντρικός στό-
χος θα είναι η αξιοποίηση στο βέλτιστο βαθμό κάθε υπάρ-
χοντος συντελεστή εθνικής ισχύος. Επιπλέον, σε εποχές ευ-
ρύτατων και ταχύτατων αλλαγών, τεχνολογικής, πολιτικής, 
οικονομικής ή άλλης φύσης, είναι εξαιρετικά χρήσιμη η πε-
ριοδική επανεξέταση (strategic review) βασικών ζητημάτων, 
παραδοχών και πολιτικών έτσι ώστε είτε να επαληθεύεται η 
συνεχιζόμενη εγκυρότητα τους, είτε να διαπιστώνεται η ανά-
γκη αλλαγής και σε αυτή τη διαδικασία φιλοδοξεί να συνει-
σφέρει το ΣΕΑ. 

Στους βασικούς στόχους θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
ακόμη η διαρκής ενημέρωση πολιτικών κομμάτων και, φυ-
σικά, του Κοινοβουλίου και η συμμετοχή, στο μέτρο του δυ-
νατού, σε ένα δημόσιο διάλογο για κρίσιμα ζητήματα που 
άπτονται της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Επιπλέον, το 
ΣΕΑ οφείλει να αποτελέσει έναν εξωστρεφή θεσμό, που 
θα προσπαθήσει να μεγεθύνει το περιφερειακό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές ίχνος της χώρας. Τέλος, το Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφαλείας θα πρέπει να παραμείνει ένας μικρός και ευέλι-
κτος θεσμός, η χρησιμότητα του οποίου συναρτάται από την 
υψηλής ποιότητας στελέχωση του, τον εξελιγμένο  (state of 
the art) τεχνολογικό εξοπλισμό και την αποτελεσματική συ-
νεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στο χώρο της εθνι-
κής ασφάλειας. 
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Μετά το στρατηγικό σχεδιασμό, ιδιαίτερη αναφορά πρέ-
πει να γίνει και στη διαχείριση κρίσεων (‘χειρισμό κρίσεων’, 
στην υπηρεσιακή ορολογία). Κατά γενική ομολογία, η διαχεί-
ριση εξωτερικών και εσωτερικών και κρίσεων απέχει συχνά 
του επιθυμητού.7 Τα αίτια πολλά: θεσμικά κενά και προβλή-
ματα συντονισμού όσον αφορά στο εθνικό επίπεδο, έλλει-
ψη κουλτούρας ασφαλείας, μη-συμμετοχή πολιτικής ηγεσίας 
σε ασκήσεις, οι οποίες συχνά δεν είναι ρεαλιστικές, και δεν 
δοκιμάζονται ‘διαφορετικά’ σενάρια. Με τον τρόπο αυτό, η 
άσκηση στέφεται σχεδόν πάντοτε από απόλυτη επιτυχία και 
η διαχείριση της πραγματικής κρίσης συχνά καταλήγει σε 
τραγικά αποτελέσματα. Επειδή οι κρίσεις (εσωτερικής και 
εξωτερικής προέλευσης) δεν είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινό-
μενο για την Ελλάδα, επείγει η βελτίωση του εθνικού συστή-
ματος διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων. Ως απαραίτητα 
θεωρούνται τα ακόλουθα δύο βήματα: (α) δημιουργία εθνι-
κού κέντρου (situation room) διαχείρισης κρίσεων στο πλαί-
σιο ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, όπου θα γίνεται 
η σύνθεση (fusion) πληροφοριών από όλες τις διαθέσιμες 
πηγές με στόχο τη δημιουργία της ‘μεγάλης εικόνας’ και (β)  
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στον ευρύτερο 
τομέα της εθνικής ασφάλειας για την εκπαίδευση και εξειδί-
κευση στελεχών και πολιτικής ηγεσίας.

Εκτός από τις προφανείς –και εν πολλοίς μη-υλοποιηθεί-
σες μέχρι και σήμερα- δομικές αλλαγές (εθνικός μηχανισμός 
στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων, νέες δο-
μές στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας, 
αναδιοργάνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κλπ.), οι αυξη-
μένες προκλήσεις και ανάγκες στο χώρο της εθνικής ασφά-
λειας οδηγούν σε αναζήτηση νέων οργανωτικών σχημάτων 
και θεσμικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική διαχείριση 
των πολλαπλών προκλήσεων. Οι διάφορες υπηρεσίες δεν 
μπορούν πλέον να είναι απολύτως αυτάρκεις σε εξειδικευ-
μένο προσωπικό (σε θέματα κυβερνοπολέμου, ενέργειας, 
‘δύσκολων’ γλωσσών, προστασίας κρίσιμων υποδομών, ρι-

7.   Ίμια, ναυάγιο του Express Samina, υπόθεση Οτζαλάν, οδός Νιόβης, 
πυρκαγιές 2007 και 2018, ταραχές Δεκεμβρίου 2008: στις περισσό-
τερες περιπτώσεις η διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων στην Ελλάδα 
δεν έγινε με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Βλ. σχετικά Ντόκος – 
Τσάκωνας (2005: 195-293) & Ντόκος (2016: 74-76, 88-91).
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ζοσπαστικοποίησης, διεθνών χρηματοπιστωτικών δραστηρι-
οτήτων, κ.α.). Θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι από κοινού 
αξιοποίησης του ποιοτικά αξιόλογου, πλην όμως ποσοτικά 
περιορισμένου, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, προ-
ωθώντας την κατάργηση τεχνητών διαχωριστικών γραμμών 
μεταξύ υπουργείων και φορέων και τη δημιουργία ευέλικτων 
δομών, π.χ. διυπουργικών/διυπηρεσιακών ομάδων εργασίας. 
Επιπρόσθετα, χρειάζεται συστηματική συνεκπαίδευση στε-
λεχών διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα (αλλά και 
στρατηγικού χαρακτήρα εταιρίες του ιδιωτικού τομέα), συ-
χνές ασκήσεις επί χάρτου, συνεργασία με δεξαμενές σκέ-
ψης και με πανεπιστήμια, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
επίπεδο, για την εξειδίκευση στελεχών και, τέλος, ουσιαστική 
συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες κάθε είδους.8 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά στη δυνητικά 
πολύ σημαντική προσφορά της ακαδημαϊκής (πανεπιστημια-
κής + ερευνητικής) κοινότητας στις διαδικασίες στρατηγικού 
σχεδιασμού και την ανάγκη συνεργασίας της με το χώρο της 
εφαρμοσμένης πολιτικής (policy community).9 Είναι σαφής 
η ανάγκη των κρατικών θεσμών για δημιουργία μιας κρίσιμης 
μάζας  στελεχών και ειδικών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο μέσω της μεγαλύτερης όσμωσης10 ανάμεσα στην πανε-
πιστημιακή/ακαδημαϊκή κοινότητα και των κρατικών υπηρε-
σιών εθνικής ασφαλείας.11 Κάτι τέτοιο προϋποθέτει συστημα-

 8.   Για μια λεπτομερέστερη ανάλυση, βλ. Ντόκος- Τσάκωνας (2020).
 9.   Πανεπιστημιακοί και εξειδικευμένοι ερευνητές θα μπορούσαν να αξι-

οποιηθούν, επίσης, σε διαδικασίες red team-blue team. Στο πλαίσιο 
αυτό,  ειδικοί εκτός των τειχών έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα, καθώς 
είναι σε σημαντικό βαθμό απαλλαγμένοι από ‘υπηρεσιακές αντιλή-
ψεις’ και τάσεων για ‘ομαδική αντίληψη’ (groupthink). Κουβαλούν 
αναπόφευκτα τις δικές τους προκαταλήψεις και νοητικές αγκυλώ-
σεις, αλλά η σύνθεση υπηρεσιακών στελεχών και μελών της ακα-
δημαϊκής κοινότητας μπορεί να παραγάγει εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα. 

10.   Ως αποτέλεσμα της έλλειψης ώσμωσης, παρατηρείται μια –κατανοη-
τή εν πολλοίς- δυσκολία ερευνητών και πανεπιστημιακών να επεξερ-
γαστούν ρεαλιστικές, χρήσιμες και εν τέλει υλοποιήσιμες προτάσεις 
πολιτικής. Η στενότερη επαφή και συνεργασία θα διευκόλυνε σημα-
ντικά την κατανόηση των αναγκών και δυνατοτήτων των αρμοδίων 
υπηρεσιών, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα και οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές.

  11.   Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η συνειδητοποίηση ότι η γνώση της τοπι-
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τική συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, 
παροχή υποστήριξης (π.χ. υποτροφιών, με δέσμευση εργα-
σίας για συγκεκριμένο [ελάχιστο] χρονικό διάστημα) σε με-
σοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και αξιοποίηση ερευ-
νητικών ινστιτούτων διαμέσου μιας θεσμικής σχέσης τους 
με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (ξεφεύγοντας από το 
σημερινό σύστημα ad hoc και προσωποπαγών σχέσεων). 

Συμπερασματικά, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η απο-
τελεσματική διαχείριση κρίσεων είναι εξαιρετικά σημαντικός 
αν η Ελλάδα δεν θέλει να παραμείνει «προβληματικό κρά-
τος» για τις επόμενες γενιές. Η χώρα χρειάζεται ένα συνολι-
κό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ευελι-
ξία και θα αποτελεί αντικείμενο συνεχούς επεξεργασίας, έτσι 
ώστε προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Είναι απολύτως εφικτή 
και επιβεβλημένη η δημιουργία ενός οργάνου στρατηγικού 
σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων, με στενή σύνδεση με 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα και αξιοποίηση των σχετικών 
δυνατοτήτων, απολύτως αξιοκρατικά στελεχωμένου από τους 
άριστους της δημόσιας διοίκησης, για την ετοιμασία ενός συ-
νολικού σχεδίου για την Ελλάδα της επόμενης εικοσαετίας. 
Επιπλέον, θα είχε κεντρικό ρόλο στον έγκαιρο εντοπισμό 
μιας κρίσης, την επεξεργασία σεναρίων δράσης/αντίδρασης 
και τον αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκομένων υπη-
ρεσιών. Τα εμπόδια για αλλαγή τρόπου λειτουργίας —αδρά-
νεια, γραφειοκρατικοί ανταγωνισμοί και αντιδράσεις, αδυνα-

κής γλώσσας αλλά και της ίδιας της υπό μελέτη χώρας, η σε βάθος 
κατανόηση της νοοτροπίας, του τρόπου σκέψης και ενέργειας, των 
αντιλήψεων, των ανησυχιών, των στρατηγικών επιδιώξεων, αλλά και 
των προκαταλήψεων μπορεί να αποτελέσουν εξαιρετικά χρήσιμα ερ-
γαλεία για τη χάραξη αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής έναντι 
της συγκεκριμένης χώρας. Κάτι τέτοιο αποτελεί κοινό τόπο στο σύνο-
λο σχεδόν των ‘σοβαρών και οργανωμένων’ κρατών, όπου μέσω της 
προώθησης στοχευμένης έρευνας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά 
ιδρύματα και της αυξανόμενης ώσμωσης μεταξύ ακαδημαϊκής/ερευ-
νητικής κοινότητας και κρατικών φορέων, επιδιώκεται η δημιουργία 
κρίσιμης μάζας ειδικών με στόχο τη στελέχωση αρμόδιων κρατικών 
υπηρεσιών, αλλά και την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής έρευνας σε συ-
γκεκριμένα γνωστικά αντικείμενο. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευ-
χθούν μόνο με τη σταθερή στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
από κρατικούς φορείς σε μακροπρόθεσμη βάση. Συμπληρωματικά, 
χρήσιμος μπορεί να είναι ο ρόλος και του ιδιωτικού τομέα στη χρημα-
τοδότηση συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων. 
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μία κατανόησης του διεθνούς περιβάλλοντος, μεγάλα ‘εγώ’, 
ιδεολογικές ή προσωπικές εμμονές, απροθυμία σύγκρουσης 
με κεκτημένα συμφέροντα— είναι σημαντικά, αλλά και το κό-
στος της αποτυχίας εξαιρετικά μεγάλο.  
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Καρατράντος*

1. Εισαγωγή 
Αν κάποιος αναζητήσει σε βάθος χρόνου τα σημαντικά στοι-
χεία που σημάδεψαν τις αποφάσεις και την εξέλιξη της εξω-
τερικής πολιτικής των κρατών θα σταθεί σίγουρα σε τρία: α) 
στην αίσθηση της απειλής, β) στον προσδιορισμό του εθνικού 
συμφέροντος και γ) στην πρόσληψη του κόσμου. Άλλες ήταν 
οι προτεραιότητες των κρατών πριν από μερικές δεκαετίες 
και ριζικά διαφορετικές σήμερα. Αυτά τα τρία στοιχεία μπο-
ρούν να αναδείξουν μία επιστημονική, ορθολογική και σύγ-
χρονη ματιά στην Ελληνική εξωτερική πολιτική1 (Hill, 2003). 

Και αν σε επίπεδο παγκόσμιας πολιτικής η αλλαγή της 
ίδιας της έννοιας της εξωτερικής πολιτικής αλλά και των 
στόχων της είναι μία πραγματικότητα, δεν μπορεί κανείς να 
πει το ίδιο και για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Οι ιδι-
αιτερότητες στους δρώντες, στο μοντέλο σχεδιασμού και 
στον τρόπο λήψης των αποφάσεων, αλλά και το διαχρονικό 
κλάσμα κοινή γνώμη- πολιτικό κόστος καθιστούν την Ελλάδα 
θεατή σε αρκετές από τις σύγχρονες πτυχές της παγκόσμιας 

  *  Ο Τριαντάφυλλος Καρτράντος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και Ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξω-
τερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

1.   Ο Christopher Hill αναλύει το διαχωρισμό ανάμεσα στην δημόσια συ-
ζήτηση για την εξωτερική πολιτική και στην επιστημονική Ανάλυση της 
Εξωτερικής Πολιτικής-Foreign Policy Analysis (Hill, 2003).



68

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ

πολιτικής (Ιωακειμίδης, 2003: 91-136). Η παραδοσιακή θεώ-
ρηση του κόσμου μέσα από την λογική της εξωτερικής στρα-
τιωτικής απειλής βγάζει από την agenda νέες απειλές, αλλά 
και νέες ευκαιρίες και αποδυναμώνει την παρουσία της στην 
αναδυόμενη συζήτηση των εξελίξεων. Σε αυτή την εξίσωση 
θα πρέπει βέβαια αν συνυπολογίσουμε και την κρίση, η οποία 
επηρέασε και την εξωτερική πολιτική της χώρας. 

Η συζήτηση για μία Ελλάδα με ισχυρή παρουσία και λόγο 
στα fora έχει ως βασική προϋπόθεση την αναγνώριση των 
κινδύνων και των ευκαιριών και την αξιοποίηση των σύγχρο-
νων εργαλείων. Οι απειλές και οι ευκαιρίες δεν βρίσκονται 
κλεισμένες μέσα στην παραδοσιακή αντίληψη της ασφά-
λειας των συνόρων και μόνο, αλλά και σε προβλήματα που 
τα ξεπερνούν και αφορούν ζητήματα που δεν επιλύονται με 
στρατιωτικές δυνάμεις και κόκκινες γραμμές και πολλές φο-
ρές δεν είναι άμεσα ορατά. 

Το περιβάλλον και η διαχείρισή του είναι ένα από αυτά 
τα βασικά ζητήματα και για πολλούς, ίσως το σημαντικότε-
ρο στην αναδιάταξη των προτεραιοτήτων των κρατών.  Και 
αν για τις ΗΠΑ, όπως υποστηρίζει ο Stephen Walt, η αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως ζήτημα ασφάλειας και 
εξωτερικής πολιτικής έχει τη μορφή της παγκόσμιας φιλαν-
θρωπίας (Walt, 2009), για την Ελλάδα, με τη στρατηγική της 
θέση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, το ζωντανό 
εργαστήρι της περιβαλλοντικής ανασφάλειας, είναι ζήτημα 
θεμελιακής προτεραιότητας. Δεν είναι όμως μόνο η κλιματι-
κή αλλαγή, αλλά και μία σειρά νέων απειλών και προκλήσε-
ων που μπορούν να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική της 
Ελλάδας και άλλων χωρών της περιοχής.  

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις προκλή-
σεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική από τις απειλές 
ασφάλειας που προκύπτουν από την αστάθεια και την ασφά-
λεια στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Ειδικότερα, 
θα αναδειχτεί ο τρόπος με τον οποίο η κλιματική αλλαγή, η 
ριζοσπαστικοποίηση και η τρομοκρατία, αλλά και οι μετανα-
στευτικές πιέσεις μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της 
Ελλάδας και εκ τούτου η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης αυτών 
των θεμάτων στο σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής. 
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2.  Η Εξέλιξη της Ασφάλειας και οι επιπτώσεις 
για το κράτος

Οι ρίζες του δεσπόζοντος Παραδείγματος των διεθνών σχέ-
σεων βρίσκονται στην γέννηση του έθνους- κράτους και στο 
σύστημα ισορροπίας της ισχύος που ακολούθησε τους Ναπο-
λεόντειους Πολέμους.  Είναι η εποχή των Πολιτικών Ισχύος, 
η εποχή που ο Hobbes βάζει το δάχτυλο στη σκανδάλη στο 
όπλο των κρατών. Το κράτος είναι ο κυρίαρχος δρών, και στη 
λογική του Κονσέρτου της Βιέννης αναζητά την ασφάλεια και 
την ευημερία του μέσα σε ένα σύστημα ισορροπίας της ισχύ-
ος και υπό το φόβο του πολέμου. Η εξωτερική πολιτική της 
περιόδου χαρακτηρίζεται από «τη σύνδεση της με την εθνική 
ασφάλεια και την οικονομική και στρατιωτική ισχύ, ενώ η επι-
τυχία ή αποτυχία της επαφίεται στην εφαρμογή της ισχύος με 
ανταγωνιστικούς όρους» (Little- Smith, 2006: 4).  

Η κατάρρευση του διπολισμού και η εξέλιξη της διαδικα-
σία της παγκοσμιοποίησης δημιούργησε μία νέα τάξη πραγ-
μάτων, η οποία οικοδομήθηκε πάνω στις αρχές της φιλελεύ-
θερης δυτικής δημοκρατίας. Η πολιτική της ισχύος αφήνει τη 
θέση της στην πολιτική της αλληλεξάρτησης και στη διαδικα-
σία της παγκοσμιοποίησης. Δεν αλλάζουν μόνο οι δρώντες, 
αλλάζει και η ίδια η έννοια της ισχύος(Nye, 2004), συμπαρα-
σύροντας μαζί της και την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική 
πολιτική. Το νέο Παράδειγμα χαρακτηρίζεται από την παγκο-
σμιότητα των απειλών, αλλά και των λύσεων. Η ασφάλεια των 
συνόρων δεν χωρίζει πλέον τα κράτη, τα ενώνει απέναντι 
σε κινδύνους που τα διαπερνούν. Νέοι υπερεθνικοί δρώντες, 
διαφορετικές απειλές, τρωτότητες των εθνικών- κρατών και 
ένα παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης είναι τα κλειδιά του 
νέου Παραδείγματος και οι προκλήσεις που έχει να αντιμε-
τωπίσει η εξωτερική πολιτική. Η εθνική ασφάλεια με τη σειρά 
της αφήνει τη θέση της στην παγκόσμια ασφάλεια με την 
agenda να τοποθετείται πέρα και πάνω από το πλαίσιο των 
παραδοσιακών απειλών (Hough, 2004).

Όπως είναι αναμενόμενο, μέσα σε όλη αυτή την αλλα-
γή, το κράτος, η βασική μονάδα επί αιώνες του διεθνούς συ-
στήματος, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη συζήτη-
ση. Πολλοί, άρχισαν να προβλέπουν στην μετριοπαθέστερη 
των περιπτώσεων την μετατροπή του και στην πλέον προω-
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θημένη την εξαφάνιση του και την αντικατάσταση του από 
τους διεθνείς οργανισμούς, τα παγκοσμιοποιημένα δίκτυα, 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και την παγκόσμια Κοινωνία 
των Πολιτών. Η παρακολούθηση της δουλειάς του Richard 
Rosecrance, ενός από τους θερμότερους υποστηρικτές της 
υποχώρησης του κράτους, είναι χαρακτηριστική της εξέλι-
ξης της συζήτησης. Ο Rosecrance από τα Trading States το 
1986, πέρασε στην άνοδο του Virtual State το 1999 και τελικά 
το 2006 κατέληξε να θέτει υπαρξιακό ερώτημα για το κρά-
τος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: «No More States?» 
(Rosecrance, 1986, 1999, 2006). 

Θέλοντας να απαντήσει στα επιχειρήματα της εξαφάνι-
σης του κράτους η Holsti εισήγαγε στην συζήτηση την λογι-
κή της πολυπλοκότητας (Complexity) με την οποία έρχεται 
αντιμέτωπο το κράτος, κρατώντας το όμως πάντα ως κυρί-
αρχο δρώντα (Holsti, 2004). Το επιχείρημα της όμως μπορεί 
κανείς να το δει και από μία άλλη σκοπιά, η εξελικτική δια-
δικασία προσαρμογής του κράτους στην πολυπλοκότητα θα 
λειτουργήσει ως μία path dependency αλλαγή της έννοιας, 
αλλά και των λειτουργιών του, το κράτος θα προσαρμοστεί 
στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται στο εσωτερικό, 
αλλά και στο εξωτερικό του ή θα αποτύχει. 

Μοιραία, το κράτος έρχεται ξανά αντιμέτωπο με τα υπαρ-
ξιακά ερωτήματα που έθετε ο Barry Buzan για να συνδέσει 
την πολιτική του ταυτότητα με την εθνική ασφάλεια: «Γιατί 
υπάρχει το κράτος; Τι το κρατάει στη ζωή; Ποια είναι η σχέση 
του με την κοινωνία στο εσωτερικό του;» (Buzan, 1983). Μόνο 
που αυτή τη φορά το δίλημμα που καθορίζει τις απαντήσεις 
του δεν έχει μόνο σχέση με την εθνική κυριαρχία, αλλά και με 
την αλληλεξάρτηση του από την παγκόσμια κοινότητα. Ουσι-
αστικά, το κράτος καλείται να επιλέξει εάν θα μετατραπεί σε 
παγκόσμιο (Global State), που δεν θα αντικατασταθεί, αλλά 
θα λειτουργήσει δημιουργικά στο πλαίσιο της διαδικασίας 
της παγκοσμιοποίησης. Ένα κράτος, που όπως υποστηρίζει ο 
Martin Shaw, θα παρουσιάζει ατέλειες στην κυριαρχία του και 
θα είναι ευάλωτο στην αλληλεξάρτηση, συνάμα όμως ευέλι-
κτο και θα λειτουργεί παραγωγικά στην οικονομία, στην κοι-
νωνία και στην πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο (Shaw, 1997). 

Η Mathews το 1989 καλεί τα κράτη να δώσουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις αναδυόμενες απειλές, λόγω κυρίως των πε-
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ριβαλλοντικών προβλημάτων, εστιάζοντας στην υπερθέρ-
μανση του πλανήτη και στην απομείωση της στιβάδας του 
όζοντος (Mathews, 1989). Το περιβάλλον, η μετανάστευση, 
η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο ακραίος εθνικισμός 
στρέφουν το ενδιαφέρον από τις εξωτερικές απειλές στις 
εσωτερικές, με μία σειρά μελετητών να ασχολείται με τη νέα 
τυπολογία τους (Krause- Williams, 1997, Allison- Traverton, 
1992, Lynn Jones- Miller, 1995). Η διαδικασία διεύρυνσης της 
ίδιας της έννοιας της ασφάλειας έχει ήδη αρχίσει, με την 
επέκταση των παραγόντων που επηρεάζουν την κρατική ισχύ 
πέρα από τα παραδοσιακά στρατιωτικά και εμπορικά μοτίβα. 
Η πραγματική όμως καινοτομία στην διαδικασία διεύρυνσης 
θα έρθει από την «Σχολή της Κοπεγχάγης» με τους Buzan, 
Waever και DeWilde να ταράζουν τα λιμνάζοντα ύδατα με το 
κλασσικό πλέον βιβλίο τους  «Security. A New Framework for 
Analysis» μετατοπίζοντας το συστατικό αντικείμενο ασφάλει-
ας από το κράτος (Buzan – Waever – de Wilde, 1998: 5). 

Αυτή τη μετατόπιση αποτυπώνει με τον πλέον παραστατι-
κό και επικριτικό τρόπο για τα αξιώματα των παραδοσιακών 
ρεαλιστών ο Taylor Owen. « Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 
παραδοσιακό κρατοκεντρικό Παράδειγμα ασφάλειας απέτυ-
χε στον πρωταρχικό του στόχο, την προστασία των ανθρώ-
πων» (Owen, 2004).  Οι νέες αυτές απειλές, εσωτερικές και 
παγκόσμιες, τραβούν μία νέα κάθετη γραμμή στη διαδικασία 
της ασφαλειοποίησης (Securitization Process), μία γραμμή 
που διαπερνά το κράτος και φτάνει στον άνθρωπο. Με τη 
διαδικασία της εμβάθυνσης της ασφάλειας, που πραγματο-
ποιήθηκε κυρίως από τους πλουραλιστές και τους κοινωνι-
κούς κονστρουκτιβιστές, ο άνθρωπος αντικαθιστά το κράτος 
και τις διάφορες υπό-κρατικές ομάδες ως κύριο αντικείμενο 
αναφοράς. Η ασφάλεια του πολίτη, είναι η επαναστατική έν-
νοια της ανθρώπινης ασφάλειας, η καμπή που εντάσσει τα 
λεγόμενα ζητήματα χαμηλής πολιτικής στον πιο σκληρό πυ-
ρήνα της υψηλής πολιτικής. 

Οι προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από τη διεύρυνση και 
την εμβάθυνση της έννοιας της ασφάλειας οδήγησαν και σε 
μία νέα τυπολογία απειλών και κινδύνων που χαρακτηρίζεται 
σε σημαντικό βαθμό από την έννοια της ασυμμετρίας και προ-
έρχεται κυρίως από μη κρατικούς δρώντες, όπως είναι τα διε-
θνικά δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος και οι παγκόσμιες 
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τρομοκρατικές οργανώσεις. Η εγκληματική λειτουργία των μη 
κρατικών δρώντων, σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη 
της τεχνολογίας και την αξιοποίηση του κυβερνοχώρου για τη 
διεξαγωγή «ασύμμετρων» επιθέσεων έφεραν στο προσκήνιο 
τις υβριδικές απειλές που επιβεβαιώνουν τη σχετικότητα πλέ-
ον της παραδοσιακής διχοτομίας εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας. Στη νέα agenda ασφάλειας ενσωματώθηκαν οι 
ενδοκρατικές συγκρούσεις, η εθνοτική και η θρησκευτική βία, 
τα Όπλα Μαζικής Καταστροφής, η τρομοκρατία, ο αυταρχι-
σμός, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η έμφυ-
λη βία, το οργανωμένο έγκλημα, η φτώχια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, οι πανδημίες, η ενεργειακή ανασφάλεια, οι με-
ταναστευτικές πιέσεις, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η 
κλιματική αλλαγή και τέλος τα ζητήματα του κυβερνοχώρου. 

Ως εκ τούτου, με την υποχώρηση των πολέμων μεγάλης 
κλίμακας, άλλαξε και ο ορισμός, αλλά και το περιεχόμενο 
της εθνικής ασφάλειας, η οποία αποφορτίστηκε από την κα-
τάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την «εξωτερική» απειλή, 
με την έννοια της επίθεσης από άλλο κράτος και παράλληλα 
εμπλουτίστηκε από την ανάδυση του ρόλου της εσωτερικής 
ασφάλειας με μία διευρυμένη και ολιστική λογική. Άλλωστε,  
οι επιπτώσεις των εξωτερικών απειλών είναι σε ορισμένες 
περιπτώσεις πιο δριμείες για την εσωτερική ασφάλεια. Χα-
ρακτηριστικές είναι οι επιπτώσεις των εξωτερικών απειλών 
στην εσωτερική ασφάλεια της Ε.Ε., οι οποίες αναδεικνύουν 
με τον πιο εμφατικό τρόπο πως οι περιφερειακές συγκρού-
σεις δεν περιορίζονται πλέον γεωγραφικά. 

Όμως, όπως πολύ εύστοχα, υποστηρίζει η Alexandra 
Amouyel, δεν ακυρώνεται ο ρόλος του κράτους στην προ-
στασία του πολίτη, αντίθετα ο άνθρωπος, δεν είναι ούτε η 
βασική, ούτε και η κυρίαρχη μονάδα παροχής ασφάλειας. Το 
κράτος, αλλά και διάφοροι διεθνείς και περιφερειακοί οργα-
νισμοί με αρμοδιότητα στην ασφάλεια είναι οι ουσιαστικοί 
πάροχοι και πολλαπλασιαστές της ασφάλειας (security pro-
viders and maximizers) (Amouyel, 2006: 11). Μέσα από αυτή 
τη διαδικασία τελικά προκύπτει η ανάγκη για μία διαφορετική 
και επίκαιρη εξωτερική πολιτική που υπερβαίνει τις παραδο-
σιακές διαχωριστικές γραμμές εξωτερικών σχέσεων, εθνικής 
άμυνας και ασφάλειας και αντίθετα γίνεται το όχημα που τις 
τέμνει δημιουργικά. 
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Το κράτος θα πρέπει για να έχει μία αποτελεσματική και 
ορθολογική εξωτερική πολιτική να ισορροπήσει ανάμεσα σε 
αλληλεπιδρώντα επίπεδα και να συνδυάσει πολύ-επίπεδα 
παίγνια θετικού αθροίσματος (Keohane- Nye, 1997). Η παρα-
δοσιακή ιεραρχία υψηλών/ χαμηλών και εσωτερικών/ εξωτε-
ρικών ζητημάτων πολιτικής δεν υπάρχει πια. Μία σειρά προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη σε εσωτερικό επί-
πεδο έχουν άμεση αλληλεπίδραση με τις εξελίξεις στο εξω-
τερικό τους και αντίστροφα. Θέματα όπως η μετανάστευση, 
η πειρατεία, οι πανδημίες και οι φυσικές καταστροφές δεν 
μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν σε κρατικό επίπεδο. Τα 
κράτη, επομένως, πρέπει να εντάξουν τα ζητήματα αυτά και 
τις πιθανές τους επιπτώσεις στην εξωτερική τους πολιτική, 
μέσα από μία διαδικασία προώθησης τους σε διεθνή fora και 
οργανισμούς, με σκοπό την αναζήτηση των λύσεων σε περι-
φερειακό και υπερεθνικό επίπεδο. 

3.  Η εξέλιξη των απειλών σε Αφρική και 
Μέση Ανατολή

Το περιβάλλον ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και στην Αφρι-
κή αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήρι για την ανάδειξη και την 
ανάλυση των αλλαγών στην έννοια και στη φύση της ασφά-
λειας. Παλιές (εδαφικές συγκρούσεις, εμφύλιοι πόλεμοι) και 
νέες (πανδημίες, κλιματική αλλαγή, εξτρεμισμός) απειλές 
συναντιούνται σε αυτά τα δύο περιφερειακά υποσυστήματα, 
με αποτέλεσμα τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των περιο-
χών να είναι η αστάθεια και η ανασφάλεια. Η κατάσταση αυτή 
δικαιολογεί απόλυτα τον όρο «ατύχημα ασφάλειας» (security 
hazard) που αποδίδει ο Hutchful στις περισσότερες χώρες 
της περιοχής (Hutchful, 1998). Το περιβάλλον ασφαλείας της 
Αφρικής, άλλωστε, είναι ίσως το πιο περίπλοκο παγκοσμίως, 
καθώς είναι το αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης παγκόσμι-
ων πιέσεων (δημογραφική έξαρση, ακραία αστικοποίηση, 
ενεργειακή ανασφάλεια, υποβάθμιση του περιβάλλοντος) 
και τοπικών λειτουργιών (ανυπαρξία δομών και οργάνωσης, 
θρησκευτικός ριζοσπαστισμός, σύγκρουση κράτους- πολίτη). 
Τα κράτη, τα οποία είναι διαφορετικά δομημένα από τα αντί-
στοιχα ευρωπαϊκά, πιέζονται και σε πολλές περιπτώσεις απο-
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τυγχάνουν με αποτέλεσμα ολόκληρες χώρες να μετατρέπο-
νται σε μαύρες τρύπες και η ισχύς να περνά σε μη κρατικές 
ομάδες και οντότητες (φυλές, πολέμαρχοι, εγκληματικές και 
τρομοκρατικές οργανώσεις). 

Οι συγκρούσεις και η εκτεταμένη βία και αστάθεια που 
καθορίζουν την παρατεταμένη κρίση στην περιοχή και οι 
κατά περιόδους κρίσεις σε χώρες όπως το Μπαχρέιν, η Αίγυ-
πτος, το Ιράν, το Ιράκ, ο Λίβανος, η Λιβύη, η Τυνησία, η Συρία 
και η Υεμένη - κυριαρχούν στη διόγκωση της ανασφάλειας 
των πολιτών. Οι πολιτικές δυναμικές ωστόσο, είναι μόνο ένα 
μέρος της κατάστασης. Σύμφωνα με το CSIS υπάρχουν πολ-
λές υποκείμενες αιτίες που διαφέρουν αισθητά ανά χώρα. Τα 
σημερινά πρότυπα πολιτικής,  θρησκείας και ιδεολογίας δια-
μορφώνονται από μεγάλες φυλετικές, εθνοτικές, και περιφε-
ρειακές διαφορές μέσα σε ένα δεδομένο κράτος (Cordes-
man- Toukan, 2016). Μια εξέταση των ευρύτερων δημογρα-
φικών, οικονομικών, και τάσεων ασφάλειας στην περιοχή 
της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής δείχνει πόσο 
κρίσιμοι είναι αυτοί οι παράγοντες στη διαμόρφωση κοινωνι-
κού θυμού και δυσαρέσκειας. Υποδεικνύουν επίσης το βασι-
κό ρόλο της ποιότητας της διακυβέρνησης, των εσωτερικών 
συστημάτων ασφαλείας, της δικαιοσύνης, και της κοινωνικής 
προόδου και αλλαγής για την διαμόρφωση και την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων κάθε κράτους.

Η Έκθεση Αραβικής Ανάπτυξης προειδοποίησε σχεδόν 
πριν από μια δεκαετία, ότι οι δημογραφικές πιέσεις, οι αστο-
χίες στην οικονομική ανάπτυξη και ο συνδυασμός των προ-
κλήσεων που σχετίζονται με την κατανομή του εισοδήματος, 
τα βαθιά προβλήματα διαφθοράς, του νεποτισμού και των 
διακρίσεων επιδείνωναν την προϋπάρχουσα αστάθεια ανα-
φορικά με την έλλειψη ελευθερίας και απειλούν την περιφε-
ρειακή σταθερότητα δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις 
σε ορισμένες χώρες (UNDP, 2011). 

Τα αίτια της αναταραχής αυτής είναι βαθιά, πολύπλοκα, 
και περιλαμβάνουν διαρθρωτικά προβλήματα στη διακυβέρ-
νηση, τη δημογραφική εξέλιξη και την οικονομία. Tα περισ-
σότερα κράτη της περιοχής δεν έχουν πραγματικά πολιτικά 
κόμματα ή πλουραλιστικές δομές, ενώ μόνο οι μοναρχίες 
έχουν μια ιστορία πολιτικής νομιμοποίησης. Δεν υπάρχει σα-
φής βάση για την αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση, καμία 
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εμπειρία πολιτικού συμβιβασμού και λειτουργικών εκλογών, 
και κανένα μοτίβο αποτελεσματικής διακυβέρνησης σε συν-
δυασμό με την οικονομική πρόοδο και κοινωνική εξέλιξη για 
περαιτέρω ανάπτυξη. Εθνοτικά και θρησκευτικά ζητήματα 
συχνά προκαλούν διχασμούς και έχουν κατασταλεί για δε-
καετίες. Τα συστήματα δικαιοσύνης είναι αδύναμα ή / και 
διεφθαρμένα, ο θρησκευτικός εξτρεμισμός πυροδοτεί τη ρι-
ζοσπαστικοποίηση και την κοινωνική αναταραχή, ενώ οι δυ-
νάμεις ασφαλείας είναι τις περισσότερες φορές μέρος του 
προβλήματος (Cordesman, 2017). 

Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχτηκαν τελικά οι δυναμικές 
της Αραβικής Άνοιξης είναι μία ακόμη σημαντική παράμε-
τρος της αστάθειας. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών δικαι-
ολογούν την ανησυχία που εξέφρασε ο Mohammed Ayoob 
για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο απόηχος των αρα-
βικών εξεγέρσεων στη σταθερότητα της περιοχής. Όπως 
σημειώνει χαρακτηριστικά, «οι διασυνδέσεις και οι αλληλε-
πικαλύψεις από την αποτυχία των κρατών και τις ένοπλες 
συγκρούσεις των σεκτών μπορούν να αποτελέσουν σοβα-
ρό κίνδυνο και να οδηγήσουν σε αλυσιδωτές αντιδράσεις 
ανασφάλειας στην περιοχή. Ένα τέτοιο φαινόμενο-ντόμινο 
μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε κομβικούς δρώ-
ντες στην περιοχή, όπως είναι το Ιράκ και η Συρία» (Ayoob, 
2014: 4).

Οι μακροχρόνιες αιτίες της ανασφάλειας στην περιοχή 
μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

1. Φυσικές καταστροφές, με τις πλημμύρες και τις ξη-
ρασίες να είναι οι δύο κύριες μορφές καταστροφών. 

2. Υπερπληθυσμός, με τον πληθυσμό να έχει υπερδιπλα-
σιαστεί από τα επίπεδα του 1974 και να αυξάνεται συ-
νεχώς και με γοργούς ρυθμούς.

3. Συγκρούσεις, με την περιοχή να έχει ένα μακρύ ιστο-
ρικό σε ένοπλες βίαιες συγκρούσεις, ενδοκρατικές, 
διακρατικές αλλά και περιφερειακές. 

4. Εξαναγκαστικές Μετακινήσεις, με την παρατεταμένη 
αστάθεια να οδηγεί εκατομμύρια ανθρώπους σε εσω-
τερική και εξωτερική μετακίνηση με τα κατά περιό-
δους στρατόπεδα προσφύγων στην Αφρική να έχουν 
το μέγεθος πόλεων. 
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5. Φτώχια, με εκατομμύρια κατοίκους να επιβιώνουν με 
λιγότερο από ένα δολάριο ημερησίως.

6. Ασθένειες και κακή υγεία, με κύριες ασθένειες την 
ιλαρά, την ελονοσία και τον ιό HIV, ενώ είναι δραματι-
κά και τα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας λόγω υπο-
σιτισμού.

7. Φυλετικές ανισότητες, οι οποίες συχνά μετατρέπο-
νται σε οικογενειακή ή φυλετική βία με θύματα τις γυ-
ναίκες αλλά και τα παιδιά. 

8. Ανύπαρκτες υποδομές, ακόμη και οι στοιχειώδεις, 
όπως είναι οι δρόμοι, βρίσκονται σε τραγική κατά-
σταση ή -στις περισσότερες περιπτώσεις- κυρίως το 
επαρχιακό δίκτυο δεν υπάρχει καθόλου. Καίριο πρό-
βλημα αποτελούν και οι απαρχαιωμένες συνθήκες 
των δικτύων ύδρευσης που επηρεάζουν την ποιότητα 
του νερού.

9. Αδύναμες Οικονομίες, με την οικονομική ανάπτυξη 
να χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις και ανισότητες 
και από την διεύρυνση του χάσματος πλουσίων - φτω-
χών. 

10. Αποτυχημένες κυβερνήσεις, με την πολιτική αστά-
θεια, τον υπέρ- συγκεντρωτισμό, τη διαφθορά και τη 
μη προσήλωση στην παροχή υπηρεσιών προς τους 
πολίτες να είναι οι κύριες πρακτικές των καθεστώτων. 

11. Αποτυχία της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς αυτοί 
που τη διαχειρίζονται δεν την αξιοποιούν για την ανα-
κούφιση των δοκιμαζόμενων πληθυσμών (Καρατρά-
ντος, 2012).

Η Αφρική και η Μέση Ανατολή είναι οι πλέον επιβεβαρυμ-
μένες και θεωρούνται ως οι πλέον ευάλωτες στην κλιματική 
αλλαγή περιοχές, ενώ αναδεικνύονται και ως οι πιθανότερες 
εστίες περιβαλλοντικών συγκρούσεων στο μέλλον (IPCC, 
2014). Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι η ασφάλεια των τροφίμων, λόγω και της μεγά-
λης εξάρτησης των χωρών της περιοχής από την αγροτική 
παραγωγή (το 35% του πληθυσμού απασχολείται στη γεωρ-
γία, η οποία και συνεισφέρει κατά 13% στο ΑΕΠ των χωρών 
της περιοχής). Στο Σάχελ και στη Βόρεια Αφρική η αυξανό-
μενη ξηρασία, η λειψυδρία και η υπερεκμετάλλευση της γης 
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θα υποβιβάσουν την ποιότητα του εδάφους και μπορεί να 
οδηγήσουν σε απώλεια του 75% των ξερικών αρόσιμων γαι-
ών. Το Δέλτα του Νείλου μπορεί να κινδυνεύσει τόσο από την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας όσο και από την αλάτωση 
στις γεωργικές περιοχές, ενώ 12% έως 15% της καλλιεργήσι-
μης γης είναι εξαιρετικά πιθανό να χαθεί λόγω της ανόδου 
του επιπέδου της θάλασσας στη διάρκεια αυτού του αιώνα 
με ανάλογες συνέπειες στη ζωή πέντε εκατομμυρίων ανθρώ-
πων έως το 2050. Αντίστοιχα,  στη Μέση Ανατολή προβλέπε-
ται σημαντική πτώση της απόδοσης των καλλιεργειών σε μια 
περιοχή που είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό άγονη ή ημιάγονη 
(Karami, 2019: 118-140), (Durrell, 2018), (Nin-Pratt et al, 2018), 
(OECD-FAO, 2018), (SelvaRaju, 2013: 27-51), (WaHa, K. et al. 
2017), (Borghesi – Ticci, 2019).

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα για την περιοχή σχετί-
ζεται με τους υδάτινους πόρους, με την έκθεση της Παγκό-
σμιας Τράπεζας να τονίζει πως το 60% του πληθυσμού της 
περιοχής ζει υπό καθεστώς περιορισμένων ή πολύ περιορι-
σμένων αποθεμάτων υδάτινων πόρων (World Bank, 2018). Τα 
υδάτινα συστήματα υφίστανται ήδη έντονη πίεση. Περίπου τα 
δύο τρίτα του αραβικού κόσμου εξαρτώνται από πηγές εκτός 
των συνόρων τους για την ύδρευσή τους. Οι ποταμοί Ιορδάνης 
και Γιαρμούκ αναμένεται να γνωρίσουν σημαντική μείωση της 
ροής τους με επιπτώσεις για το Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδά-
φη και την Ιορδανία. Οι εντάσεις που υπάρχουν σχετικά με την 
πρόσβαση στο νερό είναι βέβαιο ότι θα επιδεινωθούν στην 
περιοχή, με αποτέλεσμα περαιτέρω πολιτική αστάθεια με επι-
κίνδυνες συνέπειες για την ενεργειακή ασφάλεια. Στο Κέρας 
της Αφρικής η μείωση των βροχοπτώσεων και η άνοδος της 
θερμοκρασίας θα ασκήσει μεγάλη αρνητική επίδραση σε μια 
περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στις συγκρούσεις. Η ιζηματοποίη-
ση και η ερημοποίηση είναι δύο από τις βασικές επιπτώσεις 
που θα επηρεάσουν σημαντικά το περιφερειακό καθεστώς 
των υδάτων, με αρκετές προβλέψεις να υποστηρίζουν ότι με-
ταξύ 20 και 38% του συνολικού πληθυσμού της Μεσογείου 
θα βρεθεί κάτω από καταστάσεις «φυσικών πιέσεων νερού» 
(Sieghart- Betre, 2018), (Lange, 2019), (FAO, 2018), (World 
Bank, 2017). Αξίζει να σημειωθεί πως για τη δεκαετία 2005- 
2015 η ετήσια διαθεσιμότητα καθαρού νερού ανά κάτοικο μει-
ώθηκε κατά 25% από 990 σε 800 m3  (Saab, 2017). 
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Στη Μέση Ανατολή το 57% των χωρών είναι εκτεθειμένο 
σε υψηλό βαθμό κινδύνου. Η περιοχή έχει το μεγαλύτερο πο-
σοστό, αλλά και αριθμό χωρών- 12 από τις 14 - που βιώνουν 
την απειλή της τρομοκρατίας. Τρείς από αυτές είναι το Ιράκ, 
η Συρία και η Υεμένη, με την απειλή από τις συγκρούσεις 
και την πολιτική βία που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό τους 
να εξαπλώνεται και σε γειτονικές χώρες επηρεάζοντας με 
αυτό τον τρόπο την περιφερειακή σταθερότητα και ασφά-
λεια.  Περιφερειακές δυνάμεις, κυρίως η Σαουδική Αραβία, 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Ιράν, ήδη από 
το 2014 άρχισαν να επεμβαίνουν άμεσα στις συγκρούσεις 
στην περιοχή, δημιουργώντας εντάσεις, αυξάνοντας τις αμυ-
ντικές δαπάνες και προκαλώντας νέα διλήμματα ασφάλειας 
και αβεβαιότητες. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι 
το χάσμα ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας ανάμεσα 
στις πιο πλούσιες και εξαγωγικές χώρες, έναντι των πιο φτω-
χών και μη εξαγωγικών (Aon, 2015). 

Οι βασικές τάσεις στην πολιτική βία και στην τρομο-
κρατία είναι οι υπάρχουσες συγκρούσεις στην Υεμένη, στο 
Ιράκ και στη Συρία, καθώς και η αύξηση του κινδύνου από 
την τρομοκρατία για τη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν. 
Βασικοί συντελεστές αστάθειας είναι και οι ένοπλες ισλαμι-
στικές τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά και οι μαχητές του 
ISIS και διάφορες εξτρεμιστικές ομάδες στη Συρία, το Ιράκ 
και τη Λιβύη. Ενώ η συνεχιζόμενη ανάμειξη των Σουνιτικών 
χωρών στις συγκρούσεις στην περιοχή, που σε ορισμένες 
περιπτώσεις παίρνει και τη μορφή της στρατιωτικής επιχεί-
ρησης, δημιουργεί νέα δεδομένα αστάθειας και μπορεί να 
ανατρέψει τις σταθερές του πολιτικού ρίσκου στην ευρύτερη 
περιφέρεια της Μέσης Ανατολής (Aon, 2015, 12). Ο κίνδυνος 
από την πολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή τον τελευταίο 
χρόνο σύμφωνα με την AON αυξήθηκε λόγω του μεγάλου 
αριθμού περιστατικών που συνδέονται με τη διαφθορά, αλλά 
και την τρομοκρατία, αλλά και εξελίξεων στις σχέσεις μετα-
ξύ των χωρών της περιοχής (Aon, 2018, 42). Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η απομόνωση και η επιβολή κυρώσεων 
στο Κατάρ, ως υποστηρικτική της τρομοκρατίας, αλλά  και η 
συνεχιζόμενη εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν 
στην εμφύλιο πόλεμο στην Υεμένη, καθώς και η γενικότερη 
αντιπαράθεση Σιιτών- Σουνιτών σε επίπεδο κρατικών και μη 
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κρατικών δρώντων. Τέλος, η όξυνση της βίας ανάμεσα στο 
Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, είναι μια ακόμη δυναμική κινδύ-
νου και αστάθειας στη Μέση Ανατολή. 

Αντίστοιχη με τη Μέση Ανατολή είναι και η κατάσταση 
στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, με την τρομοκρατία, την 
πολιτική βία και την κοινωνική αστάθεια να αποτελούν τις 
βασικές παραμέτρους κινδύνου και ανασφάλειας. Η Λιβύη, 
η Αλγερία, το Τσαντ, ο Νίγηρας και το Μάλι είναι οι χώρες 
με τον υψηλότερο βαθμό αστάθειας και ανασφάλειας, τρο-
φοδοτώντας τη γενικότερη αβεβαιότητα και περιφερειακά. 
Επιπρόσθετα, οι προκλήσεις ασφάλειας από την γενικευμένη 
στρατικοποίηση και το λαθρεμπόριο όπλων που διευκολύνε-
ται από τις ακυβέρνητες περιοχές και από τη ρευστότητα των 
συνόρων, κυρίως στο Σάχελ και στη Λιβύη, εντείνουν την ήδη 
υπάρχουσα απειλή από την τρομοκρατία. Από το 2014 οι τζι-
χαντιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις κλιμάκωσαν τις επι-
θέσεις τους κατά της Αιγύπτου, ενώ παραμένουν εξαιρετικά 
δραστήριες στην περιοχή του Βόρειου Σάχελ, στην Αλγερία, 
στην Τυνήσια και ιδιαίτερα στη Λιβύη, η οποία από το 2014, 
λόγω και της δράσης της ISIS, βρίσκεται σε φάση σύγκρου-
σης, συμβάλλοντας στη διασπορά της αστάθειας και της τρο-
μοκρατίας και στην υπόλοιπη Βόρεια Αφρική. Ενώ, το Μάλι, 
ο Νίγηρας και το Τσαντ δέχονται συχνά επιθέσεις από την 
τρομοκρατική οργάνωση Boko Haram, η οποία έχει εξάγει τη 
δράση της και εκτός της Νιγηρίας (Aon, 2018, 26). 

Η υπό- Σαχάρια Αφρική είναι μία αρκετά πολωμένη πε-
ριοχή με 16 χώρες να έχουν υψηλό βαθμό κινδύνου και 
αστάθειας λόγω των αυταρχικών, αναποτελεσματικών και 
αντιδημοκρατικών κυβερνήσεων και των δύσκολων κοινωνι-
κοοικονομικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, 33 από τις 38 χώ-
ρες αντιμετωπίζουν ευρείες κοινωνικές αναταραχές, ενώ σε 
16 υπάρχουν μικρές ή μεγάλες συγκρούσεις, με ορατό τον 
κίνδυνο πραξικοπημάτων. Το 80% των τρομοκρατικών επι-
θέσεων στην περιοχή έχει σημειωθεί σε μόλις δύο χώρες, 
τη Νιγηρία και τη Σομαλία, λόγω της δράσης των φανατικών 
Ισλαμιστικών οργανώσεων Boko Haram και Al-Shabaab. Επί-
σης, γειτονικές στη Σομαλία και στη Νιγηρία χώρες, όπως η 
Αιθιοπία και η Ουγκάντα  συχνά βιώνουν τρομοκρατικές επι-
θέσεις. Ωστόσο, η κυρίαρχη δράση και των δύο οργανώσεων 
είναι τοπική με στόχο τον έλεγχο των χωρών και την αποστα-
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θεροποίηση των κυβερνήσεων. Συνολικά, η τρωτότητα της 
Υπό- Σαχάριας Αφρικής στην τρομοκρατία και στην αστά-
θεια οφείλεται στα προβληματικά και αποτυχημένα κράτη, 
στην αποτυχία των κυβερνήσεων, στη ρευστότητα των συνό-
ρων, στην εκτεταμένη διαφθορά, στην κοινωνική αναταραχή, 
στη δραστηριότητα των ενόπλων ομάδων και οργανωμένων 
συμμοριών  και στην πολιτική βία (Aon, 2018, 29). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη για την Τρομοκρατία 
για το 2018 οι έξι από τις 10 χώρες που χτυπήθηκαν από τρο-
μοκρατικές επιθέσεις βρίσκονται στην περιοχή της Αφρικής 
και της Μέσης Ανατολής (Ιράκ, Νιγηρία, Συρία, Υεμένη, Σο-
μαλία και  Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) (Institute for Eco-
nomics and Peace, 2019). 

Πρέπει να τονιστεί πως για το CSIS η στρατιωτική ήττα της 
ISIS δεν εξαλείφει σε καμία περίπτωση την απειλή του ισλα-
μιστικού εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας στην περιοχή. Ει-
δικότερα, η μελέτη του Κέντρου υποστηρίζει τα παρακάτω:

• Όλες οι χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν κάποιας 
μορφής απειλή από την τρομοκρατία.

• Οι εσωτερικές συνθήκες σε αρκετές χώρες είναι χειρό-
τερες ακόμη και από το 2011. 

• Η απειλή της βίας είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Αλγερία, 
στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στη Συρία, στο 
Ιράκ, στο Μπαχρέιν, στη Σαουδική Αραβία και στην Υε-
μένη.

• Η διάλυση του Ισλαμικού Κράτους δεν σημαίνει και την 
εξαφάνιση των μαχητών και των υποστηρικτών του 
στην περιοχή, ούτε και την αντιμετώπιση των βαθύτε-
ρων αιτιών της εμφάνισής του. 

• Η ενίσχυση της παγκόσμιας κινητοποίησης των ισλαμι-
κών δικτύων και οργανώσεων ενδυναμώνει και τον κίν-
δυνο από τις εξτρεμιστικές μειονότητες (Cordesman, 
2018, 17).

Αντίστοιχη είναι και η εκτίμηση της πρόσφατης έκθεσης 
του Lead Inspector General για το Αμερικανικό Κογκρέσο 
(Lead Inspector General, 2020).  Οι συγκρούσεις και η γενι-
κότερη αστάθεια στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με τους Faath 
και Mattes,  έχουν πυροδοτήσει τις μεταναστευτικές ροές 
από την περιοχή τα τελευταία τριάντα χρόνια (Faath- Mattes, 
2014). Η τελευταία δυναμική αστάθειας που ανέδειξε τη σύν-
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δεση των συγκρούσεων με την εξαναγκαστική μετανάστευ-
ση στην περιοχή είναι η Αραβική Άνοιξη. Οι εμφύλιοι πόλεμοι 
στη Λιβύη και στη Συρία από το 2011 προκάλεσαν μαζικούς 
εσωτερικούς εκτοπισμούς, αλλά και κύματα προσφύγων στις 
γειτονικές χώρες (Yazgan- Eroglou- Sirkeci, 2015, Toaldo, 
2015). 

Ως τα τέλη του 2013, η υπό Σαχάρια Αφρική είχε το με-
γαλύτερο αριθμό εκτοπισμένων ανθρώπων (12,5 εκατομμύ-
ρια), ακολουθούμενη από την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια 
Αφρική (9,1 εκατομμύρια). Το 63% του παγκόσμιου αριθμού 
εκτοπισμένων ανθρώπων προερχόταν από πέντε μόλις χώ-
ρες που βίωσαν ένοπλες συγκρούσεις (Συρία, Κολομβία, Νι-
γηρία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Σουδάν). Η χρονιά 
που άλλαξε όμως ριζικά και προς τα χειρότερα τα δεδομένα 
με τους εσωτερικούς εκτοπισμούς ήταν το 2014. Ως το τέλος 
του 2014, 38 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είχαν 
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των ένο-
πλων συγκρούσεων και της γενικευμένης βίας, και ζούσαν 
σε συνθήκες μετατόπισης εντός των συνόρων της χώρας 
τους. Έντεκα εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν κατά τη 
διάρκεια του έτους, ισοδύναμο 30.000 ανθρώπων ανά ημέ-
ρα. Ποτέ τα τελευταία 10 χρόνια της παγκόσμιας έκθεσης της 
IDMC, δεν έχει αναφερθεί μια τόσο υψηλή εκτίμηση για τον 
αριθμό των ανθρώπων που έχουν πρόσφατα εκτοπιστεί μέσα 
σε ένα χρόνο (IDMC, 2016: 1). Οι βασικότερες αιτίες της κρί-
σης εκτοπισμού ήταν α)  οι παρατεταμένες κρίσεις στο Ιράκ, 
το Νότιο Σουδάν, τη Συρία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 
(ΛΔΚ) και τη Νιγηρία, β) η αιματηρή δραστηριότητα της ISIS 
και της Boko Haram, γ) η κλιμάκωση της ένοπλης σύγκρου-
σης στη Συρία και στο Νότιο Σουδάν.

Η αστάθεια κλιμακώνεται, δημιουργώντας ακραίες ανισό-
τητες στον πλούτο, την εκπαίδευση και άλλους τομείς της αν-
θρώπινης ανάπτυξης. Αυτό έχει οδηγήσει σε οξεία περιθωρι-
οποίηση ορισμένων γεωγραφικών περιοχών, συνήθως εκεί-
νων που βρίσκονται μακριά από πολιτικές και οικονομικές 
πρωτεύουσες και στην ριζοσπαστικοποίηση καταπιεσμένων 
τμημάτων της κοινωνίας που αναζητούν μεγαλύτερη ανεξαρ-
τησία, δύναμη και έλεγχο.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του IDMC η Λαϊκή Δη-
μοκρατία του Κονγκό, η Συρία, η Σομαλία, η Κεντροαφρικα-
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νική Δημοκρατία, αλλά και το Αφγανιστάν είναι και πάλι ανά-
μεσα στις δέκα χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισμέ-
νων ανθρώπων λόγω συγκρούσεων. Νέα κύματα συγκρούσε-
ων και βίας πυροδότησαν μετακινήσεις στη Νιγηρία και στο 
Καμερούν, με τις χώρες αυτές να εντάσσονται ανάμεσα στις 
δέκα που επηρεάστηκαν εντονότερα παγκοσμίως. Στη δε Αι-
θιοπία παρατηρήθηκαν 2.9 εκατομμύρια νέοι εκτοπισμοί, η 
μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως.  

Ειδικότερα, στην Υπό- Σαχάρια Αφρική υπήρξαν 7.4 νέοι 
εκτοπισμοί λόγω συγκρούσεων και βίας και 2.6 εκατομμύρια 
λόγω καταστροφών, αριθμός μεγαλύτερος από κάθε άλλη 
γεωγραφική περιοχή, ο οποίος και αποτελεί το 36% των εκτο-
πισμών παγκοσμίως. Συνολικά, 16.5 εκατομμύρια άνθρωποι 
είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Υπό- Σαχάρια Αφρική ως 
αποτέλεσμα των συγκρούσεων.  Αντίστοιχη είναι η τάση και 
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με τα 2.1 εκατομμύ-
ρια των νέων εκτοπισμένων να συνιστούν μία σημαντική μεί-
ωση συγκριτικά με το 2017, αλλά με τα έντεκα εκατομμύρια 
των ανθρώπων που βρίσκονται σε καθεστώς μετακίνησης 
στην περιοχή να αποτελούν το 25% των εκτοπισμένων πα-
γκοσμίως. Η μείωση των εκτοπισμών οφείλεται κυρίως στον 
σημαντικό περιορισμό της δράσης της ISIS στο Ιράκ και στη 
Συρία, λόγω της στρατιωτικής ήττας της οργάνωσης. Επιπρό-
σθετα, υπήρξαν 200.000 νέοι εκτοπισμοί λόγω καταστρο-
φών (IDMC, 2019). 

4.  Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα 
Η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό κυρίως με τις φυσικές 
καταστροφές, οι αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις και οι 
επιπτώσεις τους για την ασφάλεια των συνόρων και τέλος η 
τρομοκρατία και η σχετιζόμενη με αυτή ριζοσπαστικοποίη-
ση έχουν από το 2003 αναδειχτεί με διαφορετικό τρόπο και 
βαθμό ως απειλές για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι στρατη-
γικές εξωτερικής, αλλά και εσωτερικής ασφάλειας της Ε.Ε. 
έχουν ειδικές αναφορές και στα τρία αυτά ζητήματα και κυ-
ρίως οι πρώτες (Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, Παγκό-
σμια Στρατηγική για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 
Ασφάλειας της Ε.Ε.) αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο 
η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική επηρεά-
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ζει την ασφάλεια της Ευρώπης, ως μέρους της συνεργατικής 
ανάγνωσης της ασφάλειας από την Ένωση, η οποία και εν-
σωματώνει την εξωτερική με την εσωτερική διάσταση (Euro-
pean Commission, The EU Internal Security Strategy in Ac-
tion, 2010), (European Security Strategy, 2003), (European 
Commission, The European Agenda on Security, 2015), (Re-
port on the Implementation of the European Security Strat-
egy, 2008), (Shared Vision, Common Action: A Stronger Eu-
rope, 2016). 

Η εσωτερική ασφάλεια της Ε.Ε., αλλά και των κρατών- 
μελών, όπως η Ελλάδα, επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό 
από τον τρόπο με τον οποίο δέχονται τις επιπτώσεις των συ-
γκρούσεων, της βίας και της αστάθειας στην ευρύτερη γει-
τονιά της χώρας και ειδικότερα από τη Βόρεια Αφρική και 
τη Μέση Ανατολή. Τα παραδοσιακά δίκτυα του οργανωμένου 
εγκλήματος ωσμώνονται με τις τρομοκρατικές οργανώσεις 
και δρουν εντός αποτυχημένων κρατών ή και εμφύλιων συ-
γκρούσεων όπως στην περίπτωση της Συρίας. Οι παραδοσι-
ακοί εθνοτικοί και θρησκευτικοί διαχωρισμοί και εξτρεμισμοί 
συναντούν το modus operandi της εποχής της παγκοσμιο-
ποίησης (κυβερνο-έγκλημα, ξέπλυμα χρήματος, on line ριζο-
σπαστικοποίηση και στρατολόγηση, σύγχρονα μέσα προπα-
γάνδας κ.ά.). Αυτές οι μεταμοντέρνες δυναμικές αστάθειας, 
βίας, εγκλήματος και πολέμου, ενισχύουν την εμφάνιση και 
ενδυναμώνουν όλο και πιο εξελιγμένους, αλλά και βίαιους 
μη κρατικούς δρώντες, όπως το ISIS και καθιστούν τις απει-
λές και τους κινδύνους περισσότερο απρόβλεπτους και λιγό-
τερο μετρήσιμους.

Στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής οι επιπτώσεις εί-
ναι έμμεσες, καθώς ο τρόπος με τον οποίο αυτή επηρεάζει το 
κλίμα στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή μπορεί να μην έχει 
άμεσες συνέπειες για την Ελλάδα, όμως ο τρόπος με τον 
οποίο λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής στην περίπτωση της 
μετανάστευσης και της ριζοσπαστικοποίησης έχει σημαντι-
κές επιπλοκές για αυτή. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπου-
με τις επιπτώσεις ασφάλειας της κλιματικής αλλαγής. Ειδικό-
τερα, οι περιβαλλοντικές πιέσεις ασφαλείας για την Ελλάδα 
προέρχονται κυρίως από δύο υποσυστήματα: α) άμεσα από 
το υποσύστημα της Νότιας Μεσογείου, καθώς η ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής βρί-
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σκεται στο επίκεντρο των αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
συγκρούσεων και β) έμμεσα από το υποσύστημα της Κεντρι-
κής Ασίας και του Βόρειου Καυκάσου. Η ένταση των μετα-
ναστευτικών πιέσεων λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής είναι αυτή που απασχολεί εντονότερα την Ελλάδα.

Η μελέτη του ΟΑΣΕ για τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στη Νότια Μεσόγειο συγκεντρώνει τις προκλήσεις 
ανασφάλειας:

• Μείωση των αποθεμάτων νερού και τροφική ανασφά-
λεια

• Μαζικός εκτοπισμός πληθυσμών
• Οικονομική ύφεση και φτώχια
• Στρατικοποίηση των διαφορών για το νερό
• Εξασθένιση των θεσμών και κοινωνικές αναταραχές
• Καταστάσεις εξτρεμισμού και κοινωνικής βίας
• Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• Κοινωνικές επαναστάσεις, πολιτική αστάθεια και ασυ-

δοσία των καθεστώτων (OSCE, 2010: 31-33). 
Στην περίπτωση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί 

στην τρομοκρατία ο σημαντικότερος κίνδυνος για την Ελλά-
δα είναι η ενδεχόμενη παρείσφρηση τρομοκρατών ανάμεσα 
στις μεταναστευτικές ροές, κίνδυνος που αυξάνεται λόγω 
του κύματος των τρομοκρατών μαχητών της  ISIS που ήδη 
επιστρέφουν στην Ευρώπη. Ειδικότερα, για το ζήτημα των 
επιστρεφόντων, ο κίνδυνος συνίσταται στην ενδεχόμενη πα-
ρείσφρηση- infiltration- εντός των μεταναστευτικών ροών. 
Ενώ έχει περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των ευρωπαίων 
πολιτών που αναχωρούν για τις ζώνες πολέμου της Συρίας 
και του Ιράκ για να ενταχθούν τους κόλπους των οργανώσε-
ων  ως «αλλοδαποί» τρομοκράτες μαχητές, έχει αυξηθεί ση-
μαντικά ο αριθμός αυτών που επιστρέφουν (Hegghammer, 
2013,2016) 2. 

Για την Ελλάδα, η πρόκληση της έγκαιρης αναγνώρισης 
των επιστρεφόντων τρομοκρατών μαχητών είναι ακόμη με-
γαλύτερη. Ουσιαστικά, η σημαντικότερη απειλή για την χώρα 
από την οργανωμένη ισλαμιστική τρομοκρατία είναι η εν-
δεχόμενη απόπειρα της διέλευσης και της προσωρινής δι-

2.   Σύμφωνα με την έρευνα του Thomas Hegghammer ένας (1) στους 
15-20 επιστρέφοντες μπορεί να αποτελέσει δυνητική τρομοκρατική 
απειλή για τη χώρα επιστροφής (Hegghammer, 2013).
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αμονής  των «αλλοδαπών μαχητών» στη χώρα στο πλαίσιο 
της αξιοποίησης της ως «διαμετακομιστικού κόμβου» για το 
σχεδιασμό και την προετοιμασία επιθέσεων στην Ευρώπη. 
Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται στο 
επίκεντρο του ζητήματος των «αλλοδαπών μαχητών» (Αρνα-
ουτίδης κ.α., 2015), καθώς οι βασικές κινήσεις τους πραγμα-
τοποιήθηκαν από ή μέσω χωρών που γειτνιάζουν με την Ελ-
λάδα και κυρίως από την Τουρκία (The Soufan Group, 2015: 
12-13), η οποία θεωρείται ο βασικός κόμβος για την κίνηση 
των «αλλοδαπών μαχητών», από και προς τη Συρία και το 
Ιράκ. Παράλληλα, η θέση της χώρας στα εξωτερικά ευρωπα-
ϊκά σύνορα την καθιστά βασικό δρώντα στις πρωτοβουλίες 
που θέλει να προωθήσει η ΕΕ για τον έγκαιρο εντοπισμό και 
την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου σε επίπεδο διασύνδεσης της ασφάλειας συνόρων με την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

Τέλος, η προσφυγική- μεταναστευτική κρίση του 2015 
ανέδειξε τις σημαντικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν 
οι μαζικές διογκούμενες ροές για την Ευρώπη και την Ελλά-
δα. Οι επιπτώσεις των μεταναστευτικών πιέσεων δεν σχετί-
ζονται μόνο με την ασφάλεια των συνόρων και το ενδεχό-
μενο εργαλειοποίησης των ροών από τρομοκράτες και μέλη 
των δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και με την 
πόλωση, την άνοδο του ακραίου εθνικισμού, αλλά και την 
αντιπαράθεση μεταξύ ακροδεξιών και ισλαμιστικών εξτρεμι-
στικών οργανώσεων, καθώς και με την ενδεχόμενη ριζοσπα-
στικοποίηση των προσφύγων. 

5.  Συμπεράσματα
Το 1985 ο Alex de Waal, υποψήφιος διδάκτορας που ασχο-
λούνταν με τις επιπτώσεις της ξηρασίας στη ζωή των ανθρώ-
πων, επισκέφτηκε το Darfur μία περιοχή που ήδη βρισκόταν 
σε προχωρημένο στάδιο ξηρασίας. Εκεί συνάντησε έναν ηλι-
κιωμένο, σχεδόν τυφλό, Άραβα Σεΐχη των νομάδων, τον Hilal 
Abdalla. Ο Σεΐχης φιλοξένησε το νεαρό de Waal στη σκηνή 
του. Στη διάρκεια του φαγητού ο ηλικιωμένος είπε στο νεαρό 
επισκέπτη: «έρχεται το τέλος του κόσμου» και του περιέγρα-
ψε μία σειρά από γεγονότα που πρώτη φορά συναντούσε στη 
ζωή του. Αμμοθύελλες σε γόνιμες γαίες, σποραδικές βροχές 
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να διαβρώνουν το έδαφος και τους αγρότες που κάποτε φι-
λοξενούσαν τη φυλή του τώρα να εμποδίζουν με δυναμικούς 
τρόπους τη μετακίνησης τους. Με το ραβδί του ο Σεΐχης σχε-
δίασε κάτι στον άμμο, ήταν μία σκακιέρα όπως κατάλαβε ο 
de Waal. Οι αγρότες καλλιεργούσαν τη γη τους στα άσπρα 
τετραγωνάκια και οι νομάδες βοσκούσαν τις καμήλες τους 
στα μαύρα χωρίς να δημιουργούνται για αιώνες με αυτό τον 
τρόπο συγκρούσεις. Η ξηρασία όμως άλλαξε δραματικά την 
τάξη των πραγμάτων, «η ισορροπία που μας έδωσε ο θεός 
διαταράχθηκε» έκλεισε φοβισμένος τη συζήτηση ο Σεΐχης 
(Faris, 2009: 5-7). 

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, ο Alex de Waal ως διευθυντής 
του Social Science Research Council των ΗΠΑ ασχολήθηκε 
με τη σύγκρουση στο Darfur και την περιβαλλοντική αιτία που 
της αποδίδουν αρκετοί μελετητές. Ανάμεσα στους θεωρού-
μενους από το State Department ως εγκληματίες πολέμου 
ο de Waal βρήκε και τον Musa Hilal, τον γιο του ηλικιωμένου 
Σεΐχη. 

Εάν ένας σχεδιαστής της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
μπορούσε να δει τα σημάδια του καιρού, κυριολεκτικά και με-
ταφορικά, όπως ο Σεΐχης της ιστορίας θα συνειδητοποιούσε 
και την κατεύθυνση που θα έπρεπε να πάρει η Ελληνική εξω-
τερική πολιτική. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κυρίως δε 
η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση των εξτρεμισμών και 
η διόγκωση των εσωτερικών εκτοπισμών και των εξαναγκα-
στικών μετακινήσεων, καταργούν το χώρο και το χρόνο με τις 
παραδοσιακές τους έννοιες. Ένας κράτος, μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον αστάθειας, έχει μπροστά του δύο επιλογές, να 
περιμένει φοβισμένο την επιδείνωση της κατάστασης και να 
γίνει ουσιαστικό μέρος του προβλήματος ή να αδράξει την 
ευκαιρία και να γίνει μέρος της λύσης ή στην συγκεκριμένη 
περίπτωση της αντιμετώπισης και της προσαρμογής. 

Αν η τραγική διαχείριση της υπόθεσης Οτσαλάν, όπως 
υποστηρίζει ο Παναγιώτης Τσάκωνας, δημιούργησε στην 
Ελληνική Κυβέρνηση την απαιτούμενη συνειδητότητα για 
την αλλαγή στρατηγικής στην προσέγγιση με την Τουρκία 
(Tsakonas, 2010), οι καταστροφικές πυρκαγιές και οι προβλέ-
ψεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ίδια την 
Ελλάδα, αλλά και στα γειτονικά της υποσυστήματα, η εξέλιξη 
των εξτρεμισμών και της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή 
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και στη Βόρεια Αφρική, καθώς και οι μαζικές μετακινήσεις 
πληθυσμών θα έπρεπε ήδη να έχουν καλλιεργήσει την απαι-
τούμενη συνειδητότητα για μία νέα εξωτερική πολιτική με έμ-
φαση στις νέες προκλήσεις ασφάλειας. 

Εάν η Ελλάδα μείνει περιχαρακωμένη στο πεπερασμένο 
μοτίβο της φύλαξης των συνόρων από την εξωτερική απειλή, 
θα υποστεί τις επιπτώσεις από έναν «εχθρό» που δεν μπο-
ρεί να σταματήσει στα σύνορα από ένοπλες δυνάμεις, όπως 
υποστήριζε και ο Wirtz, έναν «εχθρό» που θα είναι όμως πα-
ρών για αρκετές ημέρες τον χρόνο κάθε χρόνο και για πολλά 
χρόνια (Wirtz, 2002). Αυτός ο «εχθρός» θα πρέπει να βρί-
σκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής, 
ένας σχεδιασμός που δυστυχώς ακόμη λείπει από τη χώρα 
(Τσάκωνας, 2011). 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται αυτονόητη η ανάγκη 
για άμεση και ενεργητική στροφή της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής σε ζητήματα περιβαλλοντικής ασφάλειας, τρομο-
κρατίας και μεταναστευτικών πιέσεων ιδιαίτερα σε μία περί-
οδο έντονης κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας στα πε-
ριφερειακά υποσυστήματα στρατηγικού ενδιαφέροντος για 
την Ελλάδα. Το «περιβαλλοντικό στρες», αποτελεί υπαρξιακή 
και υπαρκτή απειλή, η οποία απαιτεί το σχεδιασμό στρατηγι-
κής και τη λήψη μέτρων και δράσεων που θα εκτείνονται και 
πέρα από τις παραδοσιακές και διπλωματικές απαντήσεις. 
Είναι προφανές ότι η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώ-
πισης των συγκεκριμένων πηγών ανασφάλειας σε εθνικό 
επίπεδο κάθε άλλο παρά συνεπάγεται και την αγνόησή τους. 
Αντίθετα, οι νέες περιβαλλοντικές τρωτότητες και πραγματι-
κότητες καθίστανται ένας δυνητικός τομέας ανάληψης δρά-
σης και πρωτοβουλιών με θετικές συνέπειες για την εθνική 
αλλά και την περιφερειακή ασφάλεια. 

Επιπρόσθετα, η απειλή της τρομοκρατίας ανέδειξε με την 
πιο εμφατικό τρόπο την ανάγκη συν-λειτουργίας της εσωτε-
ρικής και της εξωτερικής ασφάλειας, κάτι που αποτυπώνεται 
σε όλα τα θεσμικά κείμενα και κείμενα πολιτικής που αφο-
ρούν την ασφάλεια από το 2015 και έπειτα. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως η διάσταση καταπολέμησης της τρομοκρατίας 
έχει ενταχθεί ακόμη και στο πλαίσιο διαχείρισης συνόρων 
και στην αποστολή της FRONTEX. Κάτι ουσιαστικά αναμενό-
μενο, μιας και οι επιθέσεις του Νοεμβρίου του 2015 στο Πα-
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ρίσι έδωσαν υπόσταση στους μεγαλύτερους φόβους πολλών 
αξιωματούχων, στην απόπειρα παρείσφρησης τρομοκρατών 
εντός των μεταναστευτικών ροών. 

Η ισλαμιστική τρομοκρατία μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά σε δύο επίπεδα: α) στο εσωτερικό, όπου η 
Ευρώπη και τα κράτη- μέλη ρίχνουν το μεγαλύτερο βάρος 
στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και στην αντιμε-
τώπιση των εγχώριων τρομοκρατικών πυρήνων και β) στο 
εξωτερικό, όπου η έμφαση δίνεται στην καταπολέμηση των 
τρομοκρατικών οργανώσεων και των παραγόντων που συ-
νέβαλαν στην ανάπτυξη και στην δραστηριοποίησή τους στις 
τρίτες χώρες. Ειδικότερα, η τελευταία διάσταση αναδεικνύει 
την αναγκαιότητα αξιοποίησης των εργαλείων της εξωτερι-
κής πολιτικής, κάτι που είναι εμφανές και από το πλαίσιο που 
έχει υιοθετήσει η Ε.Ε. 

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στα εξω-
τερικά σύνορα της Ένωσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με την 
πρόκληση των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών που επι-
στρέφουν, αλλά και με τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλή-
ματος που συνεργάζονται και εξυπηρετούν τις τρομοκρατι-
κές οργανώσεις. Αυτή η πραγματικότητα καθιστά επιτακτική 
την αξιοποίηση από πλευράς της Ελλάδας, κυρίως μέσα από 
τη συμμετοχή της στις πρωτοβουλίες της Ε.Ε., κάθε δυνατό-
τητας εξωτερικής αντιμετώπισης και πρόληψης της τρομο-
κρατίας. Κάτι που ήταν εμφανές και από τις πρωτοβουλίες 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Έ.Ε. το 2014, όταν και μεταξύ άλλων, επι-
καιροποιήθηκε και η στρατηγική για την καταπολέμηση της 
ριζοσπαστικοποίησης.

Η εξωτερική διάσταση της ασφάλειας πρέπει να αποτελέ-
σει συστατικό στοιχείο της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής, 
ειδικά κρατών όπως η Ελλάδα που αντιμετωπίζουν σημαντι-
κές προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή τους.  Μία τέτοια 
όμως διαδικασία δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αν δεν 
υπάρξει η πολιτική, θεσμική και πολιτισμική μετάβαση σε μία 
νέα πρόσληψη της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας 
που θα δίνει έμφαση στην έννοια της εθνικής ασφάλειας και 
των εξωτερικών διαστάσεων. 

Η πρόκληση της ανάλυσης και της ενσωμάτωσης των 
νέων απειλών ασφάλειας στην Ελληνική εξωτερική πολιτική 
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είναι μία ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της συνεισφοράς 
των μελετητών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν ανοί-
γουν το δρόμο για την πολιτική ηγεσία, αλλά αντίθετα την 
ακολουθούν στην αμυντική στάση των «εθνικών θεμάτων», 
αφήνοντας με αυτό τον τρόπο έξω από τη δημόσια συζήτη-
ση τη συστηματική και σύγχρονη προσέγγιση για τα θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, καταργώντας με αυτό 
τον ιδιόμορφο τρόπο το περίφημο κενό μεταξύ θεωρίας και 
πρακτικής του Alexander George (1993). 

Πράγματι, για την Ελλάδα, η επέκταση της agenda στην 
κατεύθυνση των θεμάτων που αναλύθηκαν σε αυτό το κεφά-
λαιο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποτε-
λεσματικής, σύγχρονης και ευέλικτης εξωτερικής πολιτικής 
διότι θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την αντιμετώ-
πιση της ανασφάλειας, αλλά κυρίως διότι θα επιτρέψει στη 
χώρα να διευρύνει το πλαίσιο συνεργασίας της με ζητήματα 
περιφερειακής ασφάλειας με χώρες με τις οποίες αντιμετω-
πίζει παραδοσιακά προβλήματα ασφάλειας, όπως η γειτονική 
Τουρκία. 

Η ίδια η Ελλάδα θα επιλέξει το ρόλο του περιφερειακού 
ηγέτη ή του περιφερειακού απειλούμενου. Αυτή η επιλογή 
περνά μέσα από μία διαδικασία σύγχρονης αντίληψης του 
κόσμου. Εάν επιλέξει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής να 
περιμένει μοιρολατρικά μία επανάληψη των Ιμίων, θα βρεθεί 
αντιμέτωπη με ακόμη δραματικότερες επιπτώσεις από αυτές 
του 2007 και θα επιβεβαιώσει ότι πάσχει από το σύνδρομο 
της γαλοπούλας του Taleb3. Εάν όμως επιλέξει το δρόμο του 
περιφερειακού ηγεμόνα θα έχει επιστρέψει με τον πλέον δυ-
ναμικό τρόπο στην παγκόσμια σκηνή. 

3.   Το Σύνδρομο της Γαλοπούλας σύμφωνα με τον Nassim Taleb αφορά 
τη ζωή της γαλοπούλας πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η γαλοπού-
λα ταΐζεται για 1.000 ημέρες και έχει την εντύπωση πως ο αγρότης 
νοιάζεται για αυτή μέχρι την ημέρα που θα την σφάξει ανυποψίαστη. 
Σε επίπεδο κρατών το «Σύνδρομο της Γαλοπούλας» εμφανίζεται από 
την εσφαλμένη αντίληψη του περιβάλλοντος και των προκλήσεων 
του. Στην περίπτωση της Ελλάδας η εμμονική προσήλωση στον εξω-
τερικό εχθρό καθιστά τη χώρα ευάλωτη σε μία σειρά από άλλες νέες 
και επικίνδυνες απειλές. 
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Το Μοντέλο 
Σχεδιασμού 
Εξωτερικής 

Πολιτικής στην 
Ελλάδα: 

Πρόσωπα έναντι 
Θεσμών

Παναγιώτης  
Κ. Ιωακειμίδης*

1. Εισαγωγή
Οι επιλογές και οι στόχοι της ελληνικής εξωτερικής πολιτι-
κής υπήρξαν, τουλάχιστον περίπου μέχρι το τέλος της δε-
καετίας του 1990, ένας γρίφος για πολλούς ευρωπαϊκούς 
και άλλους διεθνείς παράγοντες. Οι επιδιώξεις της ελληνι-
κής εξωτερικής πολιτικής είχαν χαρακτηρισθεί ως «μη ορ-
θολογικές», «στενές», «ακατανόητες», «επιθετικές», ακόμη 
και «παράλογες»1. Κανένα άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ δεν 
έχει δεχτεί στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν τόσο δριμεία 
κριτική όσο η Ελλάδα, κυρίως εξαιτίας των επιδιώξεων, της 
στρατηγικής και των δράσεων της εξωτερικής πολιτικής της. 
Αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια την Ελλάδα, η εξωτερική 

   *  Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Πολι-
τικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Το παρόν κείμενο βασίζεται σε δημοσιευθέν κεφάλαιο του συγγρα-
φέα στον συλλογικό τόμο: Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. 
Μια Συνολική Προσέγγιση, Τόμος Α’, Π. Ι. Τσάκωνας (επιμ), Αθήνα, 
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2003.

1.   Για σχόλια για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας από μη Έλληνες 
σχολιαστές βλέπε, μεταξύ άλλων: Talbot, S. “Greece’s Defence Seems 
Silly”, Time, 12 October 1992, “Stupid or Evil?”, The Spectator, 9 April 
1994· M. Simons, “Club Europe’s Private Doubt: Greece Won’t Play by 
the Rules”, International Herald Tribune, 9 April 1991· “The Sick Man 
of Europe”, The Economist, 9 May 1992·  Mazower, M. “Classic Errors 
in the Balkans”, Guardian, 12 April 1994· “L’Europe Sans le Sud”, Le 
Monde, 7 May 1994· “Athens on Trial”, The Times, 8 April 1994.
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πολιτική που ακολουθήθηκε από το τέλος του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, έχει χαρακτηριστεί από έναν πρώην 
πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ως «μια σειρά 
λαθών και απογοητεύσεων» και εντελώς αντιπαραγωγική 
για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων της χώρας2. 
Ακόμη και ο σημερινός πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος 
Σημίτης, καταδίκασε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας ως 
καταστροφική για τα γνήσια ελληνικά συμφέροντα (Σημίτης, 
1995: 157). Ομοίως, η ακαδημαϊκή και επιστημονική γνώμη 
ομόθυμα καταδίκαζε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990 
την ελληνική εξωτερική πολιτική ως «αναποτελεσματική», 
«ασταθή» ή «σπασμωδική»3.

Τα παραπάνω συνιστούν ένα περίεργο φαινόμενο, όπου 
οι διαμορφωτές της εξωτερικής πολιτικής και αντικειμενικοί, 
ανεξάρτητοι αναλυτές καταδικάζουν τα αποτελέσματα και την 
αναποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής, την οποία οι 
ίδιοι διαμορφωτές έχουν στην πραγματικότητα παραγάγει. Σε 
καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει παρατηρηθεί παρόμοιο 
φαινόμενο. Το ερώτημα, το οποίο φυσικά ανακύπτει είναι, Για-
τί; Γιατί οι επιδιώξεις, οι στόχοι και τα αποτελέσματα της εξω-
τερικής πολιτικής συναντούσαν τέτοια αυστηρή κριτική ή και 
καταδικάζονταν ακόμη και από εκείνους που συνεισέφεραν 
στην παραγωγή αυτών των αποτελεσμάτων;

Για να απαντήσει κανείς σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα, 
πρέπει να ξεκινήσει με μία θεμελιακή θέση/υπόθεση: ότι η 
διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην Ελλά-
δα δύσκολα παρακολουθεί ή είναι συμβατή με κάποιο από 
τα γνωστά μοντέλα σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής. Είναι 
ένα ιδιόρρυθμο μοντέλο ιδιάζον στο ελληνικό πολιτικό, πο-
λιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον. Είναι παρόλα αυτά ένα 
μοντέλο, το οποίο παρέχει πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσι-
μες παραμέτρους που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τη 
θεωρητική αναζήτηση, ειδικότερα τη μελέτη και ανάλυση της 
εξωτερικής πολιτικής.

2.   Κ. Μητσοτάκης, πρόλογος στο (Σκυλακάκης, 1995: 2). 
3.   Για μια ακαδημαϊκή/επαγγελματική ανάλυση της εξωτερικής πολιτι-

κής της Ελλάδας, μεταξύ άλλων, (Θεοδωρόπουλος, Λαγάκος, Παπού-
λιας, Τζούνης, 1994), (Κώνστας & Τσάκωνας, 1994), (Θεοδωρόπουλος, 
1995), (Ροζάκης, 1988), (Βερέμης, Κουλουμπής, 1994), (Couloumbis, 
1994), (Couloumbis - Yannas, 1996), (Ioakimidis, 1994).
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Τα καθιερωμένα μοντέλα ανάλυσης της εξωτερικής πο-
λιτικής αποτυγχάνουν, κατά την άποψή μας, να δώσουν τη 
σωστή βαρύτητα σε τρεις πολύ σημαντικούς παράγοντες, οι 
οποίοι επηρεάζουν, αν όχι καθορίζουν, τα αποτελέσματα της 
εξωτερικής πολιτικής: πρώτον, την κοινωνία, υπό την ευρεία 
έννοιά της, και πιο συγκεκριμένα την κοινή γνώμη, ως πηγή 
εξωτερικής πολιτικής, δεύτερον, τον ρόλο που μεμονωμένα 
πρόσωπα (υπουργοί Εξωτερικών, κ.ά.) θα μπορούσαν να δια-
δραματίσουν στη διαμόρφωση πολιτικών και στον σχεδιασμό 
μακρο-πολιτικών επιλογών και, τρίτον, την αλληλεπίδραση 
μεταξύ προσώπων και κοινωνίας/κοινής γνώμης, ως παρά-
γοντα που επηρεάζει τις αποφάσεις και τις επιλογές της εξω-
τερικής πολιτικής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δοκίμια δύο καταξιωμένων θε-
ωρητικών της ανάλυσης της εξωτερικής πολιτικής, των Hill 
(1978) και Clarke (1996), δεν κάνουν καμία απολύτως ανα-
φορά στον ρόλο των προσώπων στη διαδικασία διαμόρφω-
σης εξωτερικής πολιτικής. Είναι ως αν οι πολιτικές αποφά-
σεις να παίρνονται είτε μόνο από απρόσωπους θεσμούς είτε 
από ομάδες διαφόρων τύπων, πολιτικών ή γραφειοκρατικών. 
Σε αυτό το μοντέλο, η επιρροή που θα μπορούσε να έχει ο 
υπουργός Εξωτερικών στα αποτελέσματα της εξωτερικής 
πολιτικής, αγνοείται σχεδόν ολοκληρωτικά ή καλύπτεται από 
τον παράγοντα «ομάδα». Όπως θα επιχειρήσουμε να δείξου-
με παρακάτω, αυτό έχει απλά τεθεί λανθασμένα στην ελλη-
νική περίπτωση. Στον βαθμό που αφορά στην κοινή γνώμη, η 
άποψη που εκφράζει ο Hill είναι ιδιαίτερα ενδεικτική: Σχεδόν 
ολόκληρη η έρευνα που στρέφεται στην κοινή γνώμη έχει 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι περιθωριακής ση-
μασίας στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων. Το ευρύτε-
ρο κοινό αντιμετωπίζεται σαν να δείχνει ελάχιστο ή καθόλου 
ενδιαφέρον για τα εξωτερικά ζητήματα –οι εκλογές συνήθως 
διεξάγονται για απτά, εσωτερικά θέματα– καμιά γνώση και 
σχετικά μικρή δυνατότητα να επηρεάζει την πολιτική, εξαιτί-
ας των κανόνων μυστικότητας και εθνικού συμφέροντος που 
κυριαρχούν (Hill, 1978: 21).

Όπως θα υποστηρίξουμε σε αυτό το κεφάλαιο, ο σχεδια-
σμός και οι επιλογές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μπο-
ρούν να εξηγηθούν σωστά μόνο λαμβάνοντας υπόψη τρεις 
παράγοντες: την «κοινή γνώμη», τον «ρόλο των προ σώπων» 
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και την «αλληλεπίδραση» μεταξύ προσώπων και κοινωνίας/
κοινής γνώμης. Η κοινή γνώμη είναι φυσικά ένα πολύ παρο-
δικό και ακαθόριστο φαινόμενο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και 
διαρκώς υφιστάμενο διάφορες μεταβολές, οι οποίες εξαρ-
τώνται από συγκυριακούς παράγοντες και επιρροές. Ωστό-
σο, η κοινή γνώμη αντανακλά βαθιά ριζωμένα πολιτιστικά 
γνωρίσματα, συμπεριφορές, ιστορικές κληρο νομιές, μύθους 
και παραδόσεις. Υπό αυτή την έννοια, η πολιτική κουλτούρα 
μπορεί να είναι μια ισχυρή πηγή εξωτερικής πολιτικής και όχι 
απλά, όπως υποστηρίζει ο Clarke, «να επηρεάσει την κοινω-
νικοποίηση αυτών που λαμβάνουν απο φάσεις» (Clarke, 1996: 
22). Είναι πολύ πιθανό, αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις 
να έχουν κοινωνικοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό 
περιβάλλον κι όμως να επιδιώκουν πολιτικούς στόχους που 
αντανακλούν πολιτιστικούς προβληματισμούς εντελώς δια-
φορετικού τύπου.

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η διαδικασία του σχεδιασμού 
εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα ανταποκρίνεται σε ένα 
μοντέλο, το οποίο θέτει στο κέντρο του τρεις χαρακτηριστι-
κές παραμέτρους:

• τον ρόλο της προσωπικότητας – ο υπουργός Εξωτερι-
κών (ή ο πρωθυπουργός) ως διαμορφωτής εξωτερικής 
πολιτικής, σε αντίθεση προς τον ρόλο συλλογικών ορ-
γάνων ή/και θεσμών

• την κοινωνία/κοινή γνώμη ως πηγή εξωτερικής πολιτι-
κής και

• την αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνίας και προσώπων 
στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής.

Οι κυρίαρχοι παράγοντες σε αυτό το μοντέλο είναι από 
τη μια πλευρά η προσωπικότητα και από την άλλη η κοινω-
νία. Σε αυτό το μοντέλο, επομένως, ο ρόλος των θεσμών και 
των γραφειοκρατικών δομών ως παραγόντων καθορισμού 
της διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικής εμφανίζεται περιορι-
σμένος ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και ανύπαρκτος. 
Πράγματι, η θεμελιώδης παρατήρηση, από την οποία η ανά-
λυσή μας εκκινεί και πάνω στην οποία η θέση μας δομείται, 
είναι η απουσία οποιωνδήποτε αποτελεσματικών θεσμικών 
δομών, διαδικασιών και επεξεργασίας –συστημικής, θεσμι-
κής δομής– για την πραγματοποίηση δημόσιων πολιτικών και 
η συνεπακόλουθη απουσία αποτελεσματικών συλλογικών 
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οργάνων σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η «απου-
σία» δεν αναφέρεται φυσικά σε επίσημες, συνταγματικά ή 
νομικά καθορισμένες δομές για τη διαμόρφωση πολιτικής. 
Στην πραγματικότητα, οι επίσημες νομικές και συνταγματικές 
ρυθμίσεις προβλέπουν ένα περίπλοκο θεσμικό σύστημα σχε-
διασμού πολιτικής, συλλογικής φύσεως, αλλά, ακριβώς όπως 
σε αρκετούς άλλους τομείς πολιτικής, οι επίσημες τυπικές 
δομές υποδηλώνουν ελάχιστα σχετικά με την πραγματική 
διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής. Στον τομέα της εξωτε-
ρικής πολιτικής, συγκεκριμένα, το κενό μεταξύ επίσημων δο-
μών και πραγματικότητας είναι τεράστιο.

Ξεκινώντας από αυτή την παρατήρηση, η διαδικασία δια-
μόρφωσης εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα ακολουθούσε 
ένα μοντέλο που περιλάμβανε, κατά κάποιο τρόπο σχηματι-
κά, μια σειρά από τα εξής:

1. Η απουσία αποτελεσματικών, νομιμοποιημένων θεσμι-
κών δομών (συστημική θεσμική δομή) για τον σχεδία-
σμά πολιτικής οδηγεί στην επικράτηση των προσώπων 
στη διαδικασία της άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

2. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί στην άσκηση εξωτερι-
κής πολιτικής έχοντας ως υπέρτατο κριτήριο τη μεγι-
στοποίηση της εκλογικής απήχησης του εμπλεκομέ-
νου προσώπου, γεγονός που καθιστά την κοινωνία μια 
πρωταρχική πηγή εξωτερικής πολιτικής.

3. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται μαξιμαλιστικές, 
σε μεγάλο βαθμό μη ορθολογικές, επιλογές εξωτερι-
κής πολιτικής, οι οποίες οδηγούσαν σε μια «κατάστα-
ση κρίσης».

4. Οι μαξιμαλιστικές/μη ορθολογικές επιδιώξεις έφερ-
ναν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας σε αντιπα-
ράθεση με (i) την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), (ii) την 
ευρύτερη διεθνή κοινότητα, (iii) τα πιο αναπτυγμένα 
συμφέροντα της χώρας, τα οποία ενέμεναν σε ορθο-
λογική οικονομική συμπεριφορά, κι ακόμη (iv) μέλη 
της κυβερνώσας ομάδας.

5. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα απομονωνόταν ολοκληρω-
τικά στο ευρωπαϊκό/διεθνές σύστημα.

6. Μετά από μια περίοδο αδιαλλαξίας, κατά τη διάρκεια 
της οποίας οι συγκρούσεις αυτές εντάθηκαν, ακολου-
θεί η αναζήτηση για τον αναπόφευκτο συμβιβασμό.
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7. Ο συμβιβασμός ήταν σε ένα κατώτερο επίπεδο, απ’ 
ότι θα μπορούσε να ήταν σε διαφορετική περίπτωση.

8. Ο συμβιβασμός γινόταν αντιληπτός από την κοινωνία 
στο σύνολό της, ως μια ταπεινωτική υποχώρηση μπρο-
στά στην εξωτερική πίεση. Αυτό τείνει να ενισχύσει 
μια απόλυτη πολιτιστική προτίμηση, και ως εκ τούτου 
διαιωνίζεται ένας φαύλος κύκλος. Αυτά τα οκτώ στά-
δια συνοψίζονται διαγραμματικά πα ρακάτω και μετά 
αναλύονται με τη σειρά.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Έλλειψη συστημικής θεσμικής δομής → οδηγεί σε 
↓

2. Επικράτηση των προσώπων στη διαμόρφωση πολιτι-
κής, οδηγεί σε 

↓
3. Μαξιμαλιστικές/μη ορθολογικές αποφάσεις, οδηγεί σε 

↓
4. Εξωτερική σε σύγκρουση με
• την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
• τη διεθνή κοινότητα
• τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα
• μέλη του κυβερνώντος κόμματος,
•   οδηγεί σε ↓
5. Απομόνωση της Ελλάδας, οδηγεί σε ↓
6. Αναζήτηση συμβιβασμού, οδηγεί σε ↓
7. Συμβιβασμό σε κατώτερο επίπεδο, οδηγεί σε 

↓
8. Ενδυναμώνοντας τα γνωρίσματα καθίσταται δύσκολη 

η θεσμοποίηση

2. Η έλλειψη θεσμικών δομών
Η έλλειψη καθιερωμένων θεσμικών δομών ή συστημικής 
θεσμικής δομής για τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη 
αποφάσεων, αποτελούσε το σημαντικότερο πρόβλημα στον 
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σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής στην Ελλάδα4. Όπως ση-
μειώθηκε, η απουσία τέτοιων δομών δεν σχετίζεται με μια 
συνταγματική δομή ή με νομικά καθιερωμένα όργανα σχε-
διασμού πολιτικής. Τα όργανα αυτά υπάρχουν επίσημα. Το 
θέμα είναι ότι το επίπεδο θεσμοποίησης με πρακτικούς, λει-
τουργικούς όρους ήταν ασθενές και αναποτελεσματικό. Το 
επίσημο θεσμικό σύστημα και η πραγματική διαδικασία σχε-
διασμού πολιτικής πολύ λίγο μοιάζουν. Το επίσημο σύστημα 
προβλέπει ειδικευμένα υπουργικά όργανα, τα οποία κάνουν 
τις γενικότερες επιλογές εξωτερικής πολιτικής και αποφασί-
ζουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

Ωστόσο, η έρευνα και οι προσωπικές αφηγήσεις πρώην 
πρωθυπουργών αποκαλύπτουν ότι σπάνια, αν όχι ποτέ, αυτά 
τα συλλογικά θεσμικά όργανα έχουν στην πραγματικότητα 
πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις. Όντως, τα θεσμικά όργα-
να συλλογικής φύσεως συνέρχονται πολύ σπάνια και, όταν 
το κάνουν, επιδίδονται σε επεξηγηματικού, ρητορικού τύπου 
διακηρύξεις, οι οποίες έχουν ελάχιστη σχέση με τα πραγμα-
τικά αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής. Ιδιαίτερα στη 
δεκαετία του ’80 καθώς και στις αρχές της δεκαετίας του 
’90 (1993-1995), τα συλλογικά όργανα σχεδιασμού πολιτικής, 
που συνήλθαν υπό τις κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου, 
συνήθιζαν να διαδραματίζουν έναν νομιμοποιητικό ρόλο των 
πολιτικών αποφάσεων που είχαν ληφθεί αλλού (Clogg, 1993) 
& (Kariotis, 1992).

Το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) είναι μακράν το κα-
λύτερα οργανωμένο τμήμα του ελληνικού διοικητικού συ-
στήματος. Όμως, όπως η υπόλοιπη διοίκηση, το ΥΠΕΞ είναι 
επίσης θύμα της γενικότερης παθολογίας που επηρεάζει τη 
διοικητική μηχανή5. Ενώ η οργανωτική του δομή ανταποκρί-
νεται κάπως στα οργανωτικά πρότυπα που συναντιόνται στα 
ευρωπαϊκά υπουργεία Εξωτερικών, οι εσωτερικές δυναμικές, 
οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι πολιτικοί ρόλοι και προφίλ 
διαμορφώνονται από πολιτικές σκοπιμότητες πελατειακής 
φύσης. Ως αποτέλεσμα, η εσωτερική οργανωτική δομή του 
ΥΠΕΞ δεν αντανακλά τον πραγματικό ρόλο που διαδραμα-

4.   Για αυτό το σημείο, βλέπε (Μακρυδημήτρης, 1996), (Σωτηρόπουλος, 
1996), (Clogg, 1993), (Psomiades & Thomadakis, 1993).

5.   Για την οργάνωση του υπουργείου Εξωτερικών, βλέπε (Στοφορόπου-
λος - Μακρυδημήτρης 1997).
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τίζει η γραφειοκρατία στη διαδικασία διαμόρφω σης της πο-
λιτικής.

Η διπλωματική υπηρεσία αντιμετωπίζει τον ρόλο της πε-
ρισσότερο ως αυτόν της εφαρμογής πολιτικών αποφάσεων 
που λαμβάνονται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, 
παρά ως πηγή εναλλακτικών πολιτικών επιλογών6. Έτσι, το 
διπλωματικό προσωπικό σπάνια υποβάλλει εναλλακτικά πο-
λιτικά σενάρια στρατηγικής φύσεως στους πολιτικούς αρχη-
γούς του υπουργείου και σίγουρα ποτέ δεν αμφισβητεί τις 
στρατηγικές επιλογές πολιτικής που παίρνονται από την πολι-
τική τάξη7. Στις σπάνιες περιπτώσεις που οι διπλωμάτες ενα-
ντιώθηκαν στην επιλεγμένη πολιτική πορεία, παραιτήθηκαν 
στο σύνολό τους από τη διπλωματική υπηρεσία προκειμένου 
να εκφράσουν την αντίθεσή τους8.

Η επικρατούσα άποψη είναι ότι ο ρόλος της διπλωματικής 
υπηρεσίας δεν είναι να λειτουργεί ως πηγή πολιτικών πρω-
τοβουλιών ή παραγωγής πολιτικών αποτελεσμάτων, αλλά 
περισσότερο ως ένα εκτελεστικό όργανο που διεκπεραιώνει 
και υποστηρίζει με τεχνική επιχειρηματολογία τις πολιτικές 
επιλογές της προϊσταμένης πολιτικής αρχής του υπουργείου. 
Ως αποτέλεσμα η «διαδικασιμότητα» είναι το φαινόμενο που 
κυριαρχεί στο ελληνικό ΥΠΕΞ. Σε συνεδριάσεις που αφορούν 
στη διπλωματική υπηρεσία, η συμβολή του διπλωματικού προ-
σωπικού περιστρέφεται συνήθως γύρω από διαδικασίες ή δι-
αδικαστικά βήματα που απαιτούνται προκειμένου να μεγιστο-
ποιηθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Πράγματι, αυτό είναι ένα βα-
θιά ριζωμένο χαρακτηριστικό κάθε διπλωματικής υπηρεσίας, 
αλλά στην ελληνική περίπτω ση αποκτά δυσανάλογη σπουδαι-
ότητα ακριβώς λόγω της αποστροφής που νιώθει η διπλωματι-
κή υπηρεσία στο να εμπλακεί στη διαδικασία του καθορισμού 
πολιτικών επιλογών. Η χαρακτηριστική αντίδραση, όταν έρχε-
ται αντιμέτωπη με ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι ότι πρόκειται 
για «πολιτικό πρόβλημα», το οποίο πρέπει να επιλυθεί από την 
πολιτική αρχηγία και όχι από το γραφειοκρατικό προσωπικό.

6.   Για τον ρόλο της διπλωματίας, βλ. (Hamilton & Langhorne, 1995).
7.   Προσωπική συνέντευξη του συγγραφέα και εκτιμήσεις.
8.   Μεταξύ αυτών που παραιτήθηκαν είναι οι πρέσβεις Δούντας και Στο-

φορόπουλος, εξαιτίας της απόφασης της Ελλάδας στο Νταβός το 
1987 να «εγκαταλείψει» την Κύπρο ως αναγκαία προϋπόθεση για τη 
βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
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Είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε σε σχέση με αυτό 
ότι καμία ομάδα πολιτικού σχεδιασμού δεν έχει λειτουργή-
σει ποτέ σωστά στο ελληνικό ΥΠΕΞ. Μια μονάδα μ’ αυτό τον 
σκοπό, η οποία ιδρύθηκε το 1990, σύντομα απενεργοποιήθη-
κε, διότι ούτε η πολιτική αρχηγία έδωσε προσοχή στις συμ-
βουλές της, ούτε η διπλωματική υπηρεσία ήθελε να εμπλακεί 
ενεργά στις εργασίες της. Πράγματι, η μονάδα απαρτίστηκε 
από ακαδημαϊκούς και συνταξιοδοτημένους διπλωμάτες, με 
εξαίρεση τον επικεφαλής της, ο οποίος ήταν ανώτερο μέ-
λος της διπλωματικής υπηρεσίας ως το τέλος της καριέρας 
του. Τα ειδικευμένα τμήματα του ΥΠΕΞ δυσανασχέτησαν (και 
αντιστάθηκαν) στην ίδρυση αυτής της μονάδας, διότι, όπως 
το έθεσε ένας διπλωμάτης, «υπήρξε κίνδυνος να πολιτικο-
ποιηθεί η διπλωματική υπηρεσία επιδιδόμενη στη διαδικασία 
επιλογών ή καθορισμού εναλλακτικών σεναρίων πολιτικής, 
ένα έργο, το οποίο κανονικά ανήκει στην αρμοδιότητα των 
πολιτικών αρχηγών»9. Παρά το προσωπικό επαγγελματικό 
ενδιαφέρον, οι διπλωμάτες αντιτίθενται στην ίδρυση του τμή-
ματος πολιτικού σχεδιασμού, γιατί η λειτουργία του τελευ-
ταίου είναι σε έντονη αντίθεση με το ιδεολογικό προφίλ που 
επιθυμούν να σχεδιάσουν για την υπηρεσία, δηλαδή ως ενός 
μη πολιτικού δρώντα που θέτει σε εφαρμογή ή υποστηρίζει 
πολιτικές αποφάσεις.

Ωστόσο αυτή η φαινομενικά μη πολιτική στάση καταλήγει 
στην πραγματικότητα σε μια ισχυρά πολιτικοποιημένη διπλω-
ματική υπηρεσία παρότι με μια καλυμμένη μορφή. Αυτό συμ-
βαίνει διότι, καθώς οι διπλωματικοί αξιωματούχοι φαίνονται 
πρόθυμοι να υποστηρίξουν χωρίς δεύτερη σκέψη οποιεσδή-
ποτε πολιτικές αποφάσεις και επιλογές των πολιτικών προ-
ϊσταμένων του υπουργείου, καταλήγουν να ταυτίζονται με 
μεμονωμένα πολιτικά πρόσωπα. Το φαινόμενο της πολιτικο-
ποίησης ενισχύεται από την τάση των πολιτικών κομμάτων να 
καθιερώνουν «χώρους πολιτικής επιρροής» μέσα στη διπλω-
ματική υπηρεσία και, ως εκ τούτου, να δημι ουργούν πελατει-
ακού τύπου δίκτυα με μεμονωμένους διπλω μάτες συνδεδε-
μένους με κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα.

Ξεκινώντας από αυτό το υπόβαθρο, είναι αναπόφευκτο 
ότι οι προαγωγές, μεταθέσεις, τοποθετήσεις στο εξωτερικό 

9.  Προσωπική συνέντευξη.
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και η γενικότερη επαγγελματική άνοδος φτάνουν σε σημείο 
να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις καθιερωμένες πο-
λιτικές διασυνδέσεις και να αποφασίζονται με βάση πολιτικά 
κριτήρια. Είναι κοινός τόπος στο ΥΠΕΞ ότι τα αποκαλούμε-
να «δελτία επιθεώρησης προσωπικού», τα οποία υποτίθεται 
ότι παίρνουν αποφάσεις για επαγγελματικά ζητήματα (προ-
αγωγές, μεταθέσεις, κ.τ.λ.), αφορούν στην επικύρωση απο-
φάσεων που πάρθηκαν από το γραφείο του υπουργού ή τον 
υπουργό προσωπικά, ειδικά σε σχέση με το προσωπικό ανω-
τάτων βαθμίδων.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών, δεν προκαλεί τελικά 
έκπληξη το γεγονός ότι η διπλωματική υπηρεσία είναι απρό-
θυμη να αναλάβει το καθήκον να παρουσιάσει εναλλακτικά 
πολιτικά σενάρια και επιλογές και προτιμά να διαμορφώνει 
την εικόνα ενός περιορισμένου γραφειοκρατικού σώματος, 
αρμόδιου να εφαρμόζει και να υποστηρίζει τις πολιτικές επι-
λογές της πολιτικής ηγεσίας.

Αυτό που αυτή η σύντομη ανάλυση επιδιώκει να καταδεί-
ξει είναι η απουσία μιας συστημικής θεσμικής δομής για τη 
διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής. Ούτε στο γραφειοκρατι-
κό επίπεδο, ούτε στο πολιτικό (κυβερνητικό) επίπεδο υπάρ-
χουν συλλογικά σώματα, τα οποία μπορεί να πει κανείς ότι 
συγκροτούν ένα δομημένο θεσμικό σύστημα για την παρα-
γωγή πολιτικής. Το ξεκάθαρο αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι 
αποφάσεις-κλειδιά παίρνονται από μεμονωμένα πρόσωπα 
και, σαν αποτέλεσμα, αντικατοπτρίζουν προσωπικές προτι-
μήσεις.

Χωρίς αμφιβολία, το «θεσμικό έλλειμμα» στο πολιτικό επί-
πεδο αντανακλά βαθιά ριζωμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, 
τα οποία αξίζουν μιας σύντομης αναφοράς. Καταρχήν, ένα 
ισχυρό στοιχείο που διακρίνει την ελληνική κοινωνία από τις 
άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι η διάχυτη αίσθηση «μιας 
κοινωνίας που απειλείται από εξωτερικές δυνάμεις», είτε 
άμεσης γειτνίασης είτε από ακόμη πιο απομακρυσμένες, 
συμπεριλαμβανομένων και των σημερινών υπερδυνάμεων. 
Αυτή η βαθιά ριζωμένη αντίληψη της απειλής της ελληνικής 
εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας πηγάζει τόσο από 
γεωγραφικές όσο και από τραυματικές ιστορικές εμπειρίες, 
σχετικές με τη μακρά και οδυνηρή διαδικασία της Ελλάδας 
να επιτύχει την εθνική της ολοκλήρωση. Είναι φυ σικά μια 
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αντίληψη σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένη από τη χρόνια 
αστάθεια που κυριαρχεί στην περιοχή, καθώς επίσης και από 
την πολιτική της Τουρκίας να αμφισβητεί την εθνική κυριαρ-
χία της Ελλάδας, ειδικά στο Αιγαίο, και από την ιδέα ότι οι 
εξωτερικές δυνάμεις τίθενται με το μέρος ή υποστηρίζουν 
απροκάλυπτα την Τουρκία σ’ αυτό (Veremis, 1990).

Η ισχυρή αντίληψη της απειλής, σε συνδυασμό με τις κοι-
νωνικές και πολιτικές συνέπειες που απέμειναν από τη μακρά 
και ασταθή διαδικασία δημιουργίας κράτους, έχουν δημιουρ-
γήσει εκείνα τα ψυχολογικά και πολιτιστικά γνωρίσματα που 
καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη τη δημιουργία σταθερών, λει-
τουργικών, απρόσωπων θεσμικών δομών σχεδιασμού πολιτι-
κής, κατανομής ισχύος και επιμερισμού. Η έλλειψη εμπιστο-
σύνης και η καχυποψία απέναντι στο διεθνές σύστημα γενικά 
είναι τα πλέον διακριτά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν 
τη σχέση κοινωνίας-κράτους, προωθώντας μία ισχυρή νοο-
τροπία υποταγής στην εξουσία του κράτους ή σε όποια άλλη 
μορφή εξουσίας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι αυτού που ο Ν. Διαμαντούρος έχει αποκαλέσει 
«κουλτούρα του αδυνάτου», η οποία είχε επί μακράν επι-
κρατήσει στην Ελλάδα (Diamandouros, 1993: 1-25).. Αυτή η 
κουλτούρα περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα χαρακτηριστικά, 
δεδηλωμένη εσωστρέφεια, ισχυρό κρατικό προσανατολισμό, 
προτίμηση σε μικρές και γνωστές δομές που είναι συμβατές 
με την άμεση άσκηση εξουσίας και είναι στενά συνδεδεμένη 
με πελατειακές πρακτικές. Επιπλέον, το στοιχείο της ξενο-
φοβίας διαμορφώνει μια ισχυρή διάσταση αυτού του πολιτι-
σμού, ένα στοιχείο που περικλείει μια προτίμηση σε συνωμο-
σιολογική ερμηνεία των γεγονότων, αβέβαιη αίσθηση εθνι-
κισμού και νοοτροπία πολιορκίας. Είναι, όπως υποστηρίζει ο 
Ν. Μουζέλης, «μια πολιτική κουλτούρα που κυριαρχείται από 
συγκεκριμενο ποιημένες, προσωποποιημένες πραγματείες 
που αποκρύ πτουν ή καθιστούν περιφερειακά, ουσιώδη ζητή-
ματα κοινωνικής μεταρρύθμισης» (Mouzelis, 1995).

Στον πυρήνα αυτής της κουλτούρας μπορεί να διακρίνει 
κανείς τη διάχυτη έλλειψη εμπιστοσύνης στις διαπροσωπι-
κές και κοινωνικές σχέσεις. Παρά τις πρόσφατες αλλαγές, 
η εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία μετά βίας εκτείνεται 
πέρα από τα όρια κλειστών δομών της οικογένειας και του 
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στενού κύκλου των πολύ κοντινών φίλων που συνιστούν αυ-
τό που είναι γνωστό στην Ελλάδα ως «παρέα» (προσωπική 
συντροφιά). Η εμπιστοσύνη, επομένως, περιορίζεται σ’ έναν 
πολύ μικρό αριθμό ατόμων που συνδέονται είτε με οικογε-
νειακούς είτε με φιλικούς δεσμούς. Η έλλειψη εμπιστοσύνης 
είναι αυτό που κυριαρχεί, η εμπιστοσύνη είναι αυτό που ελ-
λείπει10.

Η εμπιστοσύνη, που ορίζεται ως «η προσδοκία... ομαλής, 
ειλικρινούς και συνεργατικής συμπεριφοράς που βασίζεται 
σε κοινά αποδεκτούς κανόνες», είναι μια απαραίτητη ψυ-
χολογική προϋπόθεση για μεγάλης κλίμακας οργανισμούς, 
είτε είναι οικονομικοί είτε πολιτικοί (Fukuyama, 1995: 5-21). 
Ο Fukuyama κατέδειξε πρόσφατα ότι κοινωνίες με χαμηλή 
εμπιστοσύνη βασίζονται, για την οικονομική τους οργάνωση, 
κυρίως σε οικογενειακού τύπου, εύθραυστες επιχειρήσεις ή 
δημόσιες επενδύσεις, ενώ στις κοινωνίες με υψηλή εμπιστο-
σύνη επικρατούν μακρόχρονες, επαγγελματικά διευθυνόμε-
νες, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις. Ομοίως, στις κοινωνίες 
με υψηλή εμπιστοσύνη ένα παχύ στρώμα ενδιάμεσων ορ-
γανισμών (εθελοντικές οργανώσεις, μορφωτικά ιδρύματα, 
ενώσεις, κ.τ.λ.) είναι ανάμεσα στο άτομο και την πολιτεία. 
Στις κοινωνίες με χαμηλή εμπιστοσύνη, αντιθέτως, το κρά-
τος τείνει να εξατομικεύει την κοινωνία και, έτσι, καθιστά την 
τελευταία πειθήνια στη χειραγώγηση και την κινητοποίηση. 
Συνοπτι κά, οι κοινωνίες με χαμηλή εμπιστοσύνη έχουν επί-
σης έναν νέο βαθμό θεσμοποίησης, που σημαίνει πολιτικούς 
ή οικονο μικούς οργανισμούς «με αξία και σταθερότητα» 
(Fukuyama, 1995: 5-21).

Στην πιο ακραία εκδήλωσή της, η πολιτιστική επικρατού-
σα τάση που περιγράφηκε, περικλείει μια ισχυρή αντίληψη 
«ανεκπλήρωτων εθνικών φιλοδοξιών». Για ένα τμήμα του 
πληθυσμού, αν και οριακό, υπάρχει η αίσθηση ότι η ύστατη 
εκπλήρωση των εθνικών βλέψεων θα πρέπει να περικλείει 
την αμείλικτη επιβεβαίωση ενός ακαθόριστου εθνικού ιδανι-
κού για τον οικουμενικό ρόλο του ελληνισμού και την ανα-
νέωσή του σε κάθε μορφή και σε κάθε τόπο, όπως άνθησε 
στο παρελθόν. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κληρονομιά 
και η βυζαντινή παρακαταθήκη θα πρέπει πάντα να υπενθυ-

10.   Για αυτό το φαινόμενο βλέπε (Legg, 1969).
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μίζουν σε κάποιον το δοξασμένο ιστορικό παρελθόν, τη 
σπουδαιότητα και την ανωτερότητα των ελληνικών αξιών, οι 
οποίες πρέπει πάντα να υπερισχύουν και να αποτελούν τις 
κατευθυντήριες αρχές για την ελληνική εξωτερική πολιτική, 
ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία. Αναπόφευκτα, αυτή η στά-
ση απέκλειε κάθε συμβιβαστική συμπεριφορά απέναντι στην 
Τουρκία, καθώς απέτρεπε την οριστική αποδοχή του γεγονό-
τος ότι ο ελληνισμός είναι μόνιμα περιορισμένος μέ σα στα 
σύνορα του σημερινού ελληνικού κράτους.

Ως αποτέλεσμα, αυτή η οριακή κοινωνική ομάδα ενέκρι-
νε –ή και ενίσχυε– τις επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής, 
όσο μαξιμαλιστικές ή μη ορθολογικές και αν ήταν. Μέσα στο 
πλαίσιο του σχεδιασμού πολιτικής, αυτή η ομάδα θεω ρείται 
υπερβολικά δυσανάλογης σημασίας ως πηγή διαμόρ φωσης 
εξωτερικής πολιτικής. Η προσπάθεια από πλευράς των σχε-
διαστών εξωτερικής πολιτικής να απευθυνθούν εκλογικά σ’ 
αυτή την ομάδα, επιβεβαίωσε την πολιτική σπουδαιότητα 
πέρα από το καθαρά αριθμητικό μέγεθος της. Αυτό φυσικά 
καθίσταται δυνατό, επειδή αυτή η ομάδα ενερ γοποιείται σ’ 
ένα πολιτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο το εκλογικό σώμα 
είναι γενικώς ψυχολογικά και πολιτιστικά προδιατεθειμένο 
να δώσει την υποστήριξή του, τουλάχιστον για μία σεβαστή 
χρονική περίοδο, πριν επέλθει η κόπωση και η απογοήτευση, 
σε μαξιμαλιστικές θέσεις στην εξωτερι κή πολιτική.

3. Η Προσωπικότητα στο Κέντρο
Η προηγούμενη ανάλυση επεδίωξε να εξηγήσει τους λό-
γους, για τους οποίους η Ελλάδα στερείτο μιας συστημικής 
θεσμικής δομής για τον σχεδίασμά της εξωτερικής πολιτικής. 
Με τον όρο συστημική θεσμική δομή αναφερόμαστε σε ένα 
σύνολο οργάνων που εμπλέκονται στη διαμόρφωση πολιτι-
κής, τόσο στο πολιτικό όσο και στο γραφειοκρατικό επίπε-
δο (υπουργικό συμβούλιο, επιτροπές, ομάδες εργασίας), τα 
οποία αλληλεπιδρούν σε συνεργασία, με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να παράγουν ένα πολιτικό αποτέλεσμα που να είναι εφικτό, 
σταθερό και να υποστηρίζεται από εκείνους που εμπλέκο-
νται στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής, ειδικά από την 
κυβέρνηση ως σύνολο.

Η απουσία μιας τέτοιας δομής θέτει τους μεμονωμένους 
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σχεδιαστές πολιτικής στο κέντρο της διαδικασίας διαμόρ-
φωσης εξωτερικής πολιτικής, με τον υπουργό Εξωτερικών, ή 
περιστασιακά τον πρωθυπουργό, να γίνεται ο μόνος σχεδια-
στής εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος λειτουργεί έξω από τα 
όρια κάποιου συλλογικού σώματος/οργάνου θεσμικής δο-
μής. Η έρευνα μας δείχνει ότι, στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, οι κύριες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής έχουν παρ-
θεί από τον υπουργό Εξωτερικών με την εκφρασμένη ή υπο-
τιθέμενη συναίνεση του πρωθυπουργού ή από τον τελευταίο 
χωρίς πρότερη μεθοδική διαβούλευση, πόσο μάλλον εκτετα-
μένη συζήτηση στα πλαίσια οποιουδήποτε συλλογικού σώ-
ματος σχεδιασμού πολιτικής, σε κυβερνητικό ή κατώτερο πο-
λιτικό επίπεδο.

Μελέτες ποικίλων περιγραφών εξωτερικής πολιτικής που 
γράφτηκαν από πρώην υπουργούς Εξωτερικών, κατά την πε-
ρίοδο κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας (1974-1981, 1990-
1993), καθώς επίσης και του ΠΑΣΟΚ (1981-1989, 1993-1995), 
επιβεβαιώνουν αυτό το θεμελιώδες εύρημα, δη λαδή ότι στην 
πράξη όλες οι σημαντικές στρατηγικές απο φάσεις της εξωτε-
ρικής πολιτικής δεν ήταν το αποτέλεσμα θεσμικών διαδικασι-
ών, αλλά το προϊόν προσωπικών εκτιμή σεων. Αυτό προκύπτει 
καθαρά από προσεκτική εξέταση προσωπικών περιγραφών 
που γράφτηκαν, μεταξύ άλλων, από υπουργούς Εξωτερικών ή 
από συγγραφείς των οποίων η δουλειά χαρακτηρίστηκε ανοι-
χτά από πρώην υπουργούς «ως ακριβής». Πιο συγκεκριμένα, 
για να υποστηρίξουμε τη θέση μας, βασιστήκαμε, πρώτον, 
στην προσωπική εμπειρία και παρατήρησή μας για το πώς 
λειτουργεί το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και, δεύτερον, 
στη στενή διερεύνηση προσωπικών περιγραφών των σχε-
διαστών της εξωτερικής πολιτικής που γράφτηκαν είτε από 
πρώην υπουργούς Εξω τερικών, πρωθυπουργούς ή, σε μία πε-
ρίπτωση, από τον Γε νικό Γραμματέα του ΥΠΕΞ. Ανάμεσα σε 
αυτές τις αφηγή σεις συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

Δ. Μπίτσιος (υπουργός Εξωτερικών 1975-7), Πέρα από τα 
Σύνορα 1974-1977, Αθήνα, Εστία, 1982.

Γ. Ράλλης (πρωθυπουργός 1980-1 και υπουργός Εξωτερι-
κών), Ώρες Ευθύνης, Αθήνα, Ευρωεκδοτική, 1983, και Χωρίς 
Καμιά Προκατάληψη για το Παρόν και το Μέλ λον, Αθήνα, Ευ-
ρωεκδοτική, 1983.

Γ. Π. Καψής (υφυπουργός Εξωτερικών και αναπληρωτής 
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υπουργός Εξωτερικών), Οι Τρεις Μέρες τον Μάρτη, Αθήνα, 
Νέα Σύνορα, 1990.

Μ. Παπακωνσταντίνου (υπουργός Εξωτερικών), Το Ημερο-
λόγιο Ενός Πολιτικού, Η Εμπλοκή των Σκοπιών, Αθήνα, Εστία, 
1994.

Γ. Παπούλιας (υπουργός Εξωτερικών και ειδικός διαπραγ-
ματευτής για το ζήτημα της ΠΓΔΜ), «Πώς Φτάσαμε στη Δι-
εθνή Απομόνωση», Οικονομικός Ταχυδρόμος, 8 Νοεμ βρίου 
1994.

Β. Θεοδωρόπουλος (Γενικός Γραμματέας του υπουργείου 
Εξωτερικών), Ανασκόπηση της Ελληνικής Πολιτικής, Αθήνα, 
I. Σιδέρης/ΕΛΙΑΜΕΠ, 1995.

Β. Τσουδερού (υφυπουργός Εξωτερικών), Εξωτερική 
Πολι τική, Η Μεγάλη Ασθενής, Παπαζήσης, Αθήνα.

Δύο βιβλία που παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση και γρά-
φτηκαν από δημοσιογράφους, αλλά με προλόγους και ρητή 
έγκριση από πολιτικά πρόσωπα, αξίζουν αναφο ράς:

Τ. Σκυλακάκης, Στο Όνομα της Μακεδονίας, Αθήνα, Ευρω-
εκδοτική, 1995 (με την έγκριση του Κ. Μητσοτάκη).

A. Κ. Τάρκας, Αθήνα-Σκόπια, Πίσω από τις Κλειστές Πόρ-
τες, Αθήνα, Λαβύρινθος, 1995.

Στην πρώτη περίοδο της κυβέρνησης της Ν.Δ. 1974-81, ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, ήταν ο αδιαμφισβή-
τητος σχεδιαστής-κλειδί των αποφάσεων που υποστηρίχτη-
καν, σε τεχνικό επίπεδο, από μια ομάδα στενών συμβούλων, 
έμπιστων και φίλων. Ο υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος 
ήταν απόλυτα αφοσιωμένος και υπόλογος σε αυτόν, ήταν 
ανάμεσα στους συμβούλους, όπως ήταν κι άλλα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου (υπουργός Εθνικής Άμυνας ή υπουρ-
γός Εθνικής Οικονομίας). Υπογραμμίζεται ότι ο Κα ραμανλής, 
μια απόλυτα χαρισματική, αν και απολυταρχική, προσωπικό-
τητα, ποτέ δεν έθεσε ένα ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής 
σε βαθύ προβληματισμό, πόσο μάλλον την απόφα ση γι’ αυτό, 
υπό την κρίση οποιουδήποτε συλλογικού οργά νου σχεδια-
σμού πολιτικής (υπουργικό συμβούλιο, ειδικό σώ μα). 

Η συζήτηση περί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής που δι-
εξαγόταν στο υπουργικό συμβούλιο εξυπηρετούσε πρω-
ταρχικά την ενημέρωση των μελών της κυβέρνησης και, κυ-
ρίως, το να προσδώσει έναν μανδύα δημοκρατικής νομιμό-
τητας, παρουσιάζοντας τις όποιες επιλογές ως συλλογικές 
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κυβερνητικές αποφάσεις. Είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό από αυ-
τή την άποψη ότι, για μια αξιοσημείωτη χρονική περίοδο, ο 
υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμανλή ήταν μη 
πολιτικό πρόσωπο, ένας ικανός πρώην διπλωμάτης καριέ-
ρας (Μπίτσιος), ο οποίος περιόριζε κυρίως τον ρόλο του πε-
ρισσότερο στην εφαρμογή παρά στον σχεδίασμά της εξωτε-
ρικής πολιτικής (Μπίτσιος, 1982). Οι στρατηγικές αποφάσεις 
εξωτερικής πολιτικής του Καραμανλή αφορούσαν στο αίτημα 
της Ελ λάδας να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
στην αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος 
του ΝΑΤΟ (Αύγουστος 1974) και σε μια σειρά αποφάσεων 
που αφορούσαν στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις.

Στη δεύτερη κυβέρνηση της Ν.Δ. (1990-3), ύστερα από 
ένα μικρό διάλειμμα με πειραματισμούς της κυβέρνησης 
συ νασπισμού, ο Σαμαράς, ένας νεαρός οικονομολόγος που 
σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μεγάλες πολιτικές 
φιλοδοξίες και ακόμη υψηλότερο προφίλ για μία ταχύτατη 
πολιτική ανέλιξη, αλλά χωρίς πρότερη εμπειρία στην εξωτε-
ρική πολιτική, ήταν για δύο χρόνια υπουργός Εξωτερικών 
(Απρίλιος 1990-Απρίλιος 1992).

Αναμφίβολα, η κεντρική απόφαση που σχετίζεται με τη 
θητεία του Σαμαρά στο ΥΠΕΞ, αφορούσε στην Πρώην Γι-
ουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), δηλα δή 
την επιμονή από πλευράς της Ελλάδας ότι αυτή η νεο-ιδρυ-
θείσα δημοκρατία που αναδύθηκε από τη διάσπαση της ομο-
σπονδιακής Γιουγκοσλαβίας δεν μπορούσε και δεν θα έπρεπε 
να αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα με το όνο μα Μα-
κεδονία ή κάποιο άλλο παράγωγό του11. Ο λόγος αυ τής της 
επιλογής ήταν ότι το όνομα Μακεδονία σε συνδυα σμό με μια 
σειρά άλλων στοιχείων (συνταγματικές διατά ξεις, κρατικά 
σύμβολα, προπαγάνδα, κ.λπ.) έκρυβαν επε κτατικά σχέδια της 
ΠΓΔΜ έναντι της Ελλάδας. Παρότι εί ναι γεγονός ότι η ΠΓΔΜ 
πράγματι επεδίωξε μια πολιτική αμφισβήτησης της ελληνικής 
εθνικής κυριαρχίας αναφορικά με το ελληνικό γεωγραφικό 
διαμέρισμα της Μακεδονίας, η επιμονή για την αποφυγή της 
αναγνώρισης της Δημοκρατίας αυτής με το όνομα Μακεδο-
νία ενέπλεξε την Ελλάδα στην πιο περιπετειώδη πορεία στην 

11.   Εκτός από τις παραπομπές που ήδη αναφέρθηκαν, βλέπε επίσης Βα-
ληνάκης & Ντάλης, 1994).
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ιστορία των επιδιώξεων της εξωτερικής της πολιτικής, οδηγώ-
ντας τη στη σχεδόν απόλυ τη απομόνωση για αυτό το θέμα 
τόσο στην ΕΕ, όσο και στη διεθνή κοινότητα γενικότερα12.

Είναι σήμερα απόλυτα επιβεβαιωμένο (Παπακωνσταντίνου, 
1994), (Σκυλακάκης, 1995) & (Τάρκας, 1995) ότι αυτή η κρίσι μη 
απόφαση πάρθηκε από τον ίδιο τον Σαμαρά χωρίς καμία προ-
ηγούμενη συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο για την εξωτε-
ρική πολιτική. Με άλλα λόγια, δεν ήταν μια «θε σμική απόφα-
ση». Ήταν μια καθαρά προσωπική επιλογή. Πράγματι, αυτή η 
απόφαση πάρθηκε παρά τις αντίθετες συμβουλές της διπλω-
ματικής υπηρεσίας13. Αργότερα, φυσι κά, και καθώς η Ελλάδα 
είχε εμπλακεί στον διπλωματικό αγώνα, η απόφαση κυρώθηκε 
από το αποκαλούμενο Συμ βούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, το 
οποίο συνήλθε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κ. Καρα-
μανλή. Παρόλα αυτά, το σημαντικό σημείο είναι ότι, κατά πρώ-
το λόγο, η βασική απόφαση δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας θε-
σμικά καθορι σμένης διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικής.

Κατά την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ (1981-
9), το πρόσωπο-κλειδί της διαχείρισης της εξωτερικής πολι-
τικής ήταν ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Οι δύο 
υπουργοί Εξωτερικών του εκείνη την περίοδο ήταν ο I. Χαρα-
λαμπόπουλος (1981-5) και ο Κ. Παπούλιας (1985-89), αμφό-
τεροι πολύ έμπιστοι και αφοσιωμένοι σε αυτόν. Ο Α. Παπαν-
δρέου, μια ακόμη περισσότερο χαρισματική προσωπικότητα 
από τον Καραμανλή, με μεγάλες επικοινωνιακές ικανότητες 
και ρητορική δεινότητα, ήταν αντίθετος στη με ταβίβαση της 
εξουσίας του σε κάποια θεσμική αρχή ή συλ λογικό σώμα 
σχεδιασμού πολιτικής. Όπως έχει σημειωθεί, το υπουργικό 
συμβούλιο, το οποίο συνήθιζε να συνέρχεται σποραδικά υπό 
τον Παπανδρέου, υπηρετούσε μόνο τη στή ριξη της δικαιοδο-
σίας του Παπανδρέου, εγκρίνοντας ασυζητητί οποιεσδήποτε 
αποφάσεις αυτός έπαιρνε14.

12.   Βλέπε Μ. Παπακωνσταντίνου, «Να Τερματίσουμε την Λαμπρή Απο-
μόνωση», ΑΝΤΙ, αρ. 601, 16 Μαρτίου 1996 και  Γ. Παπούλιας, «Πώς 
Φτάσαμε στη Διεθνή Απομόνωση», Οικονομικός Ταχυδρόμος, 3 Νο-
εμβρίου 1994.

13.   Προσωπική συνέντευξη με τον πρώην Πολιτικό Διευθυντή στο ΥΠΕΞ, 
Κ. Λυμπερόπουλο.

14.   Πάγκαλος, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Συνέντευξη στην εφημερί-
δα Ελευθεροτυπία, 19 Μαΐου 1996.
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Η εξωτερική πολιτική ήταν όντως ο τομέας που ο Πα-
πανδρέου διατηρούσε σταθερά κάτω από την προσωπική του 
δικαιοδοσία, ιδιαίτερα επειδή έβλεπε τον εαυτό του ως πα-
γκόσμιο πολιτικό άνδρα και είχε την τάση να έχει λόγο για 
οποιοδήποτε μεγάλο διεθνές πολιτικό ζήτημα. Οι σημα ντικές 
αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής που δεν άπτονταν της καθη-
μερινής διαχείρισης πολιτικής, μπορούσαν να ληφθούν, και 
στην πραγματικότητα λαμβάνονταν, από τον Παπανδρέου. Ο 
τελευταίος συμβουλευόταν τον υπουργό Εξωτερικών συνή-
θως σε άτυπες συναντήσεις που διοργανώνονταν με στενούς 
φίλους και εμπίστους, ενώ σπάνια, αν όχι ποτέ, συνέρχονταν 
τα επίσημα όργανα εξωτερικής πολιτι κής (Υπουργικό Συμβού-
λιο, Κυβερνητικό Υπουργικό Συμ βούλιο Εξωτερικών και Άμυ-
νας/ΚΥΣΕΑ) για να συζητή σουν καίρια θέματα εξωτερικής 
πολιτικής με την προοπτική να αποφασίσουν γι’ αυτά.

Έτσι, οι σημαντικές αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής: (i) 
η συμφωνία που αφορούσε στις αμερικανικές στρατιωτικές 
βάσεις στην Ελλάδα (1983), (ii) η «Πρωτοβουλία των Έξι» για 
την προώθηση πυρηνικού αφοπλισμού, και (iii) η από φαση να 
ξεκινήσει μια πολιτική προσέγγισης με την Τουρκία (το 1988), 
ήταν όλες αποφάσεις που δεν προέρχονταν από κάποιο θε-
σμικό σώμα. Επρόκειτο για αποφάσεις που πάρθηκαν από 
τον ίδιο τον Α. Παπανδρέου.

Ο τρόπος που ο Παπανδρέου χειριζόταν τα επίσημα όρ-
γανα σχεδιασμού πολιτικής, εξηγείται εύγλωττα από την πε-
ριγραφή του Γ. Καψή, πρώην αναπληρωτή υπουργού Εξω-
τερικών (1982-9) (Καψής, 1990). Ο Καψής αναφέρει αρκε-
τές φορές ότι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και 
Άμυνας συζη τούσε σε έκταση θέματα εξωτερικής πολιτικής 
με σκοπό να χαράξει στρατηγική. Εντούτοις, η στρατηγική 
που εφαρμο ζόταν στην πραγματικότητα ήταν εκ διαμέτρου 
αντίθετη (ή το αντίστροφο) από ό,τι «αποφασίστηκε στο 
Συμβούλιο». Είναι αρκετά χαρακτηριστικό ότι ο Καψής, που 
ήταν υπεύ θυνος για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκφράζει 
τη βαθιά του απορία «ως προς το γιατί και ποιος έπεισε τον 
Παπαν δρέου να ζητήσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία 
μετά την επιτυχημένη έκβαση της κρίσης του 1987, η οποία 
είχε φέρει τις δύο χώρες στα πρόθυρα του πολέμου» (Κα-
ψής, 1990: 120). Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη κρίση ο 
πρώην ΥΠΕΞ Πάγκαλος είπε ότι «Δεν έχουμε ακόμη ξεπε-
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ράσει τις κακές πρακτικές του παρελθόντος στο σχεδία σμά 
πολιτικής. Μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να ανακαλύπτου με τη 
σπουδαιότητα της λήψης συλλογικών αποφάσεων»15.

4. Εξωτερική Πολιτική σε Σύγκρουση
Το γεγονός ότι οι κύριες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής 
δεν ήταν αποτέλεσμα θεσμών, αλλά συνιστούσαν προσωπι-
κές προτιμήσεις που διαμορφώθηκαν εκτός κάποιας συστη-
μικής θεσμικής δομής σημαίνει ότι, εν γένει, οι αποφάσεις 
λαμβάνονταν βάσει κριτηρίων που αντανακλούν τις στενές 
επιλογές και τα συμφέροντα του εμπλεκομένου προσώπου. 
Το υπέρτατο κριτήριο ήταν η μεγιστοποίηση της εκλογικής 
απήχησης και υποστήριξης. Αυτό με κανένα τρόπο δεν συ-
νεπάγεται ότι οι αποφάσεις αναγκαστικά αντίκεινται προς το 
«εθνικό συμφέρον». Αντίθετα, θα μπορούσαν να φαίνο νται 
επιφανειακά ότι υπηρετούν με τον πιο σαφή τρόπο το εθνικό 
συμφέρον. Αυτό συμβαίνει γιατί, χρησιμοποιώντας ως καθο-
δηγητικό κριτήριο στο σχεδιασμό πολιτικής τη μεγι στοποίηση 
της εκλογικής απήχησης, ο διαμορφωτής πολιτι κής λάμβανε 
σε μεγάλο βαθμό μαξιμαλιστικές αποφάσεις που αντανα-
κλούσαν τις πολιτιστικές τάσεις του εκλογικού σώματος. 

Πράγματι, ένα από τα βασικά γνωρίσματα σχετι κά με τις 
αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής είναι ότι εμφανί ζονταν μα-
ξιμαλιστικές και μη ορθολογικές στο ευρύτερο πλαίσιο της 
διεθνούς πολιτικής. Επιπλέον, οι αποφάσεις και γενικά η 
στάση που υιοθετούσαν όσοι τις λάμβαναν παρου σιάζονταν 
στην ευρύτερη διεθνή κοινότητα ως απόλυτα «αδιαπραγμά-
τευτες», δηλαδή, δεν υπόκεινταν σε κανέναν συμβιβασμό 
ή ανταλλαγή. Αυτό οδηγούσε αναπόφευκτα σε εξαιρετικά 
άκαμπτες θέσεις και στάσεις, οι οποίες συνήθως εμπόδιζαν 
την Ελλάδα να εισέλθει έγκαιρα σε μια διαδικα σία διαπραγ-
μάτευσης, ικανή να επιλύσει τα ζητήματα στο υψηλότερο δυ-
νατό επίπεδο. Τα παραπάνω είχαν μια σειρά από συνέπειες:

(α) Δημιουργείται μια ατμόσφαιρα κρίσης στον σχεδία-
σμά πολιτικής. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε στο πλαί-
σιο αυτό ότι, επειδή ο σχεδιασμός πολιτικής προσλαμβάνει 
μια διάσταση κρίσης, ενισχύεται ο θεσμικός ατομιστικός 

15.   Συνέντευξη στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 19 Μαΐου 1996.  
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χαρα κτήρας της διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής. Με 
άλλα λόγια, σε μια κατάσταση κρίσης, ο υπουργός Εξωτερι-
κών ή ο πρωθυπουργός παίρνουν τις κρίσιμες αποφάσεις με 
περιο ρισμένη συμμετοχή άλλων δρώντων, συνήθως μια ομά-
δα στενών συνεργατών. Αυτό επιβεβαιώνει εκείνο που ο Hill 
έχει σωστά παρατηρήσει, ότι δηλαδή «ένα κλίμα κρίσης οδη-
γεί στη λήψη αποφάσεων που επικεντρώνονται σε μι κρές και 
επί τόπου ομάδες, οι οποίες ίσως αντανακλούν πε ρισσότερο 
τις προτιμήσεις της υψηλής ηγεσίας παρά ολό κληρου του κυ-
βερνητικού συμβουλίου ή της παράταξης» (Hill, 1978: 12).

(β) Η εξωτερική πολιτική μετατρέπεται σε όμηρο των ιδιο-
τροπιών του εκλογικού σώματος. Αυτό είναι το φαινόμενο 
που στην Ελλάδα είναι γνωστό ως «λαϊκισμός» (populism) 
στην εξωτερική πολιτική, από την άποψη ότι οι στόχοι της 
εξωτερικής πολιτικής ορίζονται λαμβάνοντας πρωταρχικά 
υπόψη το εκλογικό σώμα παρά το εθνικό συμφέρον16. Το φαι-
νόμενο αυτό εξηγεί την κριτική που ακούγεται συχνά στην 
Ελλάδα ότι η εξωτερική πολιτική είναι όμηρος του «πο λιτικού 
κόστους». Το αποτέλεσμα είναι να μη λαμβάνονται αποφά-
σεις που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές πολιτι κές συ-
νέπειες και ως εκ τούτου να διαιωνίζεται ένα αδιέξο δο στην 
εξωτερική πολιτική, το οποίο είναι επιζήμιο για το εθνικό συμ-
φέρον. Το πρόβλημα της «ΠΓΔΜ» τίθεται συχνά ως το χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα από αυτή την άποψη. Αν και αυτοί 
που έλαβαν πολιτικές αποφάσεις συνειδητοποιού σαν ότι η 
απαίτηση της Ελλάδας για ολοκληρωτικό αποκλει σμό του 
όρου «Μακεδονία» από τη νεο-ιδρυθείσα δημοκρα τία ήταν 
αβάσιμη, επέμειναν σε αυτή την πορεία για ένα σε βαστό 
χρονικό διάστημα, αποξενώνοντας ως εκ τούτου την Ελλάδα 
από τη διεθνή κοινότητα.

(γ) Ακολουθείται αστάθεια και ασυνέχεια στον σχεδια-
σμό πολιτικής. Ακριβώς επειδή η διαμόρφωση της εξωτερι-
κής πολιτικής είναι προϊόν προσωπικών προτιμήσεων και όχι 
θεσμικών διαδικασιών, οι επιλογές και οι αποφάσεις εξωτε-
ρικής πολιτικής στερούνται σταθερότητας και συνέ χειας. Οι 
αλλαγές των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση πολι τικής συ-
νεπάγονται, τις περισσότερες φορές, απότομες διαφοροποι-

16.   Π. Καζάκος, «Παράδοση και Λαϊκισμός στην Εξωτερική Πολιτική», 
Ελευθεροτυπία, 9 Μαΐου 1994.
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ήσεις στις επιδιώξεις, τις στρατηγικές και τα αντι κείμενα της 
εξωτερικής πολιτικής.

Επιπλέον, ο τρόπος τοποθέτησης μαξιμαλιστικών και, σε 
μεγάλο βαθμό μη ορθολογικών, επιδιώξεων εξωτερικής πο-
λιτικής κάτω από την επιρροή εκλογικών παραγόντων, οδη γεί 
την ελληνική εξωτερική πολιτική σε αντιπαράθεση με:

• την Ευρωπαϊκή Ένωση,
• τη διεθνή κοινότητα γενικότερα,
• τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που δρουν στην ελ-

ληνική κοινωνία,
• τμήματα του κυβερνώντος κόμματος και ελίτ.
Μπορεί εύκολα να καταδειχτεί ότι, τα τελευταία χρόνια, 

ένα πλήθος σημαντικών επιδιώξεων της εξωτερικής πολι-
τικής έφεραν την Ελλάδα σε ευθεία αντιπαράθεση με τους 
εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι επιδιώξεις 
περιλαμβά νουν: την ελληνική πολιτική σε σχέση με τη Μέση 
Ανατολή στις αρχές του ’80, τις σχέσεις Ανατολής-Δύσης, τις 
ελληνο τουρκικές σχέσεις, και πιο συγκεκριμένα την απόφα-
ση της Ελλάδας να εμποδίσει την εφαρμογή του οικονομικού 
πρωτο κόλλου μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, το «ζήτημα της ΠΓΔΜ», 
και τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία (1993-4).

Το ίδιο συνέβη αναφορικά με τη διεθνή κοινότητα γενικό-
τερα17. Μια ματιά στα σχόλια του διεθνούς τύπου δείχνει την 
έκταση της ελληνικής απομόνωσης σε περιόδους υψηλής 
δραστηριότητας στην εξωτερική πολιτική. Οι αρνητικές, περι-
στασιακά εχθρικές, αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της διεθνούς κοινότητας στις επιδιώξεις της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής, γίνονται συνήθως αντιληπτές από το ευρύ-
τερο κοινό ως προδοσία της Ελλάδας τόσο από φίλους όσο 
και από εχθρούς, ως μια συνωμοσία ενάντια στα ελληνι κά 
συμφέροντα, ως «ανθελληνικές πράξεις» από «αχάρι στους 
συμμάχους».

Επιπρόσθετα, οι μαξιμαλιστικές επιλογές της εξωτερικής 
πολιτικής φέρνουν την ελληνική εξωτερική πολιτική σε σύ-
γκρουση με τα πιο ισχυρά οικονομικά συμφέροντα της χώ-
ρας, ιδιαίτερα με οικονομικές μονάδες που λειτουργούν στη 
βάση ορθολογικών αρχών, στοχεύοντας σε μαξιμαλιστικά 
οικονομικά οφέλη. Οι λόγοι είναι προφανείς. Το κλίμα κρί-

17.   Σε σχέση με αυτό, βλέπε (Βαληνάκης, 1993).
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σης, που προήλθε από μαξιμαλιστικές αποφάσεις εξωτερι-
κής πολιτικής, υπονομεύει την εμπιστοσύνη· έναν σημαντικό 
παράγοντα για επενδύσεις. Η οικονομική δραστηριότητα γε-
νικότερα και ο τουρισμός ειδικότερα επηρεάζονται δυσμε-
νώς. Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, η αντίθεση αυτών των 
οικονομικών συμφερόντων προς επιδιώξεις «μαξιμαλιστικής 
εξωτερικής πολιτικής». 

Έτσι, η Συνομοσπονδία Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 
επέκρινε ανοιχτά την πολιτική της Ελλάδας απέναντι στα 
βαλκανικά κράτη την περίοδο 1991-5, και ειδικότερα την 
αρχική ανένδοτη στάση της Ελλάδας έναντι της ΠΓΔΜ, της 
Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Πράγματι, φαίνεται ότι οι ελ-
ληνικές εταιρείες αψήφησαν το εμπορικό εμπάργκο, που η 
Ελλάδα έθεσε στην ΠΓΔΜ τον Φεβρουάριο του 1994. Η συ-
νολική ελληνική πολιτική απέναντι στα Βαλκάνια, που ακο-
λουθήθηκε κατά την περίοδο 1992-4, αντιμετώπισε την απο-
δοκιμασία της οικονομικής κοινότητας, η οποία είδε τις προ-
οπτικές οικονομικής διείσδυσης στη βαλκανική ενδοχώρα να 
ανατρέπονται. Αυτό εκφράστηκε ανοιχτά από ποικίλα οργα-
νωμένα οικονομικά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων της 
ισχυρής Συνομοσπονδίας Ελληνικών Βιομηχανιών, του Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου και της Συνομοσπονδίας Βιομη χανιών 
Βορείου Ελλάδος (Παπασπηλιωτόπουλος, 1995).

Ανησυχία εκφράστηκε επίσης, μολονότι μετριοπαθώς, 
για τα πολιτικά μέτρα που οδηγούσαν στην ένταση των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων. Η αυξημένη ένταση εκλήφθηκε ως 
εμπόδιο στην εκμετάλλευση των οικονομικών ευκαιριών που 
προσφερόταν από αυτή τη χώρα από τη μια πλευρά, και στην 
αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων από την άλ λη. Εί-
ναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό σε σχέση με αυτό ότι στην κο-
ρύφωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το 1996, 
στο ξέσπασμα της κρίσης των Ιμίων (Ιανουάριος 1996), και σε 
μεγάλο βαθμό προς έκπληξη της κυβέρνησης και γενικά των 
πολιτικών ομάδων, Έλληνες και Τούρκοι τα ξιδιωτικοί πράκτο-
ρες υπέγραψαν στην Αθήνα ένα «πρωτό κολλο συνεργασίας» 
σε αυτή τη ζωτική περιοχή οικονομικής δραστηριότητας, κα-
τοχυρώνοντας συνδυασμένες δράσεις, κοινές διαφημιστικές 
εκστρατείες και συνδυασμένα «πακέτα»18.

18.   Καθημερινή, 9 Μαΐου 1996.
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Επιπλέον, οι Έλληνες ταξιδιωτικοί πράκτορες ανέλαβαν 
να πιέσουν τον Έλληνα υπουργό των Εξωτερικών να άρει 
την προϋπόθεση βίζας για τους Τούρκους πολίτες που επι-
σκέπτονται την Ελλάδα, ενώ και τα ελληνικά και τα τουρκι-
κά τουριστικά πρακτορεία δεσμεύτηκαν να λάβουν μέτρα 
με στόχο τον τερματισμό των πράξεων που οδηγούσαν στην 
όξυνση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ποτέ 
ξανά στο παρελθόν τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα 
δεν είχαν έρθει τόσο ανοιχτά σε σύγκρουση με την επίσημη 
πολιτική που ακολουθήθηκε από τη χώρα σε έναν τόσο ευ-
αίσθητο τομέα (ελληνοτουρκικές σχέσεις).

Οι επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής έχουν σπάνια, αν 
όχι ποτέ, επιδοκιμαστεί από ολόκληρη την κυβέρνηση, πόσο 
μάλλον από το κυβερνών κόμμα συνολικά. Η εξωτερική 
πολι τική συνιστά μια συνεχή πηγή διχογνωμίας μέσα στην 
κυβέρ νηση, ανεξάρτητα από το πολιτικό της χρώμα. Μονά-
χα από τις κυβερνήσεις Κ. Καραμανλή (1974-1980), και μόνο 
για μια πολύ περιορισμένη σειρά θεμάτων συμπεριλαμβα-
νομένης της αίτησης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Κοι-
νότητα, υπήρξε ισχυρή κυβερνητική συναίνεση προς χάριν 
των επιδιώξεων της εξωτερικής πολιτικής. Στις κυβερνήσεις 
ΠΑΣΟΚ (1981-9) υπήρξαν συνεχείς και ανοιχτές προστριβές 
μεταξύ των με λών του υπουργικού συμβουλίου για την εξω-
τερική πολιτική. Το φαινόμενο έλαβε τεράστιες διαστάσεις 
κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης της Ν.Δ. (1990-3), όταν 
ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και ένας αριθμός άλλων 
υπουργών ήταν φανερά εχθρικοί προς την εξωτερική πολιτι-
κή που ακολουθείτο από τον υπουργό Εξωτερικών της ίδιας 
κυβέρνησης, Α. Σαμαρά, ιδιαίτερα σε σχέση με τα Βαλκάνια. 
Αυτό οδήγησε τε λικά στην απομάκρυνση του Σαμαρά από 
τη θέση του -υπουργού Εξωτερικών (Απρίλιος 1992) και 
την ανάληψη του ΥΠΕΞ από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κ. 
Μητσοτάκη και αργότερα από τον Μ. Παπακωνσταντίνου. 
Όταν αυτή ομάδα εγκαινίασε μια διαλλακτική πολιτική απέ-
ναντι στην ΠΓΔΜ, ο Σαμαράς και οι υποστηριχτές του στο 
κοινοβού λιο απείλησαν να αποσύρουν την υποστήριξή τους 
προς την κυβέρνηση. Η κατάρρευση της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη έλαβε όντως χώρα τον Σεπτέμβριο του 1993 εξαιτί-
ας της αποστασίας του πρώην ΥΠΕΞ, Α. Σαμαρά.

Το φαινόμενο της κυβερνητικής σύγχυσης σχετικά με την 
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εξωτερική πολιτική επαναλήφθηκε από την κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, η οποία ανέβηκε στην εξουσία τον Οκτώβριο του 
1993. Διχόνοια υπήρχε ακόμη και μέσα στο ίδιο το υπουρ γείο 
των Εξωτερικών. Ο Θ. Πάγκαλος, αναπληρωτής υπουργός 
Ευρωπαϊκών Ζητημάτων, ήταν έκδηλα αντίθετος στην πολι-
τική που ακολουθείτο από τον υπουργό των Εξω τερικών Κ. 
Παπούλια έναντι των Βαλκανίων (ΠΓΔΜ) κα θώς και σε σχέση 
με άλλα μέτωπα. Ο Πάγκαλος, για παρά δειγμα, τάχθηκε κατά 
της άρσης του εμπορικού εμπάργκο που είχε επιβληθεί στην 
ΠΓΔΜ τον Φεβρουάριο του 1994, στη μέση της ελληνικής 
προεδρίας. Όπως αναμενόταν, η απόφαση για το εμπάργκο 
δεν είχε ληφθεί από ένα συλλογι κό θεσμικό όργανο σχεδια-
σμού πολιτικής (loakimidis, 1996).

Η συνακόλουθη απομόνωση της Ελλάδας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και στη διεθνή κοινότητα γενικότερα συνήθως 
οδηγεί, μετά από μια χρονική περίοδο, στη διαδικασία ανα-
ζήτησης συμβιβασμού για τη διευθέτηση του ζητήματος. Το 
σημαντικό σημείο είναι πάντως ότι αυτή η ανάγκη για συμβι-
βασμό ξεκινά από ένα επίπεδο μεγαλύτερης αδυναμίας για 
την Ελλάδα, η οποία οφείλεται πρωταρχικά στην απομόνω-
σή της στα πλαίσια του διεθνούς περιβάλλοντος και στην 
απώλεια της υποστήριξης ακόμη και των Ευρωπαίων εταί-
ρων της.

Δύο σημαντικές περιπτώσεις διασαφηνίζουν αυτή τη 
θέση. Πρώτον, όπως ήδη αναφέρθηκε, το πρόβλημα της 
ΙΙΓΔΜ. Τον Απρίλιο του 1992, η Ελλάδα –στο αποκορύφω-
μα της πολιτικής της αδιαλλαξίας– απέρριψε ένα πακέτο 
μέ τρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (το πακέτο Pinheiro) 
για την επίλυση του θέματος. Το πακέτο θεωρήθηκε ότι 
ήταν ένας λογικός συμβιβασμός, ευνοϊκός προς τις ελλη-
νικές θέσεις, αλλά όχι μια γενική δικαίωση της ελληνικής 
προοπτι κής που αφορούσε στο όνομα της νέας δημοκρατί-
ας. Γι’ αυ τό τον λόγο, η Ελλάδα απέρριψε την πρόταση, οδη-
γώντας την ΕΚ να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια, απ’ την 
πλευρά της, να μεσολαβήσει σε έναν συμβιβασμό. Σχεδόν 
τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1995, η Ελλά-
δα αποδέ χθηκε μια «ενδιάμεση συμφωνία» με την ΠΓΔΜ, η 
οποία εκ πονήθηκε υπό την αιγίδα του ειδικού μεσολαβητή 
του ΟΗΕ, Vance. Παρότι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα, η συμφωνία 
θεωρήθη κε ότι απείχε από τις ελληνικές επιδιώξεις, ιδιαίτε-
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ρα σε σχέ ση με ό,τι προσέφερε νωρίτερα η πρόταση Pin-
heiro. Επι πλέον, δεν ασχολήθηκε με το ζήτημα του ονόμα-
τος, το οποίο εκείνη την εποχή είχε γίνει ευρέως αποδεκτό 
ως «Μα κεδονία». Με άλλα λόγια, η Ελλάδα αναγκάστηκε να 
συμβιβαστεί σε ένα πολύ κατώτερο επίπεδο από εκείνο των 
προ τάσεων Pinheiro (Ροζάκης, 1996).

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις. Το 1986 η Ελλάδα έθεσε βέτο στη σύναψη του τέταρ του 
οικονομικού πρωτοκόλλου μεταξύ ΕΚ και Τουρκίας. Η Ελλά-
δα έθεσε ως όρο για την άρση του βέτο της την από συρση 
των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων από το κατεχόμενο 
κομμάτι της Κύπρου. Παρότι απομονωμένη γι’ αυτό το θέμα 
στα πλαίσια της ΕΚ, η Ελλάδα ενέμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι 
το φθινόπωρο του 1994, οπότε και υποχρεώθηκε να εγκατα-
λείψει αυτόν τον όρο. Βάσει της νέας κατάστα σης, ζητήθηκε 
από την ΕΕ να αρχίσει διαπραγματεύσεις για την ένταξη της 
Κύπρου στην ΕΕ έξι μήνες μετά το τέλος της Διακυβερνητι-
κής Διάσκεψης του 1996 για την αναθεώρηση της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε μια δήλωση 
γι’ αυτό το σκοπό, και επομένως η Ελλά δα ήρε το εννέα χρό-
νων βέτο της τον Μάρτιο του 1995.

Ένας ικανός αριθμός πρώην διπλωματών και υπουργών 
Εξωτερικών έχουν περιγράφει την ελληνική εξωτερική πο-
λιτική που αφορά σε ζωτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομέ-
νων του «κυπριακού προβλήματος», των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων και των σχέσεων με τα Βαλκάνια, «ως μια συνέχεια 
αλλεπάλληλων λαθών και χαμένων ευκαιριών». Ο πρέσβης 
Θεοδωρόπουλος, πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργεί-
ου Εξωτερικών, έχει επισημάνει ότι: «οι μαξιμαλιστικές, σε 
μεγάλο βαθμό μη ορθολογικές, επιδιώξεις και η ασυμβίβα-
στη, ανένδοτη θέση στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής εί-
χαν ως αποτέλεσμα είτε εθνικές καταστροφές και ήττες, είτε, 
στην καλύτερη περίπτωση, την αποδοχή των δυσμενέστερων 
λύσεων από αυτές που θα μπορούσαμε να είχαμε επιτύχει 
μέσω μιας περισσότερο ευέλικτης στρατηγικής» (Θεοδωρό-
πουλος, 1995: 135).
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5.  Προκλήσεις για την Ελληνική Εξωτερική 
Πολιτική

Η προηγούμενη ανάλυση, η οποία επεδίωξε να προσδιορίσει 
το μοντέλο της διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής στην 
Ελλάδα και τη θεμελιώδη αδυναμία που συνδέεται με αυτό, 
μας επιτρέπει να αναζητήσουμε τις βασικές προκλήσεις που 
η διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής χρειάζεται να αντιμε-
τωπίσει για να σφυρηλατήσει μια συστημική, θεσμική δομή 
για την επεξεργασία της εξωτερικής πολιτικής και τη λήψη 
αποφάσεων θεσμικής φύσεως. Κατά την άποψή μας, οι προ-
κλήσεις αυτές είναι:

• Η Διαδικασία Θεσμοποίησης
• Ο Εξευρωπαϊσμός
• Η Οικονομοποίηση
• Η Απο-Εξωτερίκευση

5.1. Διαδικασία Θεσμοποίησης

Όπως κατέδειξε η ανάλυσή μας, η καθιέρωση μιας συστημι-
κής, θεσμικής δομής για τον σχεδιασμό της εξωτερικής πο-
λιτικής συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση για την αναδι-
οργάνωση του ελληνικού μοντέλου σχεδιασμού εξωτερικής 
πολιτικής. Πράγματι, η οικοδόμηση σταθερών, αποτελεσμα-
τικών, νομιμοποιημένων και λειτουργικών θεσμών και διαδι-
κασιών προϋποθέτει πολύ δραστικές αλλαγές στο πολιτιστι-
κό περιβάλλον που κυριαρχεί στην Ελλάδα. Στον βαθμό που 
αυτές οι αλλαγές πραγματοποιηθούν, και κάποιες αλλαγές 
όντως πραγματοποιούνται, εν είδει ανάδυσης εκσυγχρονι-
στικής κουλτούρας που θα βασίζεται σε ορθολογικά χαρα-
κτηριστικά, μια συστημική, θεσμική δομή είναι δυνατό να 
υλοποιηθεί. Αυτό εξάλλου παρουσιάζεται τώρα ως η βασική 
και αναγκαία προϋπόθεση από όλα τα πολιτικά κόμματα για 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής εξωτε-
ρικής πολιτικής (Στοφορόπουλος - Μακρυδημήτρης, 1997).

Έτσι, η Νέα Δημοκρατία προτείνει τη δημιουργία μιας μό-
νιμης θέσης υφυπουργού Εξωτερικών, ως τρόπου διασφά-
λισης της σταθερότητας και συνέχειας στον σχεδίασμά πο-
λιτικής (Στοφορόπουλος - Μακρυδημήτρης, 1997: 54-55). Ο 
Συνασπισμός της Αριστεράς (ΣΥΝ) υποστήριζε από καιρό 
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την ίδρυση ενός Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, 
αποτελούμενου από αντιπροσώπους όλων των πολιτικών πα-
ρατάξεων, «ως οργάνου που θα διασφαλίζει τον ορθολογι-
σμό, την αποτελεσματικότητα, τη συνέχεια και σταθερότητα 
στην εξωτερική πολιτική» (Στοφορόπουλος-Μακρυδημήτρης, 
1997: 56)19. Μια παρόμοια πρόταση διατυπώθηκε επίσης από 
τη Νέα Δημοκρατία. Γενικά, όλα τα πολιτικά κόμματα, από 
την Αριστερά ως τη Δεξιά, επιμένουν ότι η οικοδόμηση μιας 
πιο σταθερής δομής είναι η λύση για τη βελτίωση των αποτε-
λεσμάτων της εξωτερικής πολιτικής και τη συνέπεια και απο-
τελεσματικότητα της.

Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ υπό τον Κ. Σημίτη, η οποία ανέλαβε 
καθήκοντα τον Ιανουάριο του 1996 μετά από την παραίτηση 
του Ανδρέα Παπανδρέου, αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθ-
μό στον αγώνα για εκσυγχρονισμό του ελληνικού οικονομι-
κού και πολιτικού συστήματος, σύμφωνου προς τις απαιτή-
σεις που απορρέουν από την ιδιότητά του ως μέλους της ΕΕ. 
Ένα θεμελιώδες στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι η εν-
δυνάμωση του συλλογικού χαρακτήρα της διαδικασίας σχε-
διασμού πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε μια προσπάθεια 
να μετατραπεί το αποκαλούμενο Κυβερνητικό Συμβούλιο σε 
κεντρικό σώμα διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσε-
ων20. Για αυτό τον σκοπό, ιδρύθηκαν νέες γραμματειακές και 
άλλες μονάδες υποστήριξης κατά το πρότυπο της οργάνω-
σης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διευθύνονται από τε-
χνοκρατικά εκπαιδευμένο προσωπικό21.

Ως μέρος αυτού του συνολικού σχεδίου, με την ανάληψη 
του αξιώματος του ο νέος υπουργός Εξωτερικών, Θ. Πάγκα-
λος, με την ευρεία γνώση των ευρωπαϊκών ζητημάτων λόγω 
της θητείας του ως αναπληρωτή υπουργού των Εξωτερικών, 
εγκαινίασε μια συστηματική προσπάθεια αναδιοργάνωσης 
του υπουργείου, με στόχο τη μετατροπή του σε ένα μοντέρ-
νο όργανο σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής. Σε συνάρτηση 

 19.   Επίσης, το άρθρο του Συνασπισμού, «Εξωτερική Πολιτική», Αυγή, 19 
Μαΐου 1996.

20.   Τον Μάιο του 1996, ο Σημίτης δεσμεύτηκε ότι η εξωτερική πολιτική 
θα διαμορφωνόταν πάντοτε στο μέλλον στα πλαίσια της δομής του 
ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας), 
Καθημερινή, 25 Μαΐου 1996. 

 21.   Για λεπτομέρειες επ’ αυτού, βλέπε Ελευθεροτυπία, 7 Μαΐου 1996.
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με αυτό, συστάθηκε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την 
αναθεώρηση του εσωτερικού καταστατικού οργάνωσης του 
υπουργείου, δημιουργήθηκε μια επιτροπή διαπρεπών ειδικών 
Διεθνούς Δικαίου για να επικουρήσει στον σχεδιασμό εξω-
τερικής πολιτικής και προετοιμάστηκε η ίδρυση ενός νέου 
τμήματος πολιτικού σχεδιασμού. Σε γενικές γραμμές, ο Θ. 
Πάγκαλος απέδωσε προέχουσα σημασία στον εκσυγχρονι-
σμό της δομής του υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης της 
διπλωματικής υπηρεσίας. Εκτός από τα άλλα σχεδιαζόμενα 
μέτρα, δημιουργήθηκε ένα σύστημα συνεχούς εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των διπλωματών στα σύγχρονα θέματα της 
διπλωματίας22.

Δεδομένης της αποφασιστικότητας του Πάγκαλου, είναι 
ευρέως πιστευτό ότι ήταν μοναδικά ικανός να εισαγάγει τις 
μεταρρυθμίσεις που πολύ καθυστέρησαν στο ελληνικό ΥΠΕΞ. 
Όμως αυτό που θα μπορούσε να ματαιώσει αυτή την προ-
σπάθεια ήταν η παρορμητική προσωπικότητα του ίδιου του 
Πάγκαλου, η οποία κατά κάποιο τρόπο αντιδρούσε στους πε-
ριορισμούς που σχετίζονται με τη συστημική, θεσμική δομή 
σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής.

Όμως, από μια ευρύτερη θεώρηση, η πρόοδος στη δια-
δικασία δόμησης θεσμικού συστήματος σχεδιασμού πολιτι-
κής στην Ελλάδα εξαρτάται από την ικανότητα των πολιτικών 
ομάδων και της χώρας ως συνόλου να αναδιαμορφώσουν 
βαθιά εδραιωμένα πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστι-
κά, κάτι που είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει μια μακρόχρονη 
διαδικασία (Pettifer, 1996: 17-23).

5.2. Εξευρωπαϊσμός

Η ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετω-
πίζεται ως ένας πολύ ισχυρός παράγοντας διαμόρφωσης 
της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής δυναμικής μιας 
χώρας, συμπεριλαμβανομένων των επιδιώξεων εξωτερικής 
πολιτικής και της διαχείρισής της. Ιδιαίτερα μετά την εγκα-
θίδρυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας (ΕΠΣ), και, 
κυρίως, αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) με τις διατάξεις της για μία Κοινή Εξωτερική 

22.   Γ. Καρτάλης, «Η Νέα Πορεία στα Εξωτερικά», Το Βήμα, 17 Μαρτίου 
1996.
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Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι επιδιώξεις της 
εξωτερικής πολιτικής των κρατών-μελών δεν μπορούν παρά 
να τεθούν μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ΕΕ ακόμη και αν 
αυτές παραμένουν στην ουσία «εθνικές». Επιπλέον, το πεδίο 
δράσης της εξωτερικής πολιτικής καθώς και η διεξαγωγή της 
αλλάζουν με έναν έκδηλο τρόπο ως αποτέλεσμα της ιδιότη-
τας του μέλους της ΕΕ23.

Το πεδίο δράσης της εξωτερικής πολιτικής έχει διευρυν-
θεί πάρα πολύ, γιατί μια μικρή χώρα έρχεται αντιμέτωπη, ως 
μέλος της ΕΕ, με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ξεπερνούν 
την περιορισμένη ατζέντα ζητημάτων που μια μικρή χώρα 
αντιμετωπίζει εκτός της ΕΕ. Ως συνέπεια της ιδιότητας του 
μέλους της ΕΕ, μια μικρή χώρα έχει τη δυνατότητα να συμμε-
τέχει σε ένα μεγάλο αριθμό ομάδων στην ΕΕ και σε διεθνή 
σώματα, που ποικίλλουν από την GATT (WTO) ώς τον ΟΗΕ, 
και να παρουσιάζουν είτε θέσεις της ΕΕ είτε εθνικές θέσεις 
συνεπείς προς την πολιτική της ΕΕ. Ο ρόλος αυτός ενισχύε-
ται ιδιαίτερα, όταν μια χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ.

Ομοίως, η διεξαγωγή της εξωτερικής πολιτικής μιας χώ-
ρας μετασχηματίζεται ολοκληρωτικά ως αποτέλεσμα της ιδι-
ότητας του μέλους της ΕΕ. Το σύστημα επικοινωνίας αλλάζει, 
η εκπροσώπηση στον έξω κόσμο μεταβάλλεται σημαντικά, 
το μοντέλο των εξωτερικών επαφών αλλάζει επίσης, εξαιτίας 
των σχεδόν καθημερινών επαφών, είτε στα πλαίσια της Πολι-
τικής Επιτροπής, είτε σε άλλες ομάδες στις Βρυξέλλες (Ioa-
kimidis, 1993), (Ιωακειμίδης, 1993: 209-30), (Μακρυδημήτρης 
& Πασσάς, 1994).

Εν συντομία, η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ υπαγορεύει 
πως η εξωτερική πολιτική πρέπει να αποβάλει τον τοπικιστι-
κό περιορισμένο εθνικό χαρακτήρα της και να αποκτήσει μια 
περισσότερο σφαιρική διάσταση, τουλάχιστον όσον αφορά 
στα όρια δράσης και στην ατζέντα της. Επιπλέον, απαιτεί την 
ομαλοποίηση της διεξαγωγής πολιτικής, που συνεπάγεται 
σταθερότητα, συνέχεια και περιοδικότητα στις συναντήσεις. 
Με λίγα λόγια, περιλαμβάνει μεγαλύτερη θεσμοποίηση στον 
σχεδίασμά και τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής της.

Αν και η Ελλάδα έκανε κάποια πρόοδο στην προσαρμογή 

23.   Για τη ΚΕΠΠΑ, βλέπε (Stavridis, 1994).
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της εξωτερικής πολιτικής της στις απαιτήσεις της ΕΕ, η εξω-
τερική πολιτική της ήταν δυσανάλογα παραφορτωμένη από 
τα αποκαλούμενα «εθνικά ζητήματα», ιδιαίτερα τις σχέσεις 
με την Τουρκία, την Κύπρο και το «πρόβλημα της ΠΓΔΜ» (Ioa-
kimidis, 1996: 67-81). Το πιο ανησυχητικό είναι πως πολύ συ-
χνά εξέταζε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή ζητήματα μέσα 
από το ελληνοτουρκικό πρίσμα. Αυτό φυσικά καθιστούσε την 
ελληνική συμπεριφορά και επίδοση στην ΕΕ αναποτελεσματι-
κές, καθώς ήταν διαρκώς απασχολημένη με μια περιορισμέ-
νη και αρκετά προβλέψιμη σειρά θεμάτων. Σε συνδυασμό με 
τις θεσμικές δυσλειτουργίες, αυτή η στενά προσανατολισμέ-
νη προσέγγιση να καθορίζει τα εξωτερικά συμφέροντα της 
χώρας και να θέτει υπό προϋποθέσεις τη διαπραγματευτική 
συμπεριφορά της στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, δημιουργούσε την 
εντύπωση ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ήταν ικανή 
να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΕΕ. Ανεξάρτητα από 
το πόσο υπερβολικά ή λανθασμένα έχει τοποθετηθεί αυτή 
η αντίληψη, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σί-
γουρα εξασθενούσε τη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ. Προκει-
μένου να ξεπεραστεί αυτό, η ελληνική εξωτερική πολιτική 
έπρεπε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ιδιότητας του 
μέλους της ΕΕ. Θα έπρεπε να εξευρωπαϊστεί με τον τρόπο 
που περιγράψαμε παραπάνω.

5.3. Οικονομοποίηση

Έχει ευρέως αναγνωριστεί ότι οικονομικά θέματα (οικονομι-
κή διπλωματία) έχουν, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, απο-
κτήσει μια σημαντική θέση στην εξωτερική πολιτική όλων των 
κρατών, μεγαλύτερων ή μικρότερων. Αυτό οφείλεται σε μια 
σειρά από παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της εμβά-
θυνσης της οικονομικής αλληλεξάρτησης, της παγκοσμιοποί-
ησης της οικονομίας και του τηλεπικοινωνιακού συστήματος 
και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, κ.λπ. (Hamilton & Lang-
horne, 1995: 183-227). Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης, έχει επί μακράν παρατηρηθεί ότι «ο επιμερισμός των 
λειτουργιών μεταξύ εθνικών και κοινοτικών θεσμών καθιστά 
αόριστες τις διακρίσεις που παραδοσιακά γίνονται μεταξύ 
εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής» (Wallace, 1973).

Πράγματι, τα οικονομικά θέματα που ποικίλλουν από τη 
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γεωργία ώς τη μακρο-οικονομία και τη νομισματική πολιτική, 
το περιβάλλον, το εμπόριο, την έρευνα και ανάπτυξη, τη δι-
αρθρωτική πολιτική ή αυτό που έχει αποκληθεί «χαμηλή πο-
λιτική», συνιστούν τον σκληρό πυρήνα της διαπραγματευτι-
κής ατζέντας που η διπλωματική υπηρεσία αντιμετωπίζει στα 
πλαίσια της ΕΕ. Επιπλέον, στις σχέσεις τους με τον υπόλοι-
πο κόσμο, στο ευρύτερο διεθνές σύστημα, οι διπλωματικές 
υπηρεσίες των κρατών της ΕΕ αναγκάζονται να αντιμετωπί-
σουν περίπλοκα οικονομικά ζητήματα τεχνικής φύσεως. Όλα 
αυτά τα επιτεύγματα καθιστούν τη διπλωματία του 20ού αι-
ώνα «ολοκληρωτική στους στόχους της και στα θέματά της» 
(Hamilton & Langhorne, 1995: 183). Για μια μικρή χώρα, ιδιαί-
τερα μια ευρωπαϊκή χώρα (όπως το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες 
κ.λπ.) τα οικονομικά θέματα με την ευρύτερη έννοια αποτε-
λούν τον βασικό άξονα της εξωτερικής πολιτικής τους.

Στην Ελλάδα, η υπεροχή της υψηλής πολιτικής στην εξω-
τερική πολιτική που περιλαμβάνει θέματα όπως οι σχέσεις με 
την Τουρκία, το Κυπριακό, οι σχέσεις με τις υπερδυνάμεις, ει-
δικά τις ΗΠΑ, έχει στερήσει από το υπουργείο Εξωτερικών τη 
δυνατότητα και τη θέληση να αναπτύξει ικανότητες και νοο-
τροπίες για την αντιμετώπιση οικονομικών ζητη μάτων. Πράγ-
ματι, μέχρι πρόσφατα η ελληνική διπλωματική υπηρεσία εξε-
δήλωνε μια καθαρή αποστροφή στον χειρισμό οικονομικών 
και τεχνικών ζητημάτων. Αυτός ήταν ο λόγος, για τον οποίο 
μια νέα υπηρεσία, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, 
ιδρύθηκε στο ΥΠΕΞ, το 1976, με σκοπό να αντι μετωπίσει εξει-
δικευμένα οικονομικά και τεχνικά ζητήματα24. Η ιδιότητα του 
μέλους της ΕΕ και η εξασφαλισμένη ανάγκη διαμόρφωσης 
και συντονισμού πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών 
θεμάτων, υπέβαλε το υπουργείο σε σοβαρές δοκιμασίες.

Επομένως, η ανάγκη ενδυνάμωσης της ικανότητας του 
υπουργείου να χειρίζεται εξειδικευμένα οικονομικά ζητήμα-
τα έχει γίνει εμφανής. Όχι μόνο η ιδιότητα του μέλους της 
ΕΕ, αλλά και οι γενικές εξελίξεις στο περιφερειακό και διε-
θνές σύστημα υπαγορεύουν αυτή την ανάγκη. Οι σχέσεις της 
Ελλάδας με τους γείτονές της στα Βαλκάνια έχουν, για πα-
ράδειγμα, πάρει πρόσφατα μια ισχυρή οικονομική διάσταση. 

24.   Ε. Κακουλίδου, «Αδρανές Υλικό η Ελληνική Εξωτερική Οικονομική 
Πολιτική», Καθημερινή, 5 Μαΐου 1996.
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Ο Πάγκαλος έδωσε μεγάλη έμφαση στις οικονομικές όψεις 
της εξωτερικής πολιτικής. Ήταν αυτός που ανακοίνωσε πως 
το ποσοστό με το οποίο ένας διπλωμάτης αυξάνει τις εξα-
γωγές τις Ελλάδας, θα μπορούσε να αποτελεί κριτήριο για 
προαγωγή25.

5.4.  Απο-εξωτερίκευση

Η ασάφεια των λειτουργιών ανάμεσα στην εξωτερική και την 
εσωτερική πολιτική που απορρέει από την ιδιότητα του μέ-
λους της ΕΕ, συνεπαγόταν ότι άλλα υπουργεία, εκτός από το 
υπουργείο Εξωτερικών, κατέληγαν να διαδραματίζουν έναν 
πολύ σημαντικό ρόλο στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής. 
Παρομοίως, άλλα σώματα και θεσμοί της κοινωνίας, συμπε-
ριλαμβανομένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων, 
τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, έχουν αποκτήσει, ως 
αποτέλεσμα της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ και άλλων γενι-
κών παραγόντων (αλληλεξάρτηση, κ.λπ.), σημαντικές δυνα-
τότητες να επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική και τις εξωτε-
ρικές σχέσεις.

Πιο σημαντικά, ίσως, οι οικονομικοί πράκτορες (ανεπτυγ-
μένες και προσανατολισμένες προς επενδύσεις εταιρείες και 
επιχειρήσεις) αναδείχτηκαν σε παράγοντα-κλειδί στον τομέα 
της εξωτερικής πολιτικής, αναπτύσσοντας οικονομικούς δε-
σμούς με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Όπως σημειώθη-
κε, παρά την ένταση που συνδέθηκε με την επίσημη πολιτι-
κή της Ελλάδας απέναντι στα Βαλκάνια την περίοδο 1991-5, 
ελληνικές εταιρείες πραγματοποίησαν θεαματικές εισόδους 
στις βαλκανικές χώρες, διεισδύοντας στις αγορές τους με τη 
μορφή εξαγωγών και επενδύσεων.

Το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων εκφράζει, 
υπό ευρεία έννοια, μια διαδικασία, η οποία μπορεί να περι-
γράφει ως η «απο-εξωτερίκευση» της εξωτερικής πολιτικής. 
Με άλλα λόγια, το υπουργείο Εξωτερικών έχει καταστεί ένα 
μόνο, αν και το κυρίαρχο, από τα όργανα σχεδιασμού και δι-
αχείρισης της εξωτερικής πολιτικής. Εντούτοις, το «μονοπώ-
λιό» του στην εξωτερική πολιτική έχει περιοριστεί από την 
αύξηση της παρουσίας εναλλακτικών οργάνων, που μπορεί 
να είναι οικονομικά, κοινωνικά, επιστημονικά ή ακα δημαϊκά, 

25.   Θ. Πάγκαλος, Ομιλία, Αθήνα, 17 Μαρτίου 1996.
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και τα οποία συμμετέχουν στις λειτουργίες της εξωτερικής 
πολιτικής.

Αυτό το φαινόμενο απαιτούσε περαιτέρω προσαρμογές 
στο σύστημα εξωτερικής πολιτικής για να εξασφαλιστεί ένας 
βαθμός συνοχής και συντονισμού στα αποτελέσματα και τις 
δραστηριότητες της εξωτερικής πολιτικής, τουλάχιστον στο 
κρατικό επίπεδο. Ένα από τα επίμονα αρνητικά γνωρίσματα 
της ευρωπαϊκής πολιτικής της Ελλάδας υπήρξε η έλλειψη συ-
ντονισμού της πολιτικής που παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή σε άλλα διεθνή βήματα (Ιωαλειμίδης, 1993).

6. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
Η μελέτη της διαδικασίας διαμόρφωσης της εξωτερικής πο-
λιτικής στην Ελλάδα αποκαλύπτει τη βαθύτερη σημασία των 
προσώπων και της κοινωνίας ως «πηγών» εξωτερικής πολιτι-
κής ελλείψει συστημικής θεσμικής διάρθρωσης σχεδιασμού 
εξωτερικής πολιτικής, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δεκα-
ετίας τού 1990. Επίσης, αποκαλύπτει πως αυτές οι «πηγές» 
καθορίζουν το περιεχόμενο, τις επιδιώξεις, τα χαρακτηριστι-
κά και την «ποιότητα» της εξωτερικής πολιτικής, εφόσον η 
τελευταία πραγματοποιείται σε ένα εσωτερικό, θεσμικό κενό. 
Επιπλέον, καταδεικνύει πως το εξωτερικό περιβάλλον (Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, περιφερειακό και διεθνές σύστημα) μπορεί 
να δημιουργήσει ισχυρές πιέσεις για την προσαρμογή και τον 
επαναπροσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής μιας χώ-
ρας. Κι ακόμη, ελλείψει μιας θεσμικής δομής που θα απορ-
ροφά και θα «επεξεργάζεται» αυτές τις πιέσεις, το σύστημα 
αποτυγχάνει να προσαρμοστεί γρήγορα και ομαλά στις νέες 
συνθήκες και απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Από μια ευρύ-
τερη θεωρητική προοπτική, η ανάλυση της ελληνικής εξωτε-
ρικής πολιτικής, καθώς τονίζει τη σημασία των προσώπων, 
υπογραμμίζει ταυτόχρονα τη θεμελιώδη σημασία που έχουν 
οι θεσμοί στην επεξεργασία ορθολογικών επιλογών εξωτερι-
κής πολιτικής καθώς και στη διασφάλιση της αποτελεσματι-
κότητας στην εξωτερική πολιτική. Η αναγνώριση της σημασί-
ας αυτής άρχισε για την Ελλάδα από το τέλος της δεκαετίας 
του 1990 με τη δημιουργία θεσμικών δομών για τη χάραξη 
και υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής.
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1. Εισαγωγικά 
Έχει παρέλθει σχεδόν μια εικοσιπενταετία από την πρώτη —
στην ελληνική βιβλιογραφία— παρουσίαση ενός μεθοδολογι-
κού εργαλείου εξέτασης της σχέσης ανάμεσα στην ελληνική 
διεθνολογική (πανεπιστημιακή και ερευνητική) κοινότητα και 
την μελέτη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (Κώνστας & 
Τσάκωνας, 1994,19-29). 

Στις γραμμές που ακολουθούν εξετάζεται και αποτιμάται 
η συνεισφορά της ελληνικής διεθνολογικής κοινότητας στη 
διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας από την 
μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Στην κατεύθυνση αυτή πα-
ρουσιάζεται κατ’ αρχάς ο μεθοδολογικός οδηγός αποτίμη-
σης της συνεισφοράς της ελληνικής διεθνολογικής κοινότη-
τας και κατόπιν επιχειρείται ναν απαντηθεί κατά πόσον η πα-
νεπιστημιακή έρευνα και μελέτη των διεθνών σχέσεων στην 
Ελλάδα έχει επιτύχει να παραγάγει και να προσφέρει στους 
διαμορφωτές αποφάσεων τα απαραίτητα «είδη γνώσης» που 
θα μετουσιωθούν σε «γνώση πολιτικής χρησιμότητας» (poli-
cy relevant knowledge) (Nincic & Lepgold, 2003). 

*  Ο Παναγιώτης Τσάκωνας είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, σπουδών 
ασφάλειας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος 
ασφάλειας στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτι-
κής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
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Όπως είναι επόμενο, οι διαπιστώσεις που αφορούν στην 
ικανότητα ή μη της ελληνικής διεθνολογικής κοινότητας να 
το πράξει έχει ανάλογες συνέπειες και για τη δυνατότητά της 
να λειτουργήσει ως «παράγοντας μεταρρύθμισης» (agent of 
reform) στο κρίσιμο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και τελι-
κά ως παράγοντας «εξευρωπαϊσμού» και «εξορθολογισμού» 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

2.  Το αναλυτικό υπόδειγμα γεφύρωσης 
του χάσματος μεταξύ της διεθνολογικής 
κοινότητας και των διαμορφωτών 
αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής

Το αναλυτικό υπόδειγμα το οποίο αποτελεί το μεθοδολογικό 
οδηγό του παρόντος κειμένου δημιουργήθηκε από τη διαπί-
στωση του Alexander George ότι όσο «έξυπνη» και περίτεχνη 
και αν είναι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους 
από τους διαμορφωτές αποφάσεων (Policy Makers) δεν αρκεί 
από μόνη της για να οδηγήσει σε αποτελεσματική εξωτερική 
πολιτική (George, 1993). Συστατικό μέρος της εξωτερικής πο-
λιτικής αποτελούν τα επιστημονικά και ερευνητικά κεκτημένα 
της κοινότητας των μελετητών των διεθνών σχέσεων. Το πα-
ράδειγμα που παραθέτει ο George αφορά στην αμερικανική 
εξωτερική πολιτική και είναι χαρακτηριστικό: οι αποτυχίες της 
εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ έναντι του Ιράκ στην περίοδο 
1988-1991 οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στην ανεπαρκή θε-
ωρητική κατανόηση των προτεινόμενων, από την αμερικανική 
διεθνολογική κοινότητα προς την πολιτική της ηγεσία, στρα-
τηγικών καθώς και στην ελλιπή γνώση των προϋποθέσεων 
εφαρμογής τους από την τελευταία (George, 1993: 33-103).

Θεωρώντας ότι συστατικό μέρος μιας αξιόπιστης και απο-
τελεσματικής εξωτερικής πολιτικής αποτελούν τα επιστημονι-
κά και ερευνητικά κεκτημένα της κοινότητας των μελετητών 
των διεθνών σχέσεων ενός κράτους, ο George επιχείρησε να 
γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους δύο βασικούς συντελε-
στές ανάλυσης και άσκησης της εξωτερικής πολιτικής κάθε 
κράτους, δηλαδή τους επιστήμονες-μελετητές της διεθνούς 
πολιτικής και τους διαμορφωτές αποφάσεων εξωτερικής πο-
λιτικής (Σχήμα 1).
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Σχήμα 1

Ειδικότερα, ο ρόλος της διεθνολογικής κοινότητας αφορά 
στη διάγνωση των προβλημάτων που τίθενται όσον αφορά 
στο σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους και 
στη δημιουργία μιας όσο το δυνατόν περισσότερο ισχυρής 
και στέρεας Γνωστικής Βάσης (Knowledge Base). Αυτή η 
Γνωστική Βάση, την οποία μόνον η ακαδημαϊκή/διεθνολογική 
κοινότητα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει, μετουσιώνεται 
σε πολιτικής χρησιμότητας γνώσης (policy relevant knowl-
edge) για τους διαμορφωτές αποφάσεων της εξωτερικής 
πολιτικής μόνον αν αποτελείται από τρία συγκεκριμένα είδη/
σώματα γνώσης. 

Η απόκτηση των τριών αυτών ειδικότερων γνώσεων από 
τους διαμορφωτές αποφάσεων της Εξωτερικής Πολιτικής 
έχει διττή χρησιμότητα: (α) θα τους επιτρέψει να κάνουν όσο 
το δυνατόν περισσότερο ακριβή και αξιόπιστη διάγνωση της 
υφιστάμενης κατάστασης και (β) θα τους βοηθήσει να προ-
βληματισθούν πάνω στις πλέον ενδεδειγμένες στρατηγικές 
για την επίτευξη αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής.

(i) Το πρώτο είδος γνώσης αναφέρεται στο «γενικό πλαί-
σιο αναφοράς» για την κατανόηση της στρατηγικής (abstract 
or conceptual model of a strategy) και αφορά στα βασικά 
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χαρακτηριστικά της, όπως τι σημαίνει και τι συνεπάγεται η 
«στρατηγική αποτροπής», η «στρατηγική επίλυσης της σύ-
γκρουσης» κλπ. Στο γενικό αυτό πλαίσιο αναφοράς οι δια-
μορφωτές αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής καλούνται να 
δώσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο. 

(ii) Το δεύτερο είδος γνώσης αφορά ειδικά στις «ευνοϊκές 
προϋποθέσεις» (favoring conditions), η ύπαρξη των οποίων 
αυξάνει και ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχούς άσκησης της 
προτεινόμενης από τη διεθνολογική κοινότητα στρατηγικής. 
Η Γνώση αυτή δεν μπορεί παρά να αποτελεί προϊόν συστη-
ματικής εμπειρικής έρευνας, από μέρους των διεθνολόγων/
ερευνητών.

(iii) Το τρίτο είδος γνώσης αφορά στα ειδικά χαρακτη-
ριστικά του κράτους στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η 
προτεινόμενη στρατηγική και συνδέεται με τη γνώση που 
κατέχουν οι «ειδικοί επιστήμονες» για συγκεκριμένες πε-
ριοχές (area experts) ή/και συγκεκριμένες χώρες (country 
experts).1 Η γνώση ειδικών επιστημόνων για συγκεκριμένες 
περιοχές του πλανήτη (Area Experts/Αραβολόγοι, Βαλκανιο-
λόγοι κ.λπ.) αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς παρέ-
χεται η δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών σχετικά με τις 
ειδικές πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές κ.ά., ιδιαιτερότη-
τες οι οποίες χαρακτηρίζουν το κράτος στο οποίο πρόκειται 
να εφαρμοστεί η προτεινόμενη στρατηγική.

Τα παραπάνω αναφερθέντα είδη γνώσης που καλείται να 
αναπτύξει η ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα δεν επαρ-
κούν για την ανάλυση των προβλημάτων που τίθενται στη 
χάραξη και τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής ενός 
κράτους. Συνεπώς, οι διαμορφωτές αποφάσεων Εξωτερικής 
Πολιτικής θα πρέπει να κάνουν χρήση πληροφοριών οι οποί-
ες είναι δυνατόν να προέρχονται από διάφορες πηγές (Διε-
θνή Δίκτυα Πληροφοριών, Δημοσιογραφικές Πληροφορίες, 
Ειδικές Υπηρεσίες Πληροφοριών κ.ά.) ώστε να καταλήξουν 
στην πλέον αξιόπιστη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστα-

1.   Για την ανάγκη ανάπτυξης της διεθνολογικής έρευνας (και ειδικότερα 
της μελέτης της εξωτερικής πολιτικής) σε ειδικές κατευθύνσεις που 
θα αφορούν σε συγκεκριμένες χώρες (βλ. Rosenau, 1987: 53-74). Για 
τη σημασία της γνώσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών συγκεκριμέ-
νων περιοχών του πλανήτη (area studies) και τη λειτουργική σύνδεσή 
τους με τις στρατηγικές σπουδές (βλ. Booth, 1978: 145-8).



137

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

σης (situational analysis). Δεν πρέπει να διαφεύγει της προ-
σοχής μας ότι το ζητούμενο για κάθε κράτος είναι η άρθρω-
ση από τους διαμορφωτές αποφάσεων της Εξωτερικής του 
Πολιτικής Αποτελεσματικών Αποφάσεων (Effective Decision 
Making). 

Τέτοιες αποφάσεις δεν μπορεί παρά να είναι το προϊόν 
των Κρίσεων (Judgments ή Trade-Offs) στις οποίες υποβάλ-
λουν οι διαμορφωτές αποφάσεων τις, υψηλής ποιότητας, 
αναλυτικές εκτιμήσεις της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοι-
νότητας, αφού φιλτράρουν τις αποκτηθείσες γνώσεις λαμ-
βάνοντας υπόψη —πολιτικού χαρακτήρα— προτεραιότητες, 
προχωρώντας σε ειδικότερους υπολογισμούς και απαντώ-
ντας σε πολιτικής φύσεως ερωτήματα όπως: ποιος ο βαθμός 
συναίνεσης ή/και λαϊκής υποστήριξης; (εσωτερική νομιμο-
ποίηση), ποιες οι πραγματικές διαθέσιμες επιλογές; (usable 
options), υφίστανται οι κατάλληλες προϋποθέσεις στη δεδο-
μένη χρονική συγκυρία; (timing) κ.λπ.

3.  Αποτιμώντας την συνεισφορά της 
ελληνικής διεθνολογικής κοινότητας 
στην παραγωγή αποτελεσματικής 
εξωτερικής πολιτικής

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται αμέσως μετά την παρου-
σίαση των προϋποθέσεων για τη θεωρητική γεφύρωση του 
χάσματος ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς/μελετητές των διε-
θνών σχέσεων και τους διαμορφωτές αποφάσεων της εξω-
τερικής πολιτικής αφορά στην ικανότητα της ακαδημαϊκής 
κοινότητας στη χώρα μας να προσφέρει μέσα από την επι-
στημονική και ερευνητική της προσπάθεια το είδος της γνώ-
σης (policy relevant knowledge) που θα βοηθήσει εκείνους 
που ασκούν την ελληνική εξωτερική να παράξουν αποτελε-
σματική εξωτερική πολιτική.

Πρέπει βεβαίως στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η 
διάθεση των διαμορφωτών αποφάσεων της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής να γίνουν κοινωνοί των πορισμάτων της 
επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης —όποια και αν είναι 
αυτά— κάθε άλλο παρά δεδομένη πρέπει να θεωρείται. Δεν 
υπάρχει άλλωστε ιστορικό παράδειγμα επιτυχούς και —κυρί-
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ως— συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας θεσμικών πλαι-
σίων που «παντρεύουν» τα πορίσματα της επιστημονικής 
έρευνας με την πρακτική άσκηση της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής. Η σύντομη ζωή της «Υπηρεσίας Σχεδιασμού Πο-
λιτικής» στις αρχές της πρώτης μεταψυχροπολεμικής δεκα-
ετίας στο ελληνικό υπουργείο των Εξωτερικών2, αντανακλά 
την αδυναμία των πολιτικών ηγεσιών να δημιουργήσουν τα 
αναγκαία θεσμικά όργανα παραγωγής εξωτερικής πολιτικής 
σε μια προοπτική συνέχειας, συνέπειας και μακροχρόνιου 
σχεδιασμού.

Όμως σε ποιό βαθμό είναι ικανή η ελληνική διεθνολογι-
κή (ακαδημαϊκή και ερευνητική) κοινότητα να παραγάγει τα 
είδη των γνώσεων που είναι απαραίτητα στους διαμορφωτές 
αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής; Η αποτίμη-
ση της συνεισφοράς της διεθνολογικής κοινότητας, καταδει-
κνύει την αδυναμία της κατά το μεγαλύτερο μέρος της με-
ταπολιτευτικής περιόδου να προσφέρει στους διαμορφωτές 
αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής την κατάλ-
ληλη --σύμφωνα με το παρουσιασθέν αναλυτικό υπόδειγμα-- 
γνωστική βάση (δηλαδή τα συγκεκριμένα είδη γνώσης) που 
μπορούν να μετουσιωθούν στην αναγκαία «γνώση πολιτικής 
χρησιμότητας».

3.1. Οι δυνατότητες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινό-
τητας στην Ελλάδα εμφανίζονται περιορισμένες όσον αφορά 
στη δυνατότητα αξιόπιστης και συγκροτημένης προσφοράς 
προς τους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτε-
ρικής πολιτικής της γνώσης που αφορά στο «γενικό πλαίσιο 
αναφοράς» για την κατανόηση της προτεινόμενης πολιτικής 
ή στρατηγικής. Οι λόγοι της περιορισμένης αυτής παρέμ-
βασης εντοπίζονται κυρίως στο γεγονός ότι στη μελέτη των 
διεθνών σχέσεων στη χώρα μας κυριάρχησαν η νομική και 
ιστορική προσέγγιση υποσκελίζοντας προσπάθειες θεωρη-
τικού προβληματισμού και παρακολούθησης του σύγχρονου 
θεωρητικού διαλόγου που πραγματοποιείται σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Πράγματι κατά το μεγαλύτερο διάστημα της μετα-

2.   Για τη συγκεκριμένη προσπάθεια στους κόλπους του ελληνικού ΥΠΕΕ 
αλλά και γενικότερα για το πρόβλημα του σχεδιασμού της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής βλέπε τις συνεισφορές των Ε.  Μεγαλοκονόμου 
και Α. Πλατιά στο (Κώνστας-Τσάκωνας, 1994). 
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πολιτευτικής περιόδου είναι εξαιρετικά μικρός ο αριθμός των 
δημοσιευμένων έργων όσων δίδασκαν μαθήματα διεθνών 
σχέσεων όπου υφίσταται ένας θεωρητικός προβληματισμός 
και ιδιαιτέρως σπάνια η εμφάνιση μελετών που περιέχουν 
αναφορές σε γενικά θεωρητικά έργα των διεθνών σχέσεων 
ή επιχειρούν να συσχετίσουν τα ευρήματά τους με την προ-
βληματική καθιερωμένων υποδειγμάτων των διεθνών σχέσε-
ων (Κώνστας, 1999, 62-5).

Όπως παρατηρούσε καταξιωμένος αναλυτής των διεθνών 
σχέσεων της ελληνικής διασποράς: «εκείνο που χρειάζεται η 
κοινότητα των Ελλήνων διεθνολόγων είναι, σε πρώτο στάδιο, 
να αφομοιώνει δημιουργικά την ξένη θεωρητική παραγωγή 
και να την προσαρμόζει στην ελληνική πραγματικότητα. Σε 
δεύτερο στάδιο θα μπορούσε κανείς να ελπίζει σε μια ελ-
ληνική συμβολή στην παραγωγή της επιστήμης των διεθνών 
σχέσεων γενικότερα, ιδιαίτερα με την παραγωγή πρωτότυ-
πης θεωρητικής σκέψης» (Κωνσταντινίδης, 2003: 186).

Το ζήτημα της ανάπτυξης αξιόπιστης και αποτελεσματικής 
εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας αποτελεί το πλέον 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αδυναμίας των μελετητών των 
διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα να αναπτύξουν με συγκροτη-
μένο και  συνολικό τρόπο το είδος της γνώσης που θα ήταν 
το χρήσιμο στους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι —μόλις την τε-
λευταία δεκαετία— παρατηρήθηκαν κάποιες απόπειρες προ-
σέγγισης του φαινομένου της ελληνο-τουρκικής διαμάχης με 
βάση την επιστημολογική σκευή και το λεξιλόγιο της θεωρίας 
των διεθνών σχέσεων ακόμη και σήμερα δεν υφίσταται συμ-
φωνία όσον αφορά στο περιεχόμενο της έννοιας της «εξι-
σορρόπησης», με την τελευταία να προσλαμβάνει διαφορε-
τικό περιεχόμενο από τα μέλη της ελληνικής διεθνολογικής 
κοινότητας, ειδικά όταν αυτή χρειάζεται  να μετουσιωθεί σε 
συγκεκριμένη πολιτική πρόταση. 

Ακόμη χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί το γε-
γονός ότι της απόφασης της ελληνικής πλευράς να πραγμα-
τοποιήσει μια σημαντική στροφή στην πολιτική της έναντι της 
Τουρκίας, με αποκορύφωμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο 
Ελσίνκι τον Δεκέμβριο 1999, δεν προηγήθηκε σε ακαδημα-
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ϊκό επίπεδο ούτε εκτενής ούτε και σε βάθος συζήτηση.3 Θα 
μπορούσε μάλιστα να υποστηριχθεί ότι η νέα στρατηγική της 
Ελλάδας έναντι της Τουρκίας --για την οποία το σύνολο των 
πολιτικών δυνάμεων (με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα) 
χαρακτήρισε θετική και επιβεβλημένη-- ήταν αποκλειστικά 
προϊόν αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας, ενώ είναι πραγμα-
τικά αξιοσημείωτο ότι η σημαντικότατη αυτή αλλαγή πλεύσης 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής όχι μόνον δεν «προετοι-
μάστηκε» από την ελληνική διεθνολογική κοινότητα αλλά και 
ότι οι όποιες προσπάθειες ενδελεχούς ακαδημαϊκής ανάλυ-
σης με βάση την θεωρητική σκευή των διεθνών σχέσεων επι-
χειρήθηκαν πολύ αργότερα και από εξαιρετικά μικρό αριθμό 
μελών της (Tsakonas, 2010 & Heraclides, 2011).

3.2. Άμεση συνέπεια της σοβαρότατης αδυναμίας παραγω-
γής του πρώτου είδους γνώσης εκ μέρους της ελληνικής 
διεθνολογικής κοινότητας είναι και η αδυναμία προσφοράς 
προς τους διαμορφωτές αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής 
του δεύτερου είδους γνώσης, που αφορά στις «ευνοϊκές 
προϋποθέσεις» (faroving conditions), η ύπαρξη των οποίων 
αυξάνει και ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχούς άσκησης της 
προτεινόμενης από τη διεθνολογική κοινότητα προς τους δι-
αμορφωτές αποφάσεων στρατηγικής. Η γνώση των «ευνοϊ-
κών προϋποθέσεων» αποτελεί γνώση εξαιρετικής σημασίας 
και χρησιμότητας για τους διαμορφωτές αποφάσεων εξωτε-
ρικής πολιτικής καθώς τους καθιστά ικανούς να εξετάσουν 
αν και στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία που καλούνται 
να εφαρμόσουν την προτεινόμενη στρατηγική συντρέχουν ή 
δε συντρέχουν οι λόγοι που στο παρελθόν την κατέστησαν 
επιτυχημένη.

3.   Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά αποκλειστικά τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις αλλά το μεγαλύτερο μέρος της θεματικής ατζέντας της ελ-
ληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πράγματι οι όποιες θεωρητικές συζη-
τήσεις, όπου τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις ενέχουν κυρίως 
θέσεις θεωρητικών προτύπων και «παραδειγμάτων», δεν προηγού-
νται της διαμόρφωσης και της εφαρμογής της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής, αλλά έρχονται «εκ των υστέρων» για να την στηρίξουν ή 
να την αποκαθηλώσουν. Για αυτές τις παρατηρήσεις (βλ. Κωνσταντι-
νίδης, 2003, 137-187). 
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Η διαπιστωμένη αδυναμία θεωρητικής παραγωγής της 
ελληνικής διεθνολογικής κοινότητας συναντάται εδώ με την 
αποστασιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των μελετητών 
του κλάδου των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα από κάθε 
είδους επίπονη και κοπιώδη προσπάθεια να θέσει «αξιόλο-
γα ερευνητικά ερωτήματα», να κάνει κρίσιμες αναλυτικές 
διακρίσεις (όπως για παράδειγμα: «τι είδους αναθεωρητική 
δύναμη είναι η Τουρκία) που θα επιτρέψουν την παραγωγή 
εναλλακτικών στρατηγικών που θα κινούνται έξω από το 
προδιαγεγραμμένο πλαίσιο επιλογών καθώς και να επιχει-
ρήσει την εμπειρική διάψευση ή επαλήθευση συγκεκριμέ-
νων θεωρητικών υποθέσεων που θα οδηγήσουν, με τη σειρά 
τους, στην παραγωγή «ευνοϊκών προϋποθέσεων». 

Οι σειρήνες της δημοσιότητας από τη μια πλευρά και ο 
ελλιπής θεωρητικός οπλισμός από την άλλη, έχουν οδηγήσει 
την πανεπιστημιακή έρευνα και ανάλυση σε αδιαφορία για 
την εκπόνηση ερευνητικών προσπαθειών που θα έχουν ως 
στόχο την παραγωγή «ευνοϊκών προϋποθέσεων», μεγιστο-
ποιώντας έτσι την επιτυχία των διαθέσιμων στρατηγικών. Με 
άλλα λόγια, στο περιβάλλον της εν Ελλάδι ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής κοινότητας και παραφράζοντας την ρήση του 
Κορνήλιου Καστοριάδη για τον ρόλο της διανόησης στο Βυ-
ζάντιο, η διεθνής πολιτική δεν αναλύεται αλλά «σχολιάζεται».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η αδυναμία της 
κυρίαρχης θεωρητικής προσέγγισης των διεθνών σχέσεων, 
δηλαδή της θεωρίας του Νεορεαλισμού να παραγάγει «Πι-
θανές Προϋποθέσεις» καθώς επιδιώκει την παραγωγή μόνον 
γενικών «πιθανολογικών προβλέψεων» (probabilistic gener-
alizations) οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί εμπειρικά και ισχύ-
ουν για όλα ανεξαιρέτως τα κράτη. Επιπρόσθετα, ο πολιτικός 
ρεαλισμός ως θεωρητικό και αναλυτικό εργαλείο δεν προ-
σφέρει ιδιαίτερη βοήθεια για μια σειρά από ζητήματα, όπως: 
η προώθηση της ειρηνικής μεταλλαγής στο διεθνές σύστημα, 
η αποφυγή των συγκρούσεων και η επίλυσή τους μέσω της 
διπλωματίας, η επίτευξη συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη 
κ.ά. Ακόμη ο νεορεαλισμός δεν αποτελεί θεωρία εξωτερι-
κής πολιτικής αλλά θεωρία των «περιορισμών» (constraints) 
που τίθενται στην εξωτερική πολιτική4, δεν καταφέρνει να 

4.   Ο ίδιος o Kenneth Waltz (η κυρίαρχη μορφή του νεορεαλιστικού 
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κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα στις συνολικές δυνατότητες 
(gross capabilities) ενός κράτους και τις —συχνότατα πολύ 
πιο περιορισμένες— επιλογές που μπορούν ή επιθυμούν να 
εφαρμόσουν οι ηγέτες του (usable options)5, ενώ παράλλη-
λα παραγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της «ισορροπίας των 
κινήτρων» (balance of interests/motivations) που μπορεί να 
αποτελέσει το λόγο αποτυχίας της εξωτερικής πολιτικής ενός 
ισχυρού κράτους έναντι ενός μικρού και αδύναμου όταν το 
πρώτο δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την εις βάρος του 
«ανισορροπία κινήτρων». 

Κατ’ επέκταση, ο νεορεαλισμός είναι ανεπαρκής ως ανα-
λυτικό εργαλείο για να αποτελέσει τη «Γνωστική Βάση» του 
αναπτυχθέντος αναλυτικού υποδείγματος6 καθώς επιβάλλε-
ται πλέον η μελέτη —από την ακαδημαϊκή κοινότητα— της 
πραγματικής διαδικασίας πολιτικής διάδρασης μεταξύ των 
κρατών και η εξέταση του μεγαλύτερου δυνατού φάσματος 
μεταβλητών που επηρεάζουν τις αποφάσεις εξωτερικής πο-
λιτικής όπως: εσωτερική δομή, ιδεολογία, αντιλήψεις για τον 
εχθρό, γραφειοκρατικές πολιτικές, διαδικασίες διαπραγμά-
τευσης κ.λπ. 

3.3. Η διαπίστωση αυτή μας μεταφέρει στο τρίτο είδος γνώ-
σης που καλείται η ακαδημαϊκή κοινότητα να προσφέρει 
στους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής 

παραδείγματος) «προειδοποιεί» ότι δεν μπορεί κάποιος να αναμένει 
από μία θεωρία των διεθνών σχέσεων (και όχι θεωρία της εξωτερικής 
πολιτικής) να εξηγήσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά κάθε κράτους 
ξεχωριστά. Καθιστά επίσης σαφές ότι ο νεορεαλισμός κάνει κάποιες 
υποθέσεις (assumptions) όσον αφορά στις επιδιώξεις και τα 
συμφέροντα των κρατών, αλλά δεν προχωρεί στην εξήγησή τους. 
Αυτό που εξηγεί είναι οι περιορισμοί (constraints) οι οποίοι αφορούν 
σ’ όλα ανεξαιρέτως τα κράτη βλ. (Waltz, 1979: 121-2).

5.   Για τον διαχωρισμό «συνολικών δυνατοτήτων» (gross capabilities) 
και «ικανών να εφαρμοστούν δυνατοτήτων» (usable options) βλέπε 
(George, Hall & Simons, 1971: 8).

6.   Για αναλυτική παρουσίαση των αδυναμιών της κυρίαρχης νεορεα-
λιστικής προσέγγισης να αποτελέσει μόνη της τη «Γνωστική Βάση» 
βλέπε (George, 1993: 107-114). Από την πλούσια βιβλιογραφία κριτικής 
αντιμετώπισης του νεορεαλιστικού παραδείγματος βλέπε ειδικότερα 
(Vasquez, 1983), (Keohane, 1986, ειδικότερα τις συνεισφορές των 
Richard Ashley, Robert Cox και John Ruggie). Επίσης (Rosenberg, 
1990 & 1994).
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πολιτικής το οποίο αναφέρεται στα ειδικά χαρακτηριστικά 
του συγκεκριμένου κράτους στο οποίο πρόκειται να εφαρ-
μοστεί η προτεινόμενη στρατηγική. Όπως ήδη αναφέρθηκε, 
η γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου 
κράτους στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μια στρατηγική 
μπορεί να προσφερθεί από ένα συστατικό μέρος της διε-
θνολογικής κοινότητας, που αφορά στους «ειδικούς περιο-
χών» (area experts) ή/και στους «ειδικούς συγκεκριμένων 
κρατών» (country experts). Πράγματι, η γνώση ειδικών επι-
στημόνων για συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη αποδει-
κνύεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς παρέχεται η δυνατότητα 
απόκτησης πληροφοριών σχετικά με τις: ειδικές πολιτικές, 
οικονομικές, πολιτιστικές κ.ά. ιδιαιτερότητες που χαρακτηρί-
ζουν το κράτος στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η προ-
τεινόμενη πολιτική, τις αντιλήψεις του κράτους αυτού για 
τη θέση και το ρόλο του στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και 
τις αντιλήψεις του για το κράτος όπου θέλει να εφαρμόσει 
τη στρατηγική (enemy’s perception), τους παράγοντες που 
επηρεάζουν και διαμορφώνουν τους στόχους, τις αντιλήψεις, 
τη συμπεριφορά του, τον τρόπο που παίρνει τις αποφάσεις, 
τους υπολογισμούς του, τη συμπεριφορά του σε ανάλογες 
διεθνείς συγκυρίες στο παρελθόν κ.λπ.

Επιχειρείται εδώ η αποφυγή, τόσο της απλουστευτικής 
αντιμετώπισης όλων των κρατών ως ορθολογικών δρώ-
ντων όσο και της ταύτισης του τρόπου σκέπτεσθαι των άλ-
λων κρατών με τον εαυτό μας (mirror image). Όπως είναι 
εύκολα αντιληπτό, η γνώση αυτή έχει καθοριστική σημασία 
για την αποφυγή παρανοήσεων ή λανθασμένων εκτιμήσεων 
και είναι πολύτιμη για την ανάδειξη των σημαντικών ιδιαιτε-
ροτήτων κάθε εποχής, την αποφυγή των εύκολων –και για 
αυτό– παραπλανητικών εκτιμήσεων μέσω «παραλληλισμών» 
(analogizing) καθώς και για την αποτροπή της διεθνολογικής 
σκέψης από «αυτο-επαληθευόμενες προφητείες» (May, 1973; 
Neustadt & May, 1986 και Khong, 1992).

Στη χώρα μας, από την οποία δεν λείπουν αξιολογότατοι 
ειδικοί επιστήμονες, πρέπει και αυτό το είδος της γνώσης να 
ενισχυθεί από νέους ερευνητές με καλή γνώση των ειδικών 
χαρακτηριστικών που αφορούν στις χώρες που βρίσκονται —
κυρίως— στο άμεσο περιβάλλον της Ελλάδας, δηλ. τις χώρες 
των Βαλκανίων. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η ελλη-
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νική διεθνολογική κοινότητα αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκο-
λίες όταν καλείται να υποδείξει «ειδικούς επιστήμονες» με 
βαθιά γνώση είτε συγκεκριμένων περιοχών/υπο-συστημά-
των στο εγγύς της Ελλάδας περιβάλλον («βαλκανολόγων», 
«αραβολόγων») είτε της χώρας, που αποτέλεσε τον «στρα-
τηγικό αντίπαλο» της Ελλάδας («τουρκολόγων»). Ειδικά 
όσον αφορά στην Τουρκία είναι πραγματικά απογοητευτική 
η —συνεχιζόμενη μέχρι και σήμερα— σοβαρότατη έλλειψη 
εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για την χώρα που 
αποτελεί εδώ και αρκετές δεκαετίες την σημαντικότερη προ-
τεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να καταστεί σαφές ότι η 
—ενδεχόμενη— εκ μέρους της ελληνικής διεθνολογικής κοι-
νότητας ικανότητα κάλυψης με επαρκέστερο τρόπο των τρι-
ών ειδών γνώσης και η συνακόλουθη, προσφορά αυτής της 
γνώσης προς τους διαμορφωτές αποφάσεων της εξωτερικής 
πολιτικής δεν συνεπάγεται και την αυτόματη αξιοποίησή της. 
Και τούτο διότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο μακροπρόθε-
σμης χάραξης και σχεδιασμού της ελληνικής εξωτερικής πο-
λιτικής —εντός του οποίου, έστω και υποτυπωδώς, λειτουργεί 
και η ελληνική διεθνολογική κοινότητα— εξακολουθεί να χα-
ρακτηρίζεται από σοβαρές δομικές αδυναμίες (με σοβαρό-
τερη την πλήρη κατίσχυση του ρόλου των προσώπων έναντι 
των θεσμών παραγωγής πολιτικής). 

Πράγματι, όπως καταδεικνύεται από την μελέτη της ελ-
ληνικής εξωτερικής πολιτικής όλες οι σημαντικές αποφάσεις 
δεν ήταν το αποτέλεσμα θεσμικών διαδικασιών, αλλά το 
προϊόν προσωπικών εκτιμήσεων των διαμορφωτών αποφά-
σεων εξωτερικής πολιτικής.7 Κατά συνέπεια, ακόμα και εάν η 
ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα επετύγχανε 
να παραγάγει και να προσφέρει τα παραπάνω είδη γνώσης 
προς τους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτε-
ρικής πολιτικής, η συνεισφορά της θα παρέμενε ανεπαρκής 
για όσο διάστημα το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής εξωτερικής 
πολιτικής θα αδυνατούσε να αξιοποιήσει τα πορίσματα της 
διεθνολογικής έρευνας. 

Όπως κατέδειξε η αποτίμηση της συνεισφοράς της ελλη-

7.   Για μια αναλυτική παρουσίαση της κυριαρχίας των προσώπων στην 
χάραξη και διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά την 
τελευταία τριακονταετία (βλ. Ιωακειμίδης, 2003, 91-136).
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νικής διεθνολογικής κοινότητας στη διαμόρφωση της ελλη-
νικής εξωτερικής πολιτικής, η πρώτη αποδεικνύεται «κατώ-
τερη των περιστάσεων» αδυνατώντας να προσφέρει στους 
διαμορφωτές αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής τη «γνωστι-
κή βάση» που μπορεί να μετουσιωθεί σε «γνώση πολιτικής 
χρησιμότητας» (policy relevant knowledge), προκειμένου οι 
τελευταίοι να βοηθηθούν στην επιλογή των πλέον ενδεδειγ-
μένων στρατηγικών για την επίτευξη αποτελεσματικής εξω-
τερικής πολιτικής. 

Η ανεπάρκεια της ελληνικής διεθνολογικής κοινότητας 
αποτυπώθηκε ειδικότερα με χαρακτηριστικό τρόπο στην 
αδυναμία της να «προετοιμάσει το έδαφος» για τη  «μετα-
μόρφωση» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στα μέσα της πρώτης μεταψυχροπολεμι-
κής δεκαετίας.8 Η μεταμόρφωση αυτή της ελληνικής εξωτε-
ρικής πολιτικής δεν ήταν αποκλειστικά απότοκος των αλλα-
γών σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο αλλά, κυρίως, το 
αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο οι συστημικές αυτές 
αλλαγές και τα νέα δεδομένα έγιναν αντιληπτά από τους δι-
αμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
και εντάχθηκαν με αρκετά αποτελεσματικό τρόπο στην ατζέ-
ντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

Όλα τα παραπάνω έτυχαν ελάχιστα της προσοχής και 
κυρίως της αναλυτικής μελέτης εκ μέρους της ελληνικής 
διεθνολογικής κοινότητας, με αποτέλεσμα την σχεδόν ολο-
κληρωτική απουσία της από την προετοιμασία της μεταμόρ-
φωσης στην οποία επιβαλλόταν να προχωρήσει η ελληνική 
εξωτερική πολιτική ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90. 
Η ελληνική διεθνολογική κοινότητα απέτυχε έτσι να λειτουρ-
γήσει ως το περισσότερο πρωτοπόρο κομμάτι της ελληνικής 
κοινωνικής και πολιτικής ελίτ και συνακόλουθα ως παράγο-
ντας αλλαγής των αρνητικών χαρακτηριστικών του κυρίαρ-
χου ανορθολογικού παραδείγματος της ελληνικής πολιτικής 
κουλτούρας, το οποίο χαρακτηριζόταν —και εξακολουθεί σε 
μεγάλο βαθμό να χαρακτηρίζεται— από τα στοιχεία της εσω-

8.   Όπως παρατηρούν πολλοί αναλυτές, από τα μέσα της δεκαετίας του 
90, η ελληνική εξωτερική πολιτική παρουσιάζει μια ωρίμανση και μια 
σχετική ευελιξία με θετικά αποτελέσματα για τη διεθνή αξιοπιστία της 
χώρας και τον ρόλο της στα Βαλκάνια (βλ. Lesser, Larrabee, Zanini, & 
Vlachos-Dengler, 2001). 
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στρέφειας και της ομφαλοσκόπησης, της ακινησίας, της αμυ-
ντικότητας καθώς και της πυροσβεστικής και κατασταλτικής 
αντιμετώπισης των διεθνών εξελίξεων. Σε ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις συγκεκριμένα μέλη της ελληνικής διεθνολογι-
κής κοινότητας εργάστηκαν με ιδιαίτερη επιμέλεια για την 
νομιμοποίηση και αναπαραγωγή των αρνητικών αυτών χαρα-
κτηριστικών.9   

4.  Οι προκλήσεις του παρόντος και του 
μέλλοντος

Σήμερα —αλλά και για το άμεσο και απώτερο μέλλον— είναι 
απαραίτητο να υπάρξει στροφή της πανεπιστημιακής έρευ-
νας και μελέτης στη χώρα μας προς περισσότερο επίπονες 
ερευνητικές προσπάθειες, με στόχο την παραγωγή «ευνοϊ-
κών προϋποθέσεων» (favoring conditions), που θα μεγι-
στοποιούν την επιτυχία των διαθέσιμων στρατηγικών, προ-
σφέροντας στους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής «πολιτικά χρήσιμη» και αξιοποιήσιμη 
γνώση. Παράλληλα, η στελέχωση των διαφόρων διεθνολο-
γικών τμημάτων με ειδικούς επιστήμονες με βαθιά γνώση 
συγκεκριμένων περιοχών ή/και χωρών του άμεσου περιβάλ-
λοντος της Ελλάδας μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στην 
αποφυγή παρανοήσεων ή λανθασμένων εκτιμήσεων, αναδει-
κνύοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή/και χώρας και 
αποτρέποντας τους διαμορφωτές αποφάσεων εξωτερικής 
πολιτικής από εύκολες —και για αυτό— παραπλανητικές εκτι-
μήσεις μέσω «λανθασμένων παραλληλισμών».

Με δεδομένη την απουσία αξιόπιστου θεσμικού συστή-
ματος σχεδιασμού και ανάπτυξης της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής, η ελληνική διεθνολογική κοινότητα καλείται ακό-
μη να συνεισφέρει --μέσω της παραγωγής συγκεκριμένων 
μελετών στρατηγικού σχεδιασμού-- στην οικοδόμηση ενός 

9.   Η απουσία, για παράδειγμα ιεράρχησης των στόχων της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής και η εξαιρετικά πρωτότυπη για τη σχετική διε-
θνή συζήτηση επιλογή του όρου «εθνικά θέματα» συνιστούν ορισμένα 
από τα αρνητικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας 
που ελάχιστα απασχόλησαν την εγχώρια διεθνολογική κοινότητα. Για 
μια ενδιαφέρουσα συζήτηση της έννοιας του εθνικού συμφέροντος 
στη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. Clinton, 1994).
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θεσμικού πλαισίου που θα «παντρεύει» τα πορίσματα της επι-
στημονικής έρευνας με την πρακτική άσκηση της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής σε μια προοπτική συνέχειας και μακρο-
πρόθεσμου κέρδους. 

Τέλος, η διαπιστωμένη ανάγκη συνεισφοράς της ελληνι-
κής διεθνολογικής κοινότητας στον εξορθολογισμό της ελ-
ληνικής εξωτερικής πολιτικής συνδέεται και με την υποχρέ-
ωση και ευθύνη της πρώτης να λειτουργήσει ως αξιόπιστος 
φορέας ενημέρωσης, ακόμη και «διαπαιδαγώγησης» της 
ελληνικής κοινής γνώμης για τα κορυφαία ζητήματα της ελ-
ληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ειδικότερα όσον αφορά στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, το κεντρικό ζήτημα της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία 45 χρόνια, η ελληνική δι-
εθνολογική κοινότητα έχει την μεγάλη ευθύνη --απομακρυ-
σμένη από πολιτικές σκοπιμότητες και αποστασιοποιημένη 
από την αναπαραγωγή εθνικών αφηγήσεων ή\και στερεοτύ-
πων-- να συνεισφέρει τόσο στην ουσιαστική ενημέρωση μιας 
κατακερματισμένης κοινής γνώμης, η οποία καθίσταται όλο 
και περισσότερο επιρρεπής σε απλουστευτικές αφηγήσεις 
και συνταγές αντιμετώπισης της Τουρκίας όσο και στην πα-
ραγωγή και προσφορά προς τους διαμορφωτές αποφάσεων 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής γνώσης «πολιτικής χρη-
σιμότητας» μέσω της υπόδειξης των στρατηγικών επιλογών 
που αναπτύσσονται στο προνομιακό για εκείνη πεδίο του δι-
εθνούς δικαίου και βελτιστοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της χώρας έναντι της Τουρκίας. 
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Διεθνές Δίκαιο και 
Σύγχρονη Ελληνική 
Εξωτερική Πολιτική

Χάρης Γ.  
Τζήμητρας*

1. Διεθνές δίκαιο και εξωτερική πολιτική
Το ζήτημα του ρόλου του διεθνούς δικαίου στη διαμόρφωση 
και άσκηση εξωτερικής πολιτικής παραμένει αφενός πάντο-
τε ακανθώδες, αποτελώντας σημείο τριβής και αντικείμενο 
αντιπαράθεσης και αμφισβήτησης και, αφετέρου, λόγω της 
διεθνούς συγκυρίας, οδυνηρά επίκαιρο. Ουσιαστικά, όταν 
το ζήτημα τίθεται με τον τρόπο αυτό, εμπεριέχει αυτομάτως 
μια αξιολογική χροιά: το διεθνές δίκαιο αποδίδεται ως ερ-
γαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, υποβαθμιζόμενο σε 
θέση ενός από τους πολλούς παράγοντες στην υπηρεσία του 
κρατικού συμφέροντος κατά τη διαμόρφωση της εξωτερικής 
πολιτικής. Πράγματι, στη θεωρία, τη λογική και την παράδοση 
της ρεαλιστικής σχολής των διεθνών σχέσεων, η οποία και 
υπήρξε κυρίαρχη στη μεταπολεμική περίοδο, επιφυλάσσεται 
για το διεθνές δίκαιο ρόλος δευτερεύων και επικουρικός των 
υπολοίπων θεωρήσεων και δεδομένων. Οι ισχυρότεροι του 
διεθνούς συστήματος, όταν δεν αδιαφορούν υπεροπτικά για 
το διεθνές δίκαιο, το χρησιμοποιούν ή το επικαλούνται επιλε-
κτικά ως άλλοθι και ως ευκαιρία, αφήνοντας τις προσταγές 

*  Ο Δρ. Χάρης Τζήμητρας είναι Διευθυντής του Peace Research Institute 
Oslo (PRIO) Cyprus Centre. Το παρόν κείμενο βασίζεται σε δημοσιευ-
θέν κείμενο του συγγραφέα στον συλλογικό τόμο: Σύγχρονη Ελληνική 
Εξωτερική Πολιτική. Μια Συνολική Προσέγγιση, Τόμος Α’, Π. Ι. Τσάκω-
νας (επιμ.), Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2003.
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του και την αξιοποίησή του ως παράγοντα υπαγόρευσης πο-
λιτικής και ως περιορισμού, στους ασθενέστερους.

Από την άλλη πλευρά, «[σ]τον χώρο των διεθνών νομικών 
σχέσεων παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ένας αναβρα-
σμός που ξεπερνάει τα όρια της συνηθισμένης αλλαγής που 
προκαλείται απ’ την τακτική ροή της ιστορίας. Το Δημόσιο Δι-
εθνές Δίκαιο μεταβάλλεται ριζικά, επαναστατικά. Και τούτο 
γιατί η διεθνής κοινότητα διαφοροποιήθηκε εκ βάθρων στις 
μέρες μας» (Ροζάκης, 1976: 1). Η διαπίστωση αυτή, που φα-
ντάζει τόσο επίκαιρη, αναφέρεται σε μια τελείως διαφορετι-
κή χρονική περίοδο, είκοσι πέντε χρόνια πριν. Με τις σκέψεις 
αυτές, ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης αναφερόταν, το 1976, 
στην περιπέτεια που περνούσε το διεθνές δίκαιο μέσα σε ένα 
επίσης περιπετειώδες διεθνές περιβάλλον στη δεκαετία του 
1970. 

Η διαπίστωση όμως αυτή παραμένει δραματικά επίκαιρη 
και σήμερα. Βέβαια, η δυναμική φύση του διεθνούς δικαίου 
είναι δεδομένη και απαραίτητη για να το διατηρήσει δίκαιο 
σύγχρονο των εξελίξεων και συνεπώς αποτελεσματικό. Σή-
μερα όμως, που, αφενός, οι διεθνείς εξελίξεις τρέχουν με 
ρυθμό εξαιρετικά ταχύ και, αφετέρου, έχουν πολλαπλασια-
στεί τα μέλη της διεθνούς κοινότητας και κατ’ επέκταση τα 
διαφορετικά -και συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα, είναι 
πολύ δύσκολο για σαφείς κανόνες να αποκρυσταλλωθούν 
στη διεθνή πρακτική, καθώς δεν υπάρχει ο απαιτούμενος 
χρόνος, αλλά και η συναίνεση των κρατών είναι πολύ πιο δύ-
σκολο να επιτευχθεί.

Επιπρόσθετα, οι κανόνες του διεθνούς δικαίου που ρυθ-
μίζουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών και άλλων δρώντων στο 
διεθνές σύστημα κυρίως εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμ-
φέροντα, αντανακλούν σχέσεις και ισορροπίες και ανταπο-
κρίνονται σε συγκεκριμένες επιδιώξεις κρατών, οικονομικών, 
πολιτικών και άλλων ομάδων. Όταν οι συσχετισμοί αυτοί και 
τα συμφέροντα μεταβάλλονται, είτε οι κανόνες παραγκω-
νίζονται και καθίστανται ανενεργοί, είτε μεταβάλλονται και 
αυτοί με τη σειρά τους, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα 
δεδομένα, κυρίως όμως να εξυπηρετούν τα νέα συμφέρο-
ντα. Και στις δυο περιπτώσεις, ιδιαίτερα σήμερα, το διεθνές 
δίκαιο φαίνεται να είναι παρακολουθηματικό των εξελίξεων 
στην εξωτερική πολιτική των κρατών και των συνασπισμών.
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Τέλος, το ίδιο το διεθνές δίκαιο, μέσα από τη λειτουργία 
των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή του, 
φαίνεται να πρέπει να χρεωθεί με μέρος της ευθύνης για 
τα δεινά του. Πράγματι, εκφραστές του διεθνούς δικαίου 
και κυρίως τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, με τη στάση που 
κατά περιόδους και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ετήρη-
σαν, δεν συνέβαλαν στην ενίσχυση της διεθνούς υποστήρι-
ξης προς τους διεθνείς δικαιικούς κανόνες, δεν βοήθησαν 
στην αποσαφήνιση του νεφελώδους, κάποτε, διεθνούς δικαι-
ικού τοπίου και δεν προήγαγαν την εδραίωση κανόνων ευ-
χερώς εφαρμόσιμων, με αποτέλεσμα τη διστακτικότητα, τε-
λικά, προσφυγής στα όργανα αυτά για την επίλυση διεθνών 
διαφορών, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με το δυνητικό 
αποτέλεσμα, αλλά και της αμφιβολίας σχετικά με την υπε-
ρίσχυση πολιτικών προτεραιοτήτων έναντι αμιγώς νομικών 
θεωρήσεων.

2. Η παραδοσιακή ελληνική στάση
Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, η πρώτη 
μεταπολιτευτική περίοδος χαρακτηρίσθηκε από έναν θεμελι-
ώδη επαναπροσανατολισμό των στόχων και προτεραιοτήτων 
της πολιτικής αυτής. Η Ελλάδα, χωρίς βέβαια να μεταβάλει 
ριζικά τον βασικό της προσανατολισμό, διεύρυνε το πεδίο 
της εξωτερικής της πολιτικής, για να περιλάβει πλέον σχέ-
σεις με τον Αραβικό Κόσμο, τις χώρες της Βαλκανικής, τη 
Σοβιετική Ένωση και τον Τρίτο Κόσμο. Με έντονα το αισθή-
ματα της προδοσίας και της πικρίας αναφορικά με το Κυ-
πριακό, απεχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, 
εκθέτοντας τον εαυτό της σε όλους τους κινδύνους που μια 
τέτοια απόφαση εγκυμονούσε, ειδικά αναφορικά με τη νέα, 
την εποχή εκείνη, τουρκική απειλή σε πολλά μέτωπα, αναζη-
τώντας αρωγή και υποστήριξη, ιδιαίτερα για το μεγάλο εθνι-
κό θέμα της Κύπρου, μέσω των νέων αυτών επαφών.

Η Ελλάδα, ως «αδύναμο» και «απειλούμενο» κράτος1, πά-
ντοτε φάνηκε να οικοδομεί την εξωτερική της πολιτική πάνω 
στο διεθνές δίκαιο, με κύριους άξονες αναφοράς τον σεβα-
σμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακε-

1.   Για τη χρήση των όρων αυτών, βλ. (Constas, 1991), (Κώνστας-Τσάκω-
νας, 1994: 20).
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ραιότητας του κράτους, τις αρχές της ισότητας των κρατών, 
της μη-επέμβασης στην εσωτερική έννομη τάξη και τη μη-
χρήση βίας και την προαγωγή των διεθνών δικαιικών σχέσε-
ων μέσω των διεθνών οργανισμών2. Ως τέτοιο λοιπόν κράτος 
και επιπρόσθετα μικρό, χωρίς αδιαμφισβήτητους συμμάχους 
και έχοντας μόλις βγει από μια μακρόχρονη περίοδο δικτατο-
ρίας -για την οποία, για πολλούς, ευθύνονταν οι όποιοι σύμ-
μαχοί της- η Ελλάδα αναζήτησε στο διεθνές δίκαιο τον μόνο 
αξιόπιστο σύμμαχο στην εξωτερική της πολιτική και προσπά-
θησε να πραγματοποιήσει ανοίγματα προς τις χώρες εκείνες 
με τις οποίες θεωρήθηκε ότι ενωνόταν με τα δεσμά κοινών 
βασάνων. Η επιλογή αυτή περαιτέρω εδραιώθηκε μετά τα 
γεγονότα της Κύπρου και την πρώτη εμφάνιση ή συστηματο-
ποίηση των τουρκικών διεκδικήσεων.

Πράγματι, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και κατοχή ση-
μαντικού τμήματος του νησιού, αποτελούσε –και αποτελεί– 
μια από τις πιο εξόφθαλμες και κατάφωρες παραβιάσεις 
του διεθνούς δικαίου. Η εκστρατεία, λοιπόν, προβολής του 
ζητήματος ως τέτοιου και της επίλυσής του στη βάση των 
διεθνών δικαιικών κανόνων, αποτέλεσε για την Ελλάδα έναν 
από τους κύριους στόχους πολιτικής με άξονα αναφοράς το 
διεθνές δίκαιο. Από την άλλη πλευρά, την ίδια εποχή, η Τουρ-
κία έθεσε εκ νέου ζητήματα ή άρχισε να διεκδικεί ενεργά 
δικαιώματα που θεωρούσε πως έχει στην περιοχή του Αιγαί-
ου, αναφορικά με πλήθος ζητημάτων. Έτσι, άνοιξε μια νέα 
σελίδα στο κεφάλαιο των ελληνοτουρκικών θεμάτων που 
αφορούσαν κυρίως στα γνωστά θέματα του εύρους της αι-
γιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας, της υφαλοκρηπίδας του Αι-
γαίου, του εύρους της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης για τους 
σκοπούς της αεροπλοΐας, της περιοχής πληροφοριών πτή-
σης (FIR), του εξοπλισμού των νησιών στο ανατολικό Αιγαίο, 
και υποτιθέμενων παραβιάσεων της Συνθήκης της Λωζάνης3.

Η Τουρκία, υιοθετώντας μια μαξιμαλιστική πολιτική διεκ-
δικήσεων, προέβαλε τη θέλησή της για διευθέτηση των δια-
φορών αυτών, κάποτε χωρίς να αποκλείει και τη νομική τους 
ρύθμιση, πάντοτε όμως τονίζοντας τον πολιτικό χαρακτήρα 

2.   Σχετικά με την αδυναμία του διεθνούς δικαίου να εξασφαλίσει τον σε-
βασμό των αρχών αυτών, βλ. (Ήφαιστος, 1999: 267-279).

3.   Για μια συγκριτική ανάλυση των τουρκικών και ελληνικών θέσεων στο 
θέμα αυτό, βλ. τον κοινό τόμο (Παζαρτζί & Οικονομίδης, 1989).
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των διαφορών και, κατά συνέπεια, την υποχρέωση επιλογής 
πολιτικής λύσης, στηριζόμενη, βέβαια, τόσο στο συγκριτι-
κό της πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας από άποψη κυρίως 
στρατιωτικής ισχύος, όσο και στις σχέσεις της με τις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, υπεστήρι-
ξε πάντοτε σθεναρά την ανάγκη εξεύρεσης νομικής λύσης 
στα θέματα αυτά στη βάση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας 
τον νομικό χαρακτήρα των διαφορών, τόσο από ειλικρινή 
βεβαιότητα περί του χαρακτήρα τους ως τέτοιων, αλλά και 
με επίγνωση της μειωμένης, υπό τις συνθήκες, διαπραγμα-
τευτικής της δυνατότητας με πολιτικούς όρους. Από τότε 
και για τα επόμενα είκοσι πέντε, σχεδόν, χρόνια, η Ελλάδα 
έμελλε να ακολου θήσει μια πολιτική συνεπούς προσήλωσης 
στο διεθνές δίκαιο και σχεδόν αδιάλειπτης επίκλησής του 
σε κάθε ευκαιρία, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές 
επίπεδο.

Σε διμερές επίπεδο, η Ελλάδα έλαβε μια σειρά από 
πρωτο βουλίες για συναντήσεις και επίσημες και ανεπίσημες 
συνομιλίες μεταξύ των πολιτικών και υπηρεσιακών ηγεσιών 
των δυο χωρών, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στα 
ανοικτά ζητήματα4. Ταυτόχρονα, σε πολυμερές επίπεδο, η 
Ελλάδα προ σπάθησε να προωθήσει τις θέσεις της μέσα από 
τις διαδικα σίες διεθνών οργανισμών και κυρίως του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών, προσπαθώντας να εδραιώσει τη 
θέση της ως υπέρμαχου του διεθνούς δικαίου και ταυτόχρο-
να να πείσει τη διεθνή κοινότητα για τη βασιμότητα των φό-
βων της, συνδέο ντας τις τουρκικές ενέργειες στην Κύπρο με 
τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και εκθέτοντας έτσι 
την Τουρκία ως βίαια επεκτατικό κράτος, παραβιάζοντος το 
διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα προσπάθησε να προαγάγει τις θέ-
σεις της στα σχετικά ζητήματα αναζητώντας ταυτόχρονα την 
πολιτική υποστήριξη και τη νομική κατοχύρωση των θέσεών 
της στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπο-
ρίας και κυρίως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης5. Από την 

4.   Από την πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με το ζήτημα αυτό, βλ. (Ιω-
άννου & Στρατή, 1998: 427), (Ροζάκης, 1991: 271-491), (Dipla, 1997: 
153-185) και (Syrigos, 1998).

5.   Για τον ρόλο και τη λειτουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, 
βλ. (Περράκης, 2001).
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άποψη του διεθνούς δικαίου, το τελευταίο έχει και τη μεγα-
λύτερη σημασία.

Πρέπει καταρχήν να τονισθεί ότι από την αρχή η Ελλά-
δα αναγνώρισε –και εξακολουθεί να αναγνωρίζει– ως μόνη 
δια φορά μεταξύ των δύο χωρών, με αυστηρά νομικό και δι-
μερή χαρακτήρα, τη σχετική με την οριοθέτηση της υφαλο-
κρηπίδας στο Αιγαίο. Έτσι, αφού δεν καρποφόρησαν οι προ-
σπάθειες για την ειρηνική επίλυση της διαφοράς με διάλογο 
μεταξύ των δύο πλευρών, η Ελλάδα, φοβούμενη περαιτέρω 
κλιμάκωση των τουρκικών ενεργειών, αναζήτησε τη δικαστι-
κή διευθέτηση της διαφοράς, με μονομερή προσφυγή της 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ), αφενός υπολο-
γίζοντας ουσιαστικά σε μια θετική για τη χώρα έκβαση της 
υπόθεσης και, αφετέρου, με τον τρόπο αυτό, παγιώνοντας 
μια θετική διεθνή εικόνα για την ίδια, μέσα από την προσή-
λωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Τα τυπικά και ουσιαστικά ζητήματα που συνδέονται με την 
προσφυγή της Ελλάδας, την εξέλιξη της διαδικασίας και το 
αποτέλεσμα, αφενός έχουν, έως σήμερα, τύχει ουσιαστικού 
και εξαντλητικού σχολιασμού και, αφετέρου, παρόλο το ενδι-
αφέρον που παρουσιάζουν, εκφεύγουν των ορίων και της λο-
γικής της παρούσας ανάλυσης, για τους σκοπούς της οποίας 
θα ήταν χρήσιμο να γίνουν μόνο οι παρακάτω επισημάνσεις: 

Πρώτον, η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χά-
γης αποτελεί την πρακτική απόδειξη της προσήλωσης της 
Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και είναι περαιτέρω αποδεικτική 
της στάσης της Ελλάδας απέναντι στο θέμα του διεθνούς 
δικαίου γενικότερα, ως κύριου γνώμονα χάραξης εξωτερικής 
πολιτι κής και ως στηρίγματος μιας πολιτικά και στρατιωτικά 
σχετικά αδύναμης χώρας και, ειδικότερα, ως κύριου θεμελί-
ου οικο δόμησης της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. 

Δεύτερον, μολονότι η Διάταξη του Διεθνούς Δικαστηρίου 
του Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με τα προσωρινά μέτρα ήταν 
απορριπτική του ελληνικού αιτήματος, η δε απόφαση του ορ-
γάνου του Δεκεμβρίου 1978 ήταν απορριπτική της προσφυ-
γής λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας, το ΔΔΧ αποφάνθηκε ρη-
τώς ότι η διαφορά μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας σχετικά με την 
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου είναι μια αμιγώς 
νομική διαφορά και συνεπώς επιδεκτική νομικής επίλυσης 
(Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey, 1976), (Ae-
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gean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey, 1978), (Δίπλα, 
1992: 6-19). Είναι πολύ ενδια φέρον πόσο σπάνια αξιοποιή-
θηκε από την Ελλάδα το ισχυρό αυτό επιχείρημα υπέρ των 
θέσεων της6. Όπως θα επισημανθεί στη συνέχεια, η κατάκτη-
ση αυτή, που όφειλε να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο (Δίπλα, 
1992: 14)., παραμελήθηκε και αγνοήθηκε, υποτασσόμενη σε 
μια, ούτως ή άλλως προβληματική, πολιτική μη-διαλόγου.

Την περίοδο αυτή, στις εξελίξεις που άπτονταν των μεγά-
λων θεμάτων διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα είτε υπήρξε σχεδόν 
αμέτοχη είτε είχε, ως συνήθως, ισχνή παρουσία, τηρώντας 
θέση ουραγού —μολονότι, βέβαια, τυπικά μετείχε σε όλες τις 
σχετικές διεθνείς διασκέψεις και ούσα συμβαλλόμενο μέρος 
στις περισσότερες διεθνείς συμβάσεις— εγκλωβισμένη σε 
μια αμυντική και ωφελιμιστική λογική. Αιτία ίσως να ήταν οι 
εσωτερικές δυσκολίες και οι εξωτερικές προκλήσεις – αν και 
η δικαιολογία αυτή δεν θα μπορούσε να ισχύσει για μετέπει-
τα περιόδους κατά τις οποίες η ελληνική στάση δεν φάνηκε 
να μεταβάλλεται ουσιαστικά.

Μόνη εξαίρεση —και πάλι στον ελάχιστο βαθμό— αποτέ-
λεσε η ελληνική συμβολή στην εξέλιξη του διεθνούς δικαί-
ου της θάλασσας, μέσα από τις εργασίες της Συνδιάσκεψης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Μολονότι 
αυτός υπήρξε πάντοτε ένας κατ’ εξοχήν τομέας ελληνικού 
ενδιαφέροντος, η Ελλάδα, ίσως και λόγω της δυσμενούς 
συγκυ ρίας αναφορικά με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της 
χώρας κατά την περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασι-
ών της Συνδιάσκεψης στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και 
την έναρξή της λίγο αργότερα, δεν αξιοποίησε τις δυνατό-
τητες που της προσφέρονταν στα πλαίσια της πολυμερούς 
διπλωματίας για την προώθηση των επιδιώξεών της. Η Ελλά-
δα τήρησε μια στάση προστατευτισμού και συντηρητισμού, 
προσκολλώμενη σε μια πολιτική προσπάθειας διατήρησης 
των έως τότε κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του παρακτίου 
κράτους στις ζώνες εθνικής δι καιοδοσίας, ρίχνοντας μάλι-

6.   Όπως επίσης είναι αξιοσημείωτο πόσο αναλόγως χλιαρά και μη συ-
στηματικά εχει διεθνώς καταγγελθεί η τουρκική απειλή περί θεωρή-
σεως της δυνητικής επεκτάσεως της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης 
ως αιτίας πολέ μου για την Τουρκία, απειλή που αποτελεί ωμή παραβί-
αση του διεθνούς δικαίου και περιφρόνηση του καταστατικού Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών.



158

ΧΆΡΗΣ Γ. ΤΖΗΜΗΤΡΆΣ

στα όλο το βάρος σε ορισμένα μόνο θέματα που σχετίζονταν 
με το καθεστώς ζωνών εθνικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας 
(Τσάλτας, 1996). Στους τομείς, όμως, που η Ελλάδα αισθανό-
ταν ισχυρή ως μεγάλη διεθνής ναυτιλιακή δύναμη, ακολού-
θησε τελείως διαφορετική τακτική, δείχνοντας φιλελεύθερη 
τάση και προωθώντας δυναμικά, κάποτε μάλιστα επιθετικά, 
πολιτικές ελαχιστοποίησης των δυνητικών προβλημάτων 
για την ελληνική εμπορική ναυτιλία, από την πιθανή υιοθέ-
τηση πιο αυστηρών δικαιικών κανόνων λ.χ. προστασίας του 
περιβάλλοντος ή προσδιοριζόντων το εύρος των αρμοδιο-
τήτων της Διεθνούς Αρχής (Τσάλτας, 1996). Δεν είναι, μάλι-
στα, τυχαίο ότι η Ελλάδα δεν επέτυχε να εκλεγεί ούτε ένας 
Έλληνας επικεφαλής κάποιας από τις προπαρασκευαστικές 
επιτροπές ή τις ομάδες εργασίας (ούτε, δυστυχώς, αργότερα 
επιτεύχθηκε η εκλογή Έλληνα δικαστή στο Διεθνές Δικαστή-
ριο Δικαίου Θαλάσσης).

3.  Μεταβολή στη διεθνή θέση και τον ρόλο 
της Ελλάδας

Το τέλος της δεκαετίας του 1970 και η αρχή της δεκαετίας 
του 1980 σήμανε για την Ελλάδα την είσοδό της σε μια νέα 
φάση, ιδιαίτερα αναφορικά με την εξωτερική της πολιτική. Η 
ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν, αναμφι-
σβήτητα, το κυρίαρχο γεγονός, το οποίο συνοδεύτηκε από 
τέσσερις περίπου ταυτόχρονες εξελίξεις με άμεσο αντίκτυ-
πο στην εξωτερική πολιτική της χώρας και, συνακόλουθα, τις 
θέ σεις της περί διεθνούς δικαίου γενικά, αλλά και ειδικότε-
ρα αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα: την επάνοδο της 
Ελλά δας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, την άνοδο στην 
εξουσία της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, την υπο-
γραφή της νέας Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης (ΣΔΘ) και τις 
εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά ζητήματα.

Η περίοδος αυτή μπορεί να χωρισθεί, σε γενικές γραμμές, 
σε δύο υποπεριόδους, τη δεκαετία του 1980 και τη δεκαετία 
του 1990 μαζί με τα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας. Η πρώ-
τη υποπερίοδος υπήρξε μια εποχή αμφιθυμίας και αντιφάσε-
ων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε νομικό επίπεδο: Η διακηρυγ-
μένη ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων του 
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ΠΑΣΟΚ διαδεχόταν τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας 
έναντι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του ΝΑΤΟ. Η νέα σο-
σιαλιστική κυβέρνηση ακροβατούσε μεταξύ ριζοσπαστισμού, 
σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης στις προσδοκίες των ψη-
φοφόρων και τις προεκλογικές δηλώσεις του κόμματος περί 
αποστασιοποίησης από τις πολιτικές του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ 
και πραγματισμού, αναφορικά τόσο με τις συμβατικές υπο-
χρεώσεις της χώρας όσο και προσαρμογής της πολιτικής στα 
διεθνή δεδομένα σε συστημικό και υποσυστημικό επίπεδο.

Έτσι, μολονότι, με πραγματικούς όρους, η κυβέρνηση του 
Α. Παπανδρέου ούτε αδιαφόρησε ούτε αντιτάχθηκε στα συμ-
μαχικά και κοινοτικά συμφέροντα και υποχρεώσεις, υιοθέτη-
σε μια πολιτική προσέγγισης παραμελημένων ή πρωτοεμφα-
νιζόμενων ζητημάτων και δρώντων, εν δυνάμει συμμάχων 
στα εθνικά θέματα. Στα πλαίσια αυτά, προτάσσοντας το δίκαιο 
και τον μοραλισμό, φάνηκε να τάσσεται στο πλευρό χωρών 
του Αραβικού Κόσμου και του Τρίτου Κόσμου, αναφορικά με 
τη διεθνή προώθηση των δικών τους δικαίων και επιδιώξεων, 
αναμένοντας αντίστοιχα την υποστήριξη των χωρών αυτών 
στα ελληνικά εθνικά θέματα. Η Ελλάδα υπολόγιζε στην αριθ-
μητική, κυρίως, υπεροχή του μπλοκ αυτού στη Γενική Συνέ-
λευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών –του κύριου forum 
προώθησης των εθνικών της θεμάτων αλλά και κατ’ εξοχήν 
εκφραστή της διεθνούς έννομης τάξης– προτάσσοντας το 
διεθνές δίκαιο ως κοινό σημείο αναφοράς. Η πολιτική αυτή, 
μά λιστα, κορυφώθηκε στην περίοδο που ακολούθησε τη μο-
νομερή δήλωση ανεξαρτησίας της «Τουρκικής Δημοκρατίας 
της Βόρειας Κύπρου» από το καθεστώς Ντενκτάς, οπότε η 
Ελλά δα αφιέρωσε το μεγαλύτερο τμήμα των προσπαθειών 
της στη διεθνή πολιτική και νομική καταδίκη της πρωτόγνω-
ρης αυτής διεθνούς παρανομίας. Συνολικά, πάντως, η Ελλά-
δα φάνηκε να μην είχε αξιολογήσει πάντοτε ρεαλιστικά το 
διεθνές περιβάλλον και τα δεδομένα, δομώντας άκαμπτα την 
εξωτερική της πολιτική στο διεθνές δίκαιο, του οποίου ο ρό-
λος υπερεκτιμήθηκε και οι αδυναμίες παραβλέφθηκαν.

Αναφορικά με μια άλλη εξέλιξη, το νέο διεθνές συμβατικό 
πλαίσιο που προέκυψε μετά την υπογραφή της νέας Σύμβα-
σης Δικαίου Θαλάσσης το 1982 στηρίχθηκε σχεδόν συστημα-
τικά μέχρι το 1986 και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε για πολ-
λά χρόνια, μέχρι και το 1994, όταν τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση. 
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Περίοδοι προσέγγισης και απομάκρυνσης με την Τουρκία, 
διαδέχονταν η μια την άλλη. Στην αρχή της περιόδου αυτής 
υπήρξαν ορισμένες πρωτοβουλίες για την εξεύρεση λύσης 
στα διμερή προβλήματα με κάποιους πολιτικούς όρους, αλλά 
πά ντως γενικά πάνω στη βάση του διεθνούς δικαίου. Στη 
συνέ χεια, περίπου ανεξήγητα και πάντως παράνομα, σταμά-
τησε ο διάλογος, για ξαναρχίσει στο τέλος της δεκαετίας του 
1980, μετά τη συνάντηση Παπανδρέου-Οζάλ στο Νταβός.

Είναι αναγκαίο, στο σημείο αυτό, να ανοίξει μια παρένθε-
ση, για να τονισθεί ένα ζήτημα που δεν έτυχε πάντα της δέου-
σας προσοχής και που μάλλον έχει παρανοηθεί πολιτικά. Αυ τό 
είναι το θέμα του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης, όρων 
που συχνά συγχέονται7. Η προσέλευση σε διάλογο για την ει-
ρηνική επίλυση διεθνών διαφορών είναι όχι μόνο σύμφωνη 
με το διεθνές δίκαιο, αλλά και επιβεβλημένη απ’ αυτό. Έτσι, 
η άρνηση διαλόγου με την οποία χρεώθηκε πολλές φορές η 
Ελ λάδα, κυρίως κατά τη δεκαετία του 19808, δεν ευθυγραμμι-
ζόταν με τις συμβατικές και εθιμικές υποχρεώσεις της χώρας 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και έδιδε βάση στους τουρκι-
κούς ισχυρισμούς περί κακής πίστης της ελληνικής πλευράς. 

Ο διάλογος, όμως, που απαιτείται από το διεθνές δίκαιο 
και προσδίδει σε μια χώρα την έξωθεν καλή μαρτυρία στις 
διε θνείς της σχέσεις, είναι διαφορετικός από τη διαπραγ-
μάτευση. Πράγματι, αντίθετα με τη διαπραγμάτευση, ο δι-
άλογος δεν έχει έννομες συνέπειες, δεν προϋποθέτει, υπό 
νομική έννοια, αναγνώριση της διαφοράς –στοιχείο που 
αποτέλεσε τακτικό ισχυρισμό των ελληνικών κυβερνήσεων 
της περιόδου– ούτε απαιτεί υποχωρητικότητα. Συνεπώς, η μη 
αποδοχή, από την τότε ελληνική κυβέρνηση, ύπαρξης δια-
φοράς και συνακόλου θα άρνησης διαπραγμάτευσης9 δεν θα 

7.   Για μια εκτενέστερη ανάλυση βλ. (Οικονομίδης, 1993: 112).
8.   Υπενθυμίζονται συνήθεις δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού Α. Πα-

πανδρέου ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει διάλογο με την Τουρ-
κία «μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από 
την Κύπρο».

9.   Για μια ανάλυση και ένα χρονολόγιο της εξωτερικής πολιτικής της 
κυ βέρνησης του ΠΑΣΟΚ ως «απαλλαγμένης από βάρη του παρελ-
θόντος και σφάλματα και προς την κατεύθυνση μιας ανεξάρτητης 
πορείας» και τη μετέπειτα σκλήρυνση της στάσης της Ελλάδας και 
διακοπής του δια λόγου, βλ. (Δίπλα, 1992: 14)· (Constas, 1988: 99)· 
(Βαληνάκης, 1989: 214)· (Ροζάκης, 1989: 30).
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έπρεπε να σημάνει και τη διακοπή διαλόγου μεταξύ των δυο 
χωρών, η οποία αφενός δεν συνέβαλε στην κατεύθυνση πι-
θανής επίλυσης των διαφο ρών με ειρηνικά μέσα (αντιθέτως, 
ίσως να συνεισέφερε στην κλιμάκωσή της) και, αφετέρου, 
δεν προήγαγε τη διεθνή εικόνα της χώρας. Εκτός συγκεκρι-
μένων πάντως περιπτώσεων με βραχεία διάρκεια (χαρακτη-
ριστικότερη των οποίων αποτελεί η περίοδος μετά τη συνά-
ντηση του Νταβός), η Ελλάδα και όταν διαλέγετο διμερώς 
με την Τουρκία, αλλά και με κάθε άλ λη ευκαιρία δημόσιας 
δήλωσης, διακήρυττε την προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο 
και επαναδιατύπωνε την πρότασή της για επίλυση της ελλη-
νοτουρκικής διαφοράς για την υφαλοκρη πίδα με προσφυγή 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η σχε δόν θρησκευτική 
αυτή προσήλωση, αποδεικτική περισσότερο συνειδήσεως δι-
καίου, υποχρέωσης δικαιοδοτικού διακανονι σμού και πεποί-
θησης περί του κύρους και της αντικειμενικότη τας του οργά-
νου, αλλά και ως μέσο προστασίας της, συνεχί στηκε ακόμη 
και όταν η νομολογία του Δικαστηρίου φάνηκε να μην είναι 
ευνοϊκή για τις ελληνικές θέσεις10. Όπως είχε, μά λιστα, τονί-
σει και ο αείμνηστος καθηγητής Α. Φατούρος, η εμμονή αυτή 
στη Χάγη, χωρίς επανεξέταση των δεδομένων που έχουν με-
ταβληθεί, είναι αποδεικτική της δυσκαμψίας και αδράνειας 
που διακατέχει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας (Φατού-
ρος, 1996: 408).

Η δεύτερη υποπερίοδος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτε-
ρες και ουσιαστικότερες αλλαγές, τόσο στο διεθνές πεδίο, 
όσο και στην ίδια τη θέση της Ελλάδας: Οι ριζικές ανακατα-
τάξεις στο διεθνές σύστημα στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, η κρίση της Γιουγκοσλαβίας, η είσοδος της Ελλάδας 
στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξελίξεις 
μετά το Ελσίνκι, η θέση σε ισχύ της νέας Σύμβασης Δικαίου 
Θαλάσσης, η κρίση των Ιμίων και, πιο πρόσφατα, οι εξελί-
ξεις στο Κυπριακό αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της 
περιόδου αυτής και οριοθετούν το πλαίσιο εντός του οποί-
ου η ελληνική εξωτερική πολιτική κλήθηκε να σχεδιαστεί και 
εφαρμοστεί.

Ένα γεγονός μεγάλης διεθνούς νομικής και πολιτικής ση-
μασίας που έλαβε χώρα στη διάρκεια της περιόδου αυτής 

10.   Για μια εκτενέστερη ανάλυση σχετικά, βλ. (Τζήμητρας, 2002).
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ήταν και η θέση σε ισχύ της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης. 
Για την Ελλάδα, η θέση σε ισχύ της σύμβασης, αλλά και η κύ-
ρωση και επικύρωσή της από τη χώρα, σήμανε τη βελτίωση 
της θέσης της, ειδικά ως προς τις διατάξεις εθιμικού χαρα-
κτήρα που αποκρυσταλλώνονται στη Σύμβαση και εδραιώ-
νονται, όπως λ.χ. το εύρος των δώδεκα ναυτικών μιλιών για 
την αιγιαλίτιδα ζώνη, τα ίσα δικαιώματα ηπειρωτικών και νη-
σιωτικών εδα φών, το καθεστώς της συνορεύουσας ζώνης, το 
προβλεπόμενο σύστημα επίλυσης διαφορών με την ίδρυση 
του νέου Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαίου Θαλάσσης, κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο το εδραιωμένο κλίμα 
υπέρ της Χάγης, πολύ ενδιαφέρον σημείο αποτελεί η επιλο-
γή από την Ελλάδα του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαίου Θα-
λάσσης ως οργάνου για τον διακανονισμό των διαφορών 
σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης Δικαί-
ου Θαλάσσης11. Η απόφαση αυτή, που υπήρξε απόρροια μιας 
τεκμηριωμένης δυσπιστίας αναφορικά με τη νομολογία του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σε υποθέσεις οριοθέτησης 
θαλασσίων και υποθαλασσίων ζωνών κρατικής κυριαρχίας 
και δικαιοδοσίας (Ιωάννου & Στρατή, 1998: 395) είχε εδραία 
βάση στους παρακάτω λόγους: 

Πρώτον, η –έως τότε– εξέλιξη της διεθνούς νομολογίας, 
ειδικά εκείνης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ήταν 
εξόχως προβληματική, ιδιαίτερα σχετικά με ζητήματα που 
άπτονταν των δικαιωμάτων νησιών και της μεταχείρισής τους 
(Τζήμητρας, 1997) και ήγειρε σοβαρά ερωτήματα αναφορι-
κά με το δυνητι κό αποτέλεσμα εκδίκασης της ελληνοτουρκι-
κής διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Δεύτερον, 
η Ελλάδα είχε πλή ρως υποστηρίξει από την αρχή τόσο τη 
νέα Σύμβαση Δικαίου Θαλάσσης, όσο και την ίδρυση του Δι-
εθνούς Δικαστηρίου Δι καίου Θαλάσσης και συνεπώς όφειλε 

11.   Βλ. (Ιωάννου & Στρατή, 1998: 26-29 και 395) και (Ιωάννου, 1996). Η 
οικεία ελληνική δήλωση που υπεβλήθη κατά την επικύρωση της Σύμ-
βασης Δικαίου Θαλάσσης και κατ’ εφαρμογή του Αρθρου 310 Σ.Δ.Θ., 
είχε ως εξής: «[...] 3. Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 287 της Σύμβα-
σης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η Κυβέρνη-
ση της Ελληνικής Δημοκρατίας επιλέ γει, με την παρούσα δήλωση, 
το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας, που συστήθηκε 
σύμφωνα με το Παράρτημα VI της Σύμβασης, ως όργανο για το δια-
κανονισμό των διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της 
Συνθήκης».
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και στη συνέχεια να υποστηρίξει το νέο όργανο (κατ’ αντι-
διαστολή, μάλιστα, με τη στάση που είχε τηρήσει η Τουρκία 
καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης Δικαίου Θαλάσσης). 

Τρίτον, το νέο Δικαστή ριο θα στελέχωναν ειδικοί στον 
τομέα του δικαίου της θάλασ σας, αντίθετα με το Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης, του οποί ου οι δικαστές δεν ειδικεύ-
ονται, απαραίτητα, στον τομέα αυ τόν του διεθνούς δικαίου. 
Τέταρτον, στη σύνθεση του Δικα στηρίου θα περιλαμβανόταν 
αξιοσημείωτος αριθμός δικαστών από χώρες του Τρίτου Κό-
σμου, τα συμφέροντα των οποίων εν πολλοίς ταυτίζονταν σε 
ζωτικά ζητήματα με εκείνα της Ελλά δας ή τουλάχιστον υπήρ-
χε αίσθημα κοινής αντίληψης για ορι σμένα καίρια ζητήματα, 
όπως άλλωστε είχε διαφανεί κατά τη διαπραγματευτική δια-
δικασία της ΣΔΘ και πάντως θεωρήθη κε ότι, σε κάθε περί-
πτωση, θα υπήρχαν λιγότερες αγκυλώσεις.

Πέμπτον, το ΔΔΔΘ είναι υποχρεωμένο πρώτα να λαμβά-
νει υπόψη του τις διατάξεις της ΣΔΘ –οι οποίες και ευνοούν 
την Ελλάδα– και έπειτα άλλες θεωρήσεις, όπως λ.χ. τα ασα-
φή και, όπως αποδείχθηκε, επικίνδυνα κριτήρια της ευθυδι-
κίας. Έκτον, θεωρήθηκε ότι το ΔΔΔΘ θα είναι ένα όργανο 
πιο τεχνικό και λιγότερο πολιτικό εξ απόψεως τήρησης ισορ-
ροπιών. Υπενθυμίζεται ότι, όπως φαίνεται από τη νομολογία 
του σε σχετικές υποθέσεις, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 
έτεινε να δίδει λύσεις εξόχως πολιτικές –αν και ήταν πάντοτε 
προσε κτικό στην επιλογή του νομικού μανδύα με τον οποίο τις 
πε ριέβαλλε– όπως, επί παραδείγματι, έπραττε διά της ασκή-
σεως, τακτικά, ουσιαστικά διανεμητικής δικαιοσύνης και της 
τακτι κής διαμοιρασμού των διαφορών. Έτσι, συνεκτιμήθηκε 
ο κίν δυνος από τη δυνατότητα της Τουρκίας να ασκήσει ισχυ-
ρές πολιτικές πιέσεις στο όργανο, σε περίπτωση εκδίκασης 
σχετι κής υπόθεσης. Έβδομον, με δεδομένη τη νομολογία του 
Διε θνούς Δικαστηρίου της Χάγης, δεν θα υφίστατο κίνδυνος 
μιας μη ευνοϊκής αποφάσεως για την Ελλάδα που θα περι-
είχε στοι χεία από τη νομολογία του οργάνου από αίσθημα 
συνέπειας προς τη νομολογία αυτή. Όγδοον, με την αποδοχή 
της δικαιο δοσίας του ΔΔΔΘ, η Ελλάδα επιβεβαίωνε διεθνώς 
με τρόπο και περιεχόμενο και απόλυτο αλλά και συγκριτικό 
–αναφορι κά με την Τουρκία– τη θέση της και το αίσθημά της 
νομικού καθήκοντος ειρηνικής επίλυσης διαφορών σχετικά 
με τα διε θνή δικαιοδοτικά όργανα, χωρίς να εκτίθεται στους 
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δυνητι κούς κινδύνους ή, έστω, την αβεβαιότητα τη Χάγης. 
Ομολογουμένως, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η νομολο-
γία του νέου Δικαστηρίου· εκείνο που ήταν, όμως, δεδομένο 
ήταν η νομολογία του ΔΔΧ και αυτή, όπως τονίσθηκε, κάθε 
άλλο πα ρά ευνοϊκή για τις ελληνικές θέσεις θα μπορούσε να 
θεωρηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να λησμονείται ότι το 
γεγο νός της ύπαρξης διεθνούς νομικού κανονιστικού πλαι-
σίου δεν σημαίνει απαραίτητα και την αυτόματη εφαρμογή 
του, ανε ξάρτητα από πολιτικά δεδομένα και θεωρήσεις – και 
τούτο εί ναι κάτι που οι ελληνικές κυβερνήσεις συχνά φάνηκε 
να παραβλέπουν12. Στα συγκεκριμένα θέματα που άπτονται 
της εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου της θά-
λασσας στο Αιγαίο, για παράδειγμα, πρέπει να αξιολογηθούν 
πολλοί πα ράγοντες πολιτικής, όπως οι διμερείς και πολυμε-
ρείς σχέσεις στην περιοχή, τα πολιτικά δεδομένα ή οι συνέ-
πειες ενεργειών στην πολιτική στη Μεσόγειο, ο ρόλος της 
Τουρκίας, τα συμ φέροντα τρίτων, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
και άλλων κρα τών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή13.

Ένα άλλο ζήτημα, άμεσα συνυφασμένο με το προηγούμε-
νο, είναι η πορεία των ελληνοτουρκικών και τουρκοευρωπα-
ϊκών σχέσεων στη μετα-διπολική εποχή, με σημεία αιχμής 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι και τις εξελίξεις στο 
Κυ πριακό. Αναφορικά με το πρώτο, η Ελλάδα επέτυχε στο 
κείμενο του Ελσίνκι να περιληφθεί αναφορά στο Διεθνές 
Δικα στήριο της Χάγης14, δεσμεύοντας με τον τρόπο αυτό 

12.   Είναι, επί παραδείγματι, ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε 
την υπόθεση των Ιμίων ως νομική διαφορά και αναλώθηκε σε μια 
προσπά θεια νομικής τεκμηρίωσης των θέσεών της, συμπεριφερό-
μενη, στα αρχι κά τουλάχιστον στάδια, σαν να μην αντιλαμβάνεται 
ή να αδιαφορεί για τον πολιτικό χαρακτήρα και τη σκοπιμότητα της 
διαφοράς αυτής. Για την κρίση στα Ίμια βλ. (Οικονομίδης, 1999).

13.   Επί παραδείγματι, η δυνητική επέκταση του εύρους της αιγιαλίτιδας 
ζώνης της Ελλάδας στα δώδεκα ναυτικά μίλια, δικαίωμα το οποίο 
κατοχυ ρώνεται από τη νέα Σ.Δ.Θ. και το οποίο η Ελλάδα διατηρεί, 
είναι ένα ζήτημα που, μολονότι αναφέρεται σε ένα νομικό δικαίωμα 
η εφαρμογή του οποίου πραγματοποιείται με μονομερή δικαιοπραξία 
και δεν απαιτεί συναίνεση άλλου κράτους, έχει σημαντικές πολιτικές 
προεκτάσεις και η απόφαση εφαρμογής του είναι επίσης πολιτική.

14.   Βλ. παρ. 4 των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Ελσίνκι της 11ης Δεκεμβρίου 1999: «[το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο] το-
νίζει την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με 
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την Τουρκία να αποδεχθεί επίλυση των διμερών διαφορών 
με την Ελλάδα με προσφυγή στο όργανο αυτό (Περράκης, 
2002) & (Kozyris, 2001). Αναφορικά με το δεύτερο, το κλί-
μα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχε κατά την περίοδο αυτή 
αλλάξει15 προς το καλύτερο –και μάλιστα με, ανάλογα, γορ-
γούς ρυθμούς– με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Η Τουρκία δεν 
απέρριπτε πλέον την προοπτική προσφυγής στη Χάγη και η 
ελληνική πλευρά έδειχνε να μην περιορίζει τη δια φορά στο 
ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, αλλά να δέχεται μια συζήτηση 
εφ’ όλης της ύλης. Έπειτα, η δρομολόγηση εξελίξε ων στο 
Κυπριακό και η διαφαινόμενη λύση του προβλήματος θα 
μπορούσε να άρει ένα εμπόδιο, το μέγιστο ίσως, ανοίγοντας 
πιθανότατα τον δρόμο και σε μια πιο ουσιαστική ελληνοτουρ-
κική προσέγ γιση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίλυση 
των διμερών διαφορών.

Στη δεκαετία του 1990, και ιδιαίτερα μετά τα μέσα της δε-
καετίας αυτής, μεταβλήθηκαν επίσης δραστικά τα δεδομένα 
για την Ελλάδα και στον οικονομικό τομέα. Η είσοδος της 
χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση σήμανε και 
την εί σοδό της στον αποκαλούμενο «σκληρό πυρήνα» της 
Ευρώπης αλλά και στο μπλοκ των ανεπτυγμένων χωρών –με 
την Ελ λάδα να κατέχει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 
θέση ανάμεσα στα είκοσι πιο ανεπτυγμένα κρά τη. Η συμμε-
τοχή της Ελλάδας στο μπλοκ αυτό είχε επίσης επίπτωση και 
στον τρόπο με τον οποίο η χώρα άρχισε να αντιμετωπίζει και 
τελικά να συμμερίζεται και τους πολιτικούς και στρατηγικούς 
στόχους και προτεραιότητες της ομάδας αυτής, που περιε-
λάμβαναν, μεταξύ άλλων, την πρότα ξη, συνήθως, πολιτικών 
και οικονομικών συμφερόντων έναντι δικαιικών κανόνων σε 

το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και παροτρύνει τα υποψήφια κράτη 
να καταβά λουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση κάθε εκκρεμούς 
συνοριακής διαφοράς και άλλων συναφών θεμάτων. Άλλως θα πρέ-
πει να φέρουν τη διαφορά ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου εντός 
ευλόγου διαστήμα τος. Το αργότερο στα τέλη του 2004, το Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο θα επα νεξετάσει την κατάσταση ως προς κάθε εκ-
κρεμή διαφορά, ιδίως όσον αφορά στις επιπτώσεις στην ενταξιακή 
διαδικασία προκειμένου να προαγάγει την επίλυσή τους μέσω του 
Διεθνούς Δικαστηρίου...».

15.   Για μια θεώρηση των πιο πρόσφατων εξελίξεων, βλ. Κουλουμπής, 
Θ., «Ελληνοτουρκικά: Διάλογος, Διαπραγμάτευση, Διευθέτηση;», 
Καθημε ρινή, 3/2/2002.
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περιπτώσεις σύγκρουσης μεταξύ αυτών και μια πιο ελαστι-
κή και ωφελιμιστική προσέγγιση του διε θνούς δικαίου. Στην 
πραγματικότητα, η Ελλάδα πέρασε μέσα σ ένα εξαιρετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα στην αντίπερα όχθη, ευρισκό-
μενη περίπου ξαφνικά να προασπίζεται θέσεις εναντίον των 
οποίων μέχρι τότε αγωνιζόταν.

Έτσι, η Ελλάδα φάνηκε να υιοθετεί μια πιο ελαστική ερμη-
νεία αναφορικά με θέματα ανήκοντα στην εσωτερική δικαιο-
δοσία κρατών, όπως το θέμα της παραβίασης ανθρωπίνων 
δι καιωμάτων στο εσωτερικό ενός κράτους, ευθυγραμμιζόμε-
νη με ανάλογες θεωρήσεις από την πλευρά άλλων κρατών, 
που αποτέλεσαν τη βάση για επεμβάσεις όπως εκείνη στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία, η νομιμότητα των οποίων, στην καλύ-
τερη περίπτωση, ήταν αμφίβολη16. Στις περιπτώσεις, αυτές, η 
Ελλά δα, μολονότι τυπικά προσπάθησε να τηρήσει μια ενδι-
άμεση στάση17, φάνηκε τελικά στην πράξη να συντάσσεται 
με την πολιτική a la carte εφαρμογής των κανόνων του δι-
εθνούς δι καίου και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του 
Οργανι σμού Ηνωμένων Εθνών18. Όπως αποδεικνύεται από τη 
μελέτη του ιστορικού της συμπεριφοράς της Ελλάδας κατά 
τη διαδι κασία ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 
μετά από μια σειρά λανθασμένων εκτιμήσεων των δεδο-
μένων της μετα-διπολικής εποχής αλλά και συγκεκριμένων 

16.   Για μια εκτενή ανάλυση των νομικών παραμέτρων της επέμβασης 
του ΝΑΤΟ στην πρώην Γιουγκοσλαβία, βλ. (Χριστοδουλίδης, 2000) 
και (Τελαλιάν, 2000). 

17.   Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν συνέβαλε πλήρως στις ΝΑΤΟϊκές 
επιχει ρήσεις οφείλεται περισσότερο σε λόγους εσωτερικών ισορρο-
πιών και συμμαχίας με τη Σερβία και λιγότερο στον σεβασμό για το 
διεθνές δίκαιο και στην πεποίθηση περί του παρανόμου της επεμβά-
σεως.

18.   Βλέπε τις περιπτώσεις κρίσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τη 
Σομαλία, το Κόσοβο και τη Ρουάντα, αλλά και την περίπτωση του 
καθεστώ τος apartheid στη Νότιο Αφρική. Στην τελευταία αυτή πε-
ρίπτωση, μάλι στα, η Ελλάδα επέλεξε την οδό της αποχής κατά τη 
διαδικασία ψήφισης Αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 
περιλαμβανόμενων ψηφι σμάτων καταδικαστικών της καταπάτη-
σης των δικαιωμάτων των Πα λαιστινίων, υπόθεσης που, όπως είναι 
γνωστό, η Ελλάδα παραλλήλιζε με εκείνη της Κύπρου. Βλ. General 
Assembly Resolutions: 46/84 (16/12/1991), 46/87 (16/12/1991), 
46/89 (16/12/1991), 53/135 (9/12/1998), 50/29 (6/12/1995), 53/53 
(3/12/1998).



167

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

γεγονότων (λαν θασμένος παραλληλισμός Κυπριακού – γε-
γονότων που οδήγη σαν στον Πόλεμο του Κόλπου, διάλυση 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας), τα δεδομένα άλλαξαν για την 
Ελλάδα, κυρίως μετά το 1995. Η μεταβολή στο οικονομικό 
status της χώρας, η αναβάθμιση των σχέσεων της με τις ΗΠΑ 
και η ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου έφεραν την Ελλάδα 
πιο κοντά στην Ευρώ πη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή 
πιο κοντά στην ευθυ γράμμιση με τους ευρωατλαντικούς στό-
χους εξωτερικής πολι τικής και την ανταπόκριση κατά προτε-
ραιότητα στις συμμαχι κές της υποχρεώσεις, ακόμη και όταν 
αυτές φάνηκαν να στερούνται εδραίας βάσης στο διεθνές 
δίκαιο.

Τέλος, ζήτημα με μεγάλο ενδιαφέρον αποτέλεσε η συμπε-
ριφορά της Ελλάδας στις περιπτώσεις που η χώρα αισθάνθη-
κε ισχυρή και η στάση της απέναντι στο διεθνές δίκαιο στις 
περιπτώσεις αυτές.

Πρώτον, όπως ήδη σημειώθηκε, κατά τη διαπραγματευ-
τική διαδικασία στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης των Ηνωμέ-
νων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, αναφορικά με τους 
τομείς στους οποίους η Ελλάδα ήταν –ή θεώρησε ότι ήταν– 
ισχυρή, τηρήθηκε από την ίδια άκαμπτη, σκληρή διαπραγμα-
τευτική στάση, με πρόταξη των οικονομικών της συμφερό-
ντων έναντι θεμάτων ζωτικότερης σημασίας, κοινού ενδια-
φέροντος και με ισχυρότερη βάση στη διεθνή ηθική και στον 
διεθνή νο μικό πολιτισμό, όπως τα σχετικά με την προστασία 
του περι βάλλοντος. 

Δεύτερον, στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, η διαπραγμα-
τευτική ισορροπία μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας μεταβλήθηκε 
σε βάρος της Τουρκίας. Πράγματι, η Ελλάδα βρέθηκε σε 
καλή διαπραγματευτική θέση, με απόλυτους και συγκριτι-
κούς όρους, έχοντας μια σταθερή οικονομία και ουσιαστικό 
ρυθμό ανάπτυξης, ούσα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, έχοντας εξασφαλίσει, μετά το Ελσίνκι, την κοινοτικοποί-
ηση των ελληνοτουρκικών διαφορών, παραμένοντας άμεσα 
ανεπηρέαστη από τις δυνητικές εξελίξεις των επιχειρήσεων 
στην περιοχή της Μ. Ανατολής και του Κόλπου και διατηρώ-
ντας άριστες σχέσεις με όλα τα κράτη. Αντίθετα, η Τουρκία 
προσπαθούσε ακόμη να προσδιορίσει τη θέση και τον ρόλο 
της στο μετα-διπολικό περιβάλλον, είε ευρωπαϊκές βλέψεις 
για την υλοποίηση των οποίων χρειαζόταν την Ελλάδα, ευρί-
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σκετο σε μια από τις δυσμενέστερες οικονομικά περιόδους 
της πρό σφατης ιστορίας της και ανησυχούσε για τις συνέπει-
ες της διε θνούς πολιτικής στην περιοχή και την είσοδο της 
Κύπρου στην ΕΕ σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στο 
Κυπριακό19. Υπό το φως των συνθηκών αυτών, της ισχυροποί-
ησης της Ελλάδας και της μεταβολής των δεδομένων υπέρ 
της ιδίας, μπορεί να εξηγηθεί και η σταδιακή απαγκίστρωση 
της Ελλάδας από την, έως πρότινος, άκαμπτη νομική θέση 
που τηρούσε και η δια-φαινόμενη συναίνεσή της σε εφ’ όλης 
της ύλης διάλογο με την Τουρκία. 

Τρίτον, στην κατεξοχήν περίπτωση που η Ελλάδα ένιωσε 
πραγματικά ισχυρή έναντι άλλου κράτους, όταν θεώρησε ότι 
τα συμφέροντά της βλάπτονταν, ενήργησε πολιτικά, αδιαφο-
ρώντας για το διεθνές δίκαιο και την εγγενή παρανο μία των 
ενεργειών της. Αναφορά γίνεται, βέβαια, στο εμπάργκο που 
η Ελλάδα επέβαλε στην ΠΓΔΜ τον Φεβρουάριο 1994 μετά 
την κρίση σχετι κά με το θέμα της σημαίας του κράτους αυ-
τού. Δεν χωρεί αμ φιβολία ότι, από την άποψη του διεθνούς 
δικαίου, το εμπάργκο ήταν απολύτως παράνομο. Βεβαίως 
προβλήθηκε τότε μια νομική επιχειρηματολογία από την 
πλευρά της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, που είχε μια βάση 
στο διεθνές δίκαιο. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα υπεστήριξε ορ-
θώς ότι όταν υπάρχει μια ανεγνωρισμένη διμερής νομική 
διαφορά, σύμφωνα με πάγιο κανόνα του διεθνούς δικαίου, 
τα δυο μέρη οφείλουν να μην προβούν σε καμία ενέργεια 
που θα δυσχεράνει την εξεύρεση λύσης στη διαφορά αυτή. 
Τα Σκόπια, με την εισαγωγή του θέ ματος της σημαίας, θε-
ωρήθηκε ότι παρεβίασαν τον κανόνα αυτόν και συνεπώς η 
Ελλάδα δεν είχε άλλη λύση από το να προβεί στην επιβολή 
εμπάργκο προς τη χώρα αυτή20. Η νομική αυτή κατασκευή, 
που υιοθετήθηκε για την υπεράσπιση της πο λιτικής απόφα-
σης επιβολής του εμπάργκο και τη νομική της ένδυση, δεν 
αρκεί ως δικαιολογητική νομιμοποιητική βάση και δεν αίρει 
τον παράνομο χαρακτήρα της ενέργειας αυτής που κύριο 
σκοπό είχε την επίδειξη δύναμης, χωρίς τον προσήκο ντα σε-

  19.   Σε συνδυασμό και με την καταδίκη της Τουρκίας στην Υπόθεση Λο-
ϊζίδου. Για την υπόθεση αυτή βλ. (Κώνστας, 2002).

20.   Το οποίο μάλιστα επιβλήθηκε με τόσο χαλαρό τρόπο, που τελικά δεν 
εί ναι σαφές αν το εμπάργκο απέβη πιο ζημιογόνο για την ΠΓΔΜ ή 
την Ελλάδα.
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βασμό στο διεθνές δίκαιο και μάλιστα από ένα κράτος που 
πάντοτε διεκήρυττε την προσήλωσή του σ’ αυτό.

4. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
Γενικά, όπως και σε άλλους τομείς των εξωτερικών σχέσε-
ων της χώρας, έτσι και αναφορικά με το διεθνές δίκαιο, πα-
ρατηρείται ένας ελληνοκεντρισμός και μια χρησιμοθηρική 
αντι μετώπιση του δικαίου και των διεθνών εξελίξεων αλλά 
και πρωτοβουλιών. Εδώ δεν αναφερόμαστε, βέβαια, στην 
προαγωγή των εθνικών επιδιώξεων, ακόμη και με κάθε μέσο, 
που και αναμενόμενη είναι και θεμιτή. Αναφερόμαστε στην 
παρακολουθηματική λειτουργία της εξωτερικής πολιτικής σε 
σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις, στο δισταγμό ή την αδιαφο-
ρία, παρα δοσιακά, ανάληψης πρωτοβουλιών σε διεθνές επί-
πεδο, ιδιαίτερα σε θέματα που δεν άπτονται άμεσα ελληνι-
κών συμφερόντων ή ενδιαφερόντων21, την εμμονή σε θέσεις 
που μπορεί να μην οδηγούν πλέον στο προσδοκώμενο απο-
τέλεσμα και την υιοθέτηση μιας πολιτικής δράσης-αντίδρα-
σης και μάλλον δια χειριστικής κρίσεων και ζητημάτων αντί 
μιας πολιτικής ανα πτυξιακής και δυναμικής. Όποτε η Ελλάδα 
αισθάνθηκε δυνα τότερη με απόλυτους ή συγκριτικούς όρους 
(εργασίες επιτρο πών Συνδιάσκεψης Δικαίου Θαλάσσης, 
εμπάργκο ΠΓΔΜ), εφήρμοσε μια άκαμπτη, σκληρή πολιτική, 
απομακρυνόμενη από το διεθνές δίκαιο που σε άλλες περι-
πτώσεις υπεστήριζε ή υιοθετώντας μια πιο ιδιότυπη ερμηνευ-
τική προσέγγιση του διε θνούς δικαίου ή ακολουθώντας μια 
πολιτική επιλεκτικότερης επίκλησής του.

Από την άλλη πλευρά, στην ευρύτερη επιστημονική κοινό-
τητα της Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα και 
ένας διάλογος σχετικά με τον θετικισμό και την αποδόμηση 
στο διεθνές δίκαιο, ο οποίος αντλεί και από τη σχετική προ-
βληματική σε διεθνές επιστημονικό επίπεδο, αλλά και από τις 
πολιτικές επιλογές της χώρας που κάποτε απομακρύνονται 

21.   Υπάρχουν περιθώρια και πλέον βάσιμες ελπίδες για βελτίωση της 
πραγματικότητας αυτής, με την εκλογή ολοένα και αυξανόμενου 
αριθμού Ελλήνων σε διεθνή όργανα και επιτροπές, όπως η Επιτροπή 
Διεθνούς Δι καίου των Ηνωμένων Εθνών, της Υποεπιτροπής των HE 
για την Προστασία και Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ.ά.
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από το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει όμως να λησμονείται ότι 
για χώρες όπως η Ελλάδα, με ανοικτά σοβαρά και εν δυνά-
μει επι κίνδυνα ζητήματα και πρόσφατη, μόλις, αναβάθμιση 
της διε θνούς της θέσης, η συζήτηση αυτή μόνο ακαδημαϊκό 
ενδιαφέ ρον μπορεί να παρουσιάζει, καθώς δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι η πιο συνετή οδός είναι εκείνη της στήριξης και 
προαγωγής των θεσμών της διεθνούς έννομης τάξης.
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Εξωτερική Πολιτική 

και Διεθνείς 
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Μια Διαχρονική 
Σχέση σε 

Αναζήτηση Ενός 
Νέου Αφηγήματος Αντωνία Ζερβάκη*

1. Εισαγωγή
Η Ελλάδα επένδυσε στο θεσμό του πολυμερισμού 
(Nolkaemper, 2011) με επίκεντρο το φαινόμενο της διεθνούς 
οργάνωσης από πολύ νωρίς στην ιστορία της (Δούση, 2016: 
241-246). Συμμετείχε στις Διασκέψεις της Χάγης (1899, 1907), 
υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), των 
Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) καθώς και μιας πλειάδας οικουμενι-
κών οργανισμών, ενώ συμμετείχε από τα αρχικά ήδη στάδια 
στις διαδικασίες ευρωπαϊκής ενοποίησης μετά τη λήξη του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εν λόγω θεσμοί συνεχίζουν να λει-
τουργούν ως το βασικό περιβάλλον άσκησης της πολυμερούς 
διπλωματίας της χώρας, η οποία συνιστά μέχρι σήμερα προ-
τεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής1 αλλά και στοι-
χείο της φυσιογνωμίας της σύγχρονης ελληνικής πολιτείας 
όπως αποτυπώνεται στις σχετικές συνταγματικές πρόνοιες.2 

  *  Η Αντωνία Ζερβάκη είναι επίκουρη καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

 1.   Υπουργείο Εξωτερικών, «Η Ελλάδα στους Διεθνείς Οργανισμούς» 
(διαθέσιμο σε: https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-
diethneis-organismous/, πρόσβαση 22 Απριλίου 2021).

2.   Βλ. άρθρο 2 παρ. 2 του Συντάγματος: « [η] Eλλάδα, ακολουθώντας 
τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επι-
διώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την 
ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών». 
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Η συγκεκριμένη επιλογή εξυπηρετεί διαχρονικά τους κλα-
σικούς «εθνικούς στόχους» της ασφάλειας και της ανάπτυ-
ξης. Η πρόσληψη της Ελλάδας ως «αδύναμου» (με όρους 
στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος) και «απειλούμενου» 
κράτους (Τζήμητρας, 2003: 68) εμφορούμενη από την συλ-
λογική μνήμη της σύγκρουσης μετά τους δύο παγκόσμιους 
πολέμους αλλά και την εμπειρία της τουρκικής εισβολής στην 
Κύπρο, οδήγησε τη χώρα στην υιοθέτηση μιας διεθνούς συ-
μπεριφοράς βασισμένης στην πεποίθηση της υπεροχής του 
διεθνούς δικαίου στις διακρατικές σχέσεις και της ασφάλει-
ας που δημιουργούν οι διεθνείς θεσμοί.

Επιπλέον, η Ελλάδα επιδίωξε μέσω της παρουσίας της 
στους διεθνείς οικονομικούς θεσμούς να δημιουργήσει τις 
συνθήκες εκείνες που θα διασφάλιζαν την ανάπτυξη και την 
οικονομική σταθερότητα: από τη συμμετοχή της στη διαμόρ-
φωση του μεταπολεμικού συστήματος οικονομικής διακυ-
βέρνησης μέχρι την ένταξη στην Οικονομική και Νομισμα-
τική Ένωση (ΟΝΕ) αλλά και την πρόσφατη προσφυγή στο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Ελλάδα επιχείρησε να 
αξιοποιήσει τους διεθνείς θεσμούς για την ανασυγκρότηση ή 
τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας καθώς και την 
διαχείριση των οικονομικών κρίσεων.

Τέλος η συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς απο-
τέλεσε για την Ελλάδα μια σημαντική παράμετρο για την 
συγκρότηση της φυσιογνωμίας της πολιτείας, ως προς την 
εδραίωση της δημοκρατίας, την προστασία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Κατά 
τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η επιλογή ένταξης στους 
δυτικούς θεσμούς διαθέτει ιδεολογικό πρόσημο. Ακόμα και 
η συμμετοχή στα ΗΕ, μέσα από την αποδοχή του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά απόρριψη ακραίων 
ιδεολογιών που οδήγησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
το Ολοκαύτωμα. Σε περιφερειακό επίπεδο, η συμμετοχή σε 
διεθνείς οργανισμούς συνδέεται με την εμπέδωση του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος και τη χειραφέτηση από την αμε-
ρικανική επιρροή κατά την μεταπολίτευση ενώ στη συνέχεια 
με το στόχο του εκσυγχρονισμού της χώρας, συνιστώντας 
μια παράμετρο μετασχηματισμού της ελληνικής πολιτικής 
κουλτούρας (Ζερβάκη, 2005) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
τη  «… συλλογική αντίληψη σχετικά με ό,τι αφορά στην εθνι-
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κή ταυτότητα, στη ‘θέση’ του έθνους-Κράτους στον κόσμο, 
στους συμμάχους και εχθρούς, στα συμφέροντα και στις 
επιδιώξεις του» (Hill & Wallace, 1996: 8). 

Η συγκεκριμένη συμβολή θα επιχειρήσει να αναδείξει 
συνολικά τη στρατηγική, τις επιδιώξεις και την παρουσία της 
Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς, με επίκεντρο τα ΗΕ, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης 
(ΣτΕ). Θα αναδειχθούν τόσο οι συστημικές3 αλλά και οι εν-
δογενείς4 παράμετροι που επιδρούν στην εν λόγω διαδικα-
σία υπό το πρίσμα της αλληλεπίδρασης

(α) των δομικών μετασχηματισμών του διεθνούς συστή-
ματος και της ίδιας της εξελικτικής πορείας των διεθνών 
οργανισμών. Η παράμετρος αυτή θα επιτρέψει την ανάδειξη 
των διαδικασιών ωρίμανσης και προσαρμογής, -άλλοτε με 
μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη επιτυχία- της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής στις πρακτικές και την κουλτούρα της 
διεθνούς διακυβέρνησης τόσο για ζητήματα οικουμενικού ή 
περιφερειακού ενδιαφέροντος όσο και στο πλαίσιο προβο-
λής των ελληνικών θέσεων και διεκδίκησης αξιώσεων εθνι-
κού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για μια διαδικασία «κοινωνι-
κοποίησης» του ελληνικού κράτους στους διεθνείς θεσμούς, 
σε τρία επίπεδα: ιδεολογικό (συγκρότηση, ερμηνεία και 
εφαρμογή του αξιακού πλαισίου των διεθνών οργανισμών), 
θεσμικό (συμμετοχή στο θεσμικό οικοδόμημα) και επιχειρη-
σιακό (διαμόρφωση και εφαρμογή των αποφάσεων των διε-
θνών οργανισμών) (Zervaki, 2014).

(β) της εξελικτικής πορείας της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής μέσα από την εξέταση των ορθολογικών κινήτρων 
που καθορίζουν την αποκρυστάλλωση της εθνικής στρατηγι-
κής και διέπονται από μια «λογική συνεπειών» αλλά και της 
«δεοντολογικής πρόσληψης» (March & Olsen, 2019) του αξι-

3.   Οι συστημικές παράμετροι περιλαμβάνουν τη δομή του διεθνούς συ-
στήματος όπως αυτή συγκροτείται μέσα από την ισορροπία δυνάμε-
ων και την ύπαρξη διεθνών θεσμών. 

4.   Οι ενδογενείς παράμετροι αφορούν στην πολιτειακή δομή, τη σχέση 
που δημιουργείται μεταξύ των κρατικών θεσμών και οργάνων (γρα-
φειοκρατία) με αρμοδιότητα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, την 
οικονομία του κράτους αλλά και το ρόλο άλλων δρώντων σε εσωτε-
ρικό επίπεδο (όπως οι ομάδες συμφερόντων ή άλλοι θεσμοί όπως η 
Εκκλησία, η προσωπικότητα των ηγετών κτλ).
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ακού πλαισίου των διεθνών οργανισμών, η οποία είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με την πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική 
συγκρότηση της ελληνικής πολιτείας.

2.  Η ελληνική εμπειρία στη διεθνή οργάνωση: 
η πρώτη περίοδος (1945-1974) 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τον οριστικό ενταφι-
ασμό της Μεγάλης Ιδέας, ο στόχος της εθνικής ολοκλήρω-
σης που κυριάρχησε στην agenda της ελληνικής διπλωματί-
ας από τη γένεση του κράτους μέχρι και τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο εγκαταλείπεται. Ο προσανατολισμός της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής αλλάζει και πλέον ως βασικός στόχος 
αναδεικνύεται η ασφάλεια της χώρας. Η Ελλάδα επιχειρεί να 
κατοχυρώσει το στόχο της εθνικής ασφάλειας, πρωτίστως 
στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της ΚτΕ,5 και δευτε-
ρευόντως μέσω της σύναψης μιας σειράς διμερών και πολυ-
μερών συμφωνιών.6 Ως προς τη συμβολή της στην οικοδόμη-
ση της διεθνούς οργάνωσης, η Ελλάδα, εκτός από το έντονο 
ενδιαφέρον για το εγχείρημα της ΚτΕ, υποστήριξε τις φιλό-
δοξες και προοδευτικές για την εποχή προτάσεις Briand, για 
τη δημιουργία μιας «ομοσπονδιακής ένωσης της Ευρώπης».7 

5.   Η Ελλάδα αναζήτησε την ασφάλεια του συστήματος συλλογικής 
ασφάλειας της Κοινωνίας των Εθνών για πρώτη φορά στην περίπτω-
ση της ελληνοϊταλικής κρίσης του 1923, μολονότι η Ιταλία του Μουσο-
λίνι δεν συνεργάστηκε με τον οργανισμό. Ακολούθησε η αποσόβηση 
της ελληνοβουλγαρικής κρίσης το 1925 στο πλαίσιο του οργανισμού 
(Σβολόπουλος, 2003: 190-191).

6.   Λόγω της αδυναμίας της ΚτΕ να διασφαλίσει την αποφυγή τυχόν 
επιθετικών ενεργειών κατά της Ελλάδας, οι εν λόγω συμφωνίες λει-
τούργησαν ως «επικουρικά μέσα» για την κατοχύρωση της εδαφικής 
ακεραιότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται το ελληνορουμανικό Σύμφω-
νο Μη Επιθέσεως και Διαιτησίας (1928), η ελληνοϊταλική Συμφωνία 
Φιλίας, Συνδιαλλαγής και Δικαστικού Διακανονισμού (1928), το ελ-
ληνογιουγκοσλαβικό Σύμφωνο Φιλίας, Συνδιαλλαγής και Δικαστικού 
Διακανονισμού (1929), οι ελληνοτουρκικές συμφωνίες (1930, 1933) 
και το Σύμφωνο της Βαλκανικής Συνεννοήσεως (1934).

7.   Είχε προηγηθεί η ιδέα της δημιουργίας μιας βαλκανικής ομοσπονδίας, 
η οποία είχε υποστηριχθεί από μερίδα της ελληνικής πολιτικής σκη-
νής. Ο Παπαναστασίου ήταν ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας 
της ομοσπονδιακής ένωσης των βαλκανικών κρατών. Ο Βενιζέλος, 
μολονότι δεν απέρριπτε την ιδέα, τη θεωρούσε πρώιμη λόγω της κα-
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Ωστόσο, η εφαρμογή των αρχών του πρώτου στην ιστορία 
συστήματος συλλογικής ασφάλειας αποδείχθηκε ανεπαρκής. 
Στο πλαίσιο αυτό, από το 1935 οι συνθήκες άσκησης της εξω-
τερικής πολιτικής υπόκεινται σε ραγδαίες αλλαγές: οι προ-
σπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων να διατηρήσουν την 
ουδετερότητά τους δεν ευόδωσαν (Koliopoulos, 1993: 85-110), 
ούτε κατόρθωσαν να αποτρέψουν όπως ήταν φυσικό την κα-
τάρρευση του συστήματος της ΚτΕ. Έτσι, η Ελλάδα βρέθηκε 
εκτεθειμένη στη δίνη των διεθνών εξελίξεων, η οποία τη συ-
μπαρέσυρε στην εμπλοκή της στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

2.1  Η ανάδυση της σύγχρονης διεθνούς οργάνωσης και το 
ψυχροπολεμικό αποτύπωμα στην ελληνική παρουσία 
στους διεθνείς θεσμούς (1945-1967) 

Η Ελλάδα μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επεν-
δύει εκ νέου στη διεθνή οργάνωση σε ένα περιβάλλον εξαι-
ρετικά σύνθετο: ο Ψυχρός Πόλεμος είναι προ των πυλών κα-
θώς ο ανταγωνισμός εδραίωσης των διαχωριστικών γραμ-
μών από τις μεγάλες δυνάμεις ανάμεσα στο ανατολικό και το 
δυτικό μπλοκ είναι εμφανής. Η διαπραγματευτική ισχύς της 
χώρας είναι ασθενής αφενός λόγω της δεινής οικονομικής 
κατάστασης στην οποία βρίσκεται και αφετέρου λόγω του 
εύθραυστου πολιτικού συστήματος8 και την παγίωση των δι-
αχωριστικών γραμμών σε επίπεδο ελληνικής κοινωνίας που 
οδηγούν σύντομα στην έναρξη του εμφυλίου. 

Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη των ΗΕ 
το 1945 (Κούμας, 2015: 35-50) και των θεσμών του Bret-
ton Woods του 1947 θέτοντας ως προτεραιότητα την εθνική 

τάστασης που κυριαρχούσε την εποχή εκείνη στα Βαλκάνια (Σβολό-
πουλος, 2003: 230 και 238-239).

8.   Μεταξύ άλλων λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε το στέμμα αλλά 
και ο στρατός στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, το διακοσμητικό 
ρόλο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τη συνεχή εναλλαγή κυβερνή-
σεων. Από την κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό τον Γ. Παπανδρέου 
το 1945 έως την τελευταία κυβέρνηση υπό τον Π. Κανελλόπουλο που 
σχηματίστηκε το 1967, λίγες ημέρες πριν την κατάλυση της δημοκρα-
τίας μεσολάβησαν άλλες 32 κυβερνήσεις. Προεδρία της Κυβέρνη-
σης, «Κυβερνήσεις από το 1909 ως σήμερα» (διαθέσιμο σε: https://
gslegal.gov.gr/?page_id=776&sort=time, πρόσβαση 18 Απριλίου 
2021). 
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ασφάλεια καθώς και το ζήτημα της οικονομικής ανάταξης 
της χώρας. Εκτός από τα ΗΕ, η Ελλάδα την περίοδο αυτή 
απέκτησε την ιδιότητα μέλους στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Συνεργασίας (μετέπειτα ΟΟΣΑ) το 1948, στο 
ΣτΕ το 1949,9 στο ΝΑΤΟ το 1952,10 ενώ αποτέλεσε το πρώτο 
κράτος που υπέγραψε Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπα-
ϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1961.11 Οι συγκεκριμένες 
επιλογές επισφράγισαν τον πολιτικό προσανατολισμό της 
Ελλάδας σε διεθνές, περιφερειακό και εσωτερικό επίπεδο, 
αποτελώντας μέρος της εμπειρίας του λεγόμενου «ψυχρο-
πολεμικού εκσυγχρονισμού».12

Σε επίπεδο ΗΕ, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που 
αξιοποιεί το θεσμικό πλαίσιο του οργανισμού. Η ελληνική 
προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας το 1946 πραγματοποι-
είται με το βλέμμα στραμμένο στον εμφύλιο, αναδεικνύοντας 
τις επιπτώσεις που θα επέφερε μια ανατροπή στην έκβασή 
του στην ψυχροπολεμική  ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. 
Η αφορμή δόθηκε με την στήριξη που παρείχαν η Αλβανία, 
η Βουλγαρία και η Γιουγκοσλαβία στους Έλληνες κομμουνι-
στές, διακυβεύοντας σύμφωνα με την επιστολή της ελληνι-
κής κυβέρνησης «την δημόσια τάξη και την εδαφική ακεραι-
ότητα»13 της χώρας με πιθανές επιπτώσεις στην διεθνή ειρή-

  9.   Το 1947 οι Έλληνες κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είχαν ταχθεί μά-
λιστα υπέρ της ομοσπονδιακής προοπτικής του οργανισμού (Σβολό-
πουλος, 2003: 41 και 114, υποσημείωση 5).

10.   Είχαν προηγηθεί οι προσπάθειες σύναψης ενός Μεσογειακού Συμ-
φώνου με αντικείμενο την ασφάλεια στην Αν. Μεσόγειο, ιδέα η οποία 
λειτούργησε τελικά ως ο προπομπός της ελληνικής προσχώρησης 
στο ΝΑΤΟ (Ροζάκης, 1973: 373).

 11.   Ο στρατηγικός προσανατολισμός της Ελλάδας αναφορικά με την 
επιλογή της συμμετοχής στην ΕΟΚ και όχι στην ΕΖΕΣ οφείλεται με-
ταξύ άλλων και στο γεγονός της πολιτικής υπεροχής της Μεγάλης 
Βρετανίας στους κόλπους της τελευταίας και στις σχέσεις των δύο 
κρατών υπό το φως των εξελίξεων σχετικά με το Κυπριακό την περί-
οδο εκείνη (Σβολόπουλος 2003: 115).

12.   Θεμελιωμένου στα πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης, πολιτικής συ-
μπεριφοράς και θεσμών που υιοθετήθηκαν ή ενισχύθηκαν στις χώ-
ρες που εντάχθηκαν στα δύο διαφορετικά στρατόπεδα του διπολι-
κού συστήματος (Χατζηβασιλείου, 2015: 21-22).

13.   Letter from the Acting Chairman of the Delegation of Greece and 
enclosed memorandum, 1946 στο Repertoire of Security Council 
Practice, The Greek frontier incidents question 1946-1951: 309.
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νη και ασφάλεια. Η αντίδραση του οργάνου ήταν εξαιρετικά 
μετριοπαθής λόγω των αντεγκλήσεων μεταξύ των μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας ενώ το θέμα σύντομα διεγράφη από 
την ημερήσια διάταξη του οργάνου,14 αφήνοντας την εξάρ-
τηση στην στρατιωτική και πολιτική στήριξη των Βρετανών 
και στην συνέχεια των Αμερικανών (Coufoudakis, 1981: 275-
297) ως την μόνη διέξοδο στην ελληνική κυβέρνηση.15 Η εν 
λόγω εξάρτηση επιτείνεται από το γεγονός ότι η μεταπολε-
μική ανοικοδόμηση της Ελλάδας δεν πραγματοποιήθηκε με 
χρηματοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα όπως αρχικά 
είχε σχεδιαστεί, αλλά μέσω του αμερικανικού σχεδίου Μάρ-
σαλ (Botsiou, 2009: 209-240 & Fatouros, 1981: 239-258).

Η Ελλάδα καταφέρνει να εκλεγεί στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβουλίου Ασφαλείας την 
περίοδο 1952-1953. Το διπλωματικό παρασκήνιο της εκλογής 
είχε έντονο ψυχροπολεμικό χαρακτήρα, καθώς επρόκειτο 
για θέση κράτους από την Ανατολική Ευρώπη που θα διαδε-
χόταν την Γιουγκοσλαβία. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν ένθερμα την 
ελληνική υποψηφιότητα αποσκοπώντας στην εκλογή φιλο-
δυτικού μέλους και όχι κάποιου κράτους κάτω από την επιρ-
ροή της ΕΣΣΔ. Έτσι, μολονότι η Ελλάδα κατάφερε να εκλεγεί, 
η χειραγώγηση της εξωτερικής της πολιτικής από τις ΗΠΑ και 

14.   Πολύ σύντομα, το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο, στο πλαίσιο της 
Γενικής Συνέλευσης αυτή τη φορά, όπου η πλειονότητα των κρατών 
ανήκαν στην δυτική σφαίρα επιρροής και δεν υπήρχε ο θεσμικός 
σκόπελος της αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων. Η απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης μεταξύ άλλων καλούσε τα τρία κράτη και την 
Ελλάδα να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα και δια-
τύπωνε την απόφαση της δημιουργίας μιας Ειδικής Επιτροπής των 
ΗΕ για τα Βαλκάνια (UNSCOB), η οποία με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
θα διερευνούσε, θα κατέγραφε και θα ανέφερε τις εξελίξεις στη 
Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της έως και 
το Δεκέμβριο του 1951. Βλ. «Threats to the Political Independence 
and the Territorial Integrity of Greece», Α/RES/109 (II) 18 November 
1949. Η συμβολή του οργανισμού στο ζήτημα αυτό πολιτικοποιήθηκε 
περαιτέρω με την αποχή της Σοβιετικής Ένωσης και της Πολωνί-
ας από τις εργασίες της Επιτροπής, η οποία αποτελείτο κυρίως από 
Βρετανούς και Αμερικανούς. Βλ. Μαργαρίτης (2001: 567).

15.   Βλ. σχετική τοποθέτηση της ελληνικής αντιπροσωπείας στην συζήτη-
ση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εν όψει της υιοθέτησης του 
ψηφίσματος «Ενωμένοι για την Ειρήνη» στο: United Nations, General 
Assembly Official Records (1950: 297-8).   
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τη Βρετανία δεν άφησε περιθώρια για σημαντική αξιοποίηση 
της παρουσίας της σε ένα τόσο σημαντικό διεθνές όργανο. 
Πράγματι, η Ελλάδα τήρησε φιλοδυτική στάση και αντέδρα-
σε πολλές φορές σπασμωδικά, αποφεύγοντας να εγείρει το 
Κυπριακό ως θέμα προς συζήτηση ή υποστηρίζοντας αρχικά 
τις προσφυγές της ομάδας των αντι-αποικιακών κρατών.16 

Όμως και σε επίπεδο συλλογικών οργάνων, η Ελλάδα 
απέτυχε να δημιουργήσει μια σταθερή στρατηγική για τη σύ-
ναψη συμμαχιών (αυτό διαφαίνεται από την έλλειψη ευρείας 
υποστήριξης στη Γενική Συνέλευση στο θέμα της Κύπρου) 
και παρέμεινε υπό την κηδεμονία των ΗΠΑ. Σε γενικές γραμ-
μές, η Ελλάδα υιοθέτησε μια επιλεκτική —ως προς τα θέματα 
στα οποία κινητοποιήθηκε— συμπεριφορά. Στο ζήτημα της 
αυτοδιάθεσης για παράδειγμα, τάχθηκε υπέρ του δικαιώμα-
τος αυτοδιάθεσης του λαού της Αλγερίας το 1957, κάτι που 
δεν έκανε με την περίπτωση του Μαρόκου ή της Τυνησίας. 
Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, 
τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού υιοθετείται 
μια πολιτική αλληλεγγύης με τον αραβικό κόσμο. Η Ελλά-
δα ήταν η μόνη δυτική χώρα που διαφώνησε με το σχέδιο 
διχοτόμησης της Παλαιστίνης το οποίο υπέβαλε στη Γενική 
Συνέλευση το 1947 η Επιτροπή των ΗΕ για την Παλαιστίνη 
(UNSCOP),17 συντασσόμενη με επτά Αραβικά κράτη, το Αφ-
γανιστάν, το Πακιστάν, την Ινδία, την Τουρκία και την Κούβα, 
τάχθηκε υπέρ της διεθνοποίησης της πόλης της Ιερουσαλήμ, 
ενώ η πρόταση δεν υποστηρίχθηκε από την πλειονότητα των 
δυτικών κρατών συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ (Σακ-
κάς, 2015α: 69-79) και μια δεκαετία αργότερα, κατήγγειλε 
την αγγλο-γαλλική επέμβαση στο Σουέζ, επιδοκιμάζοντας 
την αμερικανική παρέμβαση στα ΗΕ κατά των εισβολέων 
(Σακκάς, 2015β: 17).

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Ελλάδα συμμετείχε στην 
πολυεθνική δύναμη που συστάθηκε με αφορμή τον πόλεμο 
της Κορέας, μετά την ενεργοποίηση του Κεφαλαίου VII, ενώ 
τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των επιχειρήσεων υπερψηφί-
ζοντας την αμερικανική πρόταση του ψηφίσματος «Ενωμέ-

16.   Η μόνη εξαίρεση της φιλοδυτικής στάσης ήταν η υποστήριξη της 
αραβικής ομάδας, βλ. (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 2000: 247).

17.   A/RES/181(II) 29 November 1947.
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νοι για την Ειρήνη» της Γενικής Συνέλευσης.18 Το γεγονός 
ότι η Ελλάδα συμμετείχε στην πρώτη εφαρμογή απόφασης 
για τη λήψη στρατιωτικών μέτρων στην ιστορία των ΗΕ συ-
νιστά ένδειξη προσήλωσης στην ιδέα ενός αποτελεσματικού 
συστήματος συλλογικής ασφάλειας (United Nations, 1950), 
σύμφωνη εντούτοις με τον ιδεολογικό προσανατολισμό του 
κράτους ως μέλους της δυτικής ομάδας κρατών.  

Ως προς τα εθνικά θέματα, το ζήτημα που κυριαρχεί στη 
διπλωματική agenda στα ΗΕ αν και με πολύ περιορισμένα 
αποτελέσματα είναι το Κυπριακό. Οι προσπάθειες των ελληνι-
κών κυβερνήσεων για εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης 
στην περίπτωση του εθνοαπελευθερωτικού αγώνα των Κυ-
πρίων με απώτερο στόχο την ένωση, στο πλαίσιο της Γενικής 
Συνέλευσης, συνοδευόμενες παράλληλα με δύο προσφυγές 
κατά του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (Coufoudakis, 1975: 296 & Αιμιλιανίδης, 2008),19 
έχουν πενιχρά αποτελέσματα. Έτσι, το 1958 κλείνει άδοξα ο 
κύκλος της διπλωματικής προσπάθειας για εφαρμογή του δι-
καιώματος της αυτοδιάθεσης του κυπριακού ελληνισμού στο 
πλαίσιο του οργανισμού,20 εγκλωβίζοντας το ελληνικό κράτος 
στην επιλογή των τριμερών διαπραγματεύσεων που οδήγη-
σε στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Η ανακήρυξη της ανε-
ξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας μάλλον άνοιξε παρά 
έκλεισε τους ασκούς του Αιόλου για την ελληνική εξωτερική 

18.   «Uniting for Peace», A/RES/377(V) 3 November 1950.
19.   Πρόκειται για τις δύο διακρατικές προσφυγές που υπέβαλε η Ελλά-

δα εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου στην Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων το 1956 (Προσφυγή Αρ. 176/56) και το 1957 (Προσφυγή 
Αρ. 299/1957).  

20.   Αν και η ελληνική πλευρά καταφέρνει να εγγράψει το θέμα στην 
ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης το 1954 θεωρώντας ότι 
έχει  διεθνοποιήσει το ζήτημα, δεν λαμβάνεται κάποια απόφαση κα-
θώς θεωρείται ότι η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για την συζήτηση 
του θέματος αυτού. Α/RES/814(Χ) 17 December 1954. Την επόμενη 
χρονιά η Γενική Συνέλευση αρνήθηκε να εγγράψει το κυπριακό στην 
ημερήσια διάταξη, το 1957 μια νέα προσφυγή της Ελλάδας κατάφερε 
να εξασφαλίσει την υιοθέτηση ενός εξαιρετικά μετριοπαθούς ψηφί-
σματος που επιζητούσε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ενώ το 
1958 κατέθεσε ψήφισμα υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου το οποίο 
απέσπασε μεν την πλειοψηφία στην Πολιτική Επιτροπή και στη Γενι-
κή Συνέλευση, δεν κατάφερε όμως να συγκεντρώσει την απαραίτητη 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (Σβολόπουλος, 2003: 142-143).
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πολιτική. Το 1964, με αφορμή τις διακοινοτικές ταραχές στην 
Κύπρο, η Ελλάδα προκρίνει την επιλογή δημιουργίας μιας ει-
ρηνευτικής δύναμης των ΗΕ και της έναρξης διαδικασίας με-
σολάβησης υπό την αιγίδα του οργανισμού έναντι της προο-
πτικής εμπλοκής του ΝΑΤΟ (όπως επιδίωκαν ΗΠΑ και Μεγάλη 
Βρετανία) στην ειρηνευτική διαδικασία στο νησί (Coufoudakis, 
1976: 463). Ωστόσο, ούτε η μεσολάβηση είχε ως αποτέλεσμα 
μια κοινώς αποδεκτή λύση, ούτε και η παρουσία της ειρηνευ-
τικής δύναμης των ΗΕ κατάφερε να αποτρέψει την τουρκική 
εισβολή μια δεκαετία αργότερα. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η σύνδεση Ελλάδας-ΕΟΚ το 1961 
αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή με στόχο πολιτικά και 
οικονομικά οφέλη. Σε ό,τι αφορά στην οικονομική πολιτι-
κή, εκτός από την οικονομική βοήθεια της Κοινότητας ανα-
μενόταν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
προϊόντων και υπήρχε η προσδοκία για την ευρύτερη ανα-
προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας (Πεσμαζόγλου, 1958: 
9-17 & Ζολώτας, 1976: 14-25). Σε πολιτικό επίπεδο, η επιλογή 
αυτή «έδενε» τη χώρα στο δυτικό σύστημα διακυβέρνησης,21 
ενίσχυε τη θέση της στο ευρωπαϊκό θεσμικό τοπίο ενώ δη-
μιουργούσε νέες προοπτικές και στη διαδικασία της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης.22 Πρόκειτο για το πρώτο βήμα για την 
επερχόμενη «χειραφέτηση» της ελληνικής εξωτερικής πολι-
τικής στη δεκαετία του ’70. 

Ο αντίλογος ήταν έντονος καθώς η εν λόγω επιλογή της 
κυβέρνησης θα είχε άμεση επίδραση στη φυσιογνωμία του 
εσωτερικού πολιτικού συστήματος, με την εγκαθίδρυση ενός 
προτύπου διακυβέρνησης που θα ενίσχυε την οικονομία 

21.   Η επιλογή της σύνδεσης και μετέπειτα ένταξης της Ελλάδας στην 
ΕΟΚ θεωρήθηκε ένας ακόμη τρόπος δέσμευσης της χώρας στο 
ΝΑΤΟ (Clogg, 1984: 257).

22.   Σύμφωνα με τον Κ. Καραμανλή «ο ελληνικός λαός, εισερχόμενος 
εις την Κοινότητα, δεν αποβλέπει προς αυτήν ως μίαν δυνατότητα 
αντλήσεως οικονομικών μόνον πλεονεκτημάτων. Ο ελληνικός 
λαός αναλαμβάνει και υποχρεώσεις και έχει συναίσθησιν των 
καθηκόντων του […] Η γεωγραφική θέσις της Ελλάδος τόσον εν τη 
Βαλκανική Χερσονήσω αλλά ιδίως η γειτνίασή της με τας χώρας 
της Μέσης Ανατολής εξυπηρετεί διττώς τους μεγάλους σκοπούς 
της Ευρώπης…». Απόσπασμα από ομιλία του Κ. Καραμανλή στο 
Συμβούλιο Υπουργών της ΕΟΚ το 1962 (Τομαή-Κωνσταντοπούλου, 
2003: 411).
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της αγοράς. Οι αντιδράσεις αναφορικά με τις οικονομικές 
και πολιτικές προοπτικές της σύνδεσης και της επικείμενης 
ένταξης στην ΕΟΚ προέρχονταν τόσο από πολιτικά κόμμα-
τα (με κύριο εκφραστή την ΕΔΑ) αλλά και από μερίδα του 
ακαδημαϊκού κόσμου (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 2000: 
234, Τριάντης, 1961, Κιτσίκης, 1962 & Ηλιού, 1962). Η κριτι-
κή αυτή αποτέλεσε την ιδεολογική βάση για τις αντιδράσεις 
στην υποβολή αίτησης ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ την 
επόμενη δεκαετία.

Η αστάθεια του πολιτικού συστήματος, οι αδυναμίες του 
Συντάγματος και το έντονα φορτισμένο πολιτικό κλίμα οδή-
γησαν στην κατάλυση της δημοκρατίας το 1967. Η αιτιολό-
γηση του πραξικοπήματος βασίστηκε στο επιχείρημα της 
αποτροπής ενός κομμουνιστικού πραξικοπήματος, αιφνιδι-
άζοντας ωστόσο το παλάτι, τους πολιτικούς αλλά και τους 
ανώτερους ιεραρχικά αξιωματικούς του ελληνικού στρατού 
(Clogg, 1984: 271-272).

2.2  Η επταετία της απομόνωσης στους διεθνείς θεσμούς 
(1967-1974)

Το 1967 ξεκίνησε η περίοδος της επταετούς δικτατορίας που 
διέκοψε την πορεία μετάβασης του ελληνικού πολιτικού συ-
στήματος σε ένα περισσότερο ανοιχτό και συμμετοχικό σύ-
στημα, όξυνε τις αντιθέσεις που είχε κληροδοτήσει ο εμφύλι-
ος, δυσχέρανε τη θέση της χώρας στη διεθνή σκηνή -με την 
εξαίρεση τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ- διακόπτοντας 
την εφαρμογή της Συνθήκης Σύνδεσης με την ΕΟΚ, προκα-
λώντας την έντονη αντίδραση των κρατών μελών του ΣτΕ 
με αποτέλεσμα την αποχώρηση της Ελλάδας από τον οργα-
νισμό (Valticos, 2002: 97-105) και απομονώνοντας τη χώρα 
από τις συμμαχίες που είχε καταφέρει να δημιουργήσει τις 
προηγούμενες δεκαετίες στα ΗΕ. 

Η ελληνοκεντρική θεώρηση των γεωπολιτικών συνθηκών 
στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, απόρροια της πεποίθησης 
ότι η αμερικανική στήριξη στην ελληνική εξωτερική πολιτι-
κή θα είχε εκτόπισμα αντίστοιχο με εκείνο στον εσωτερικό 
πολιτικό βίο, οδήγησαν στην απομάκρυνση από τα πρότυπα 
προάσπισης των ελληνικών συμφερόντων στο πλαίσιο των 
διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς 
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δικαίου. Η απόκλιση από την επίσημη θέση των κυβερνήσε-
ων έως το 1967 σχετικά με την ανεξαρτησία της Κύπρου και 
η επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, υποβάθμισαν το κύρος της Ελλάδας στα ΗΕ και 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

Η περιθωριοποίηση της Ελλάδας είναι εμφανής στις συζη-
τήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας τις μέρες που 
ακολούθησαν την ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου στην 
Κύπρο, επηρεάζοντας την τύχη της ελληνικής προσφυγής με 
αφορμή την πρώτη τουρκική εισβολή στο νησί.23 H απόφαση 
353/197424 μπορεί να επιβεβαιώνει τον σεβασμό στην «κυρι-
αρχία, [την] ανεξαρτησία και [την] εδαφική ακεραιότητα της 
Κύπρου» και να χρησιμοποιεί διατυπώσεις στο προοίμιο που 
δύνανται να συνδεθούν με το άρθρο 39 του Χάρτη,25 ωστό-
σο δεν ενεργοποιεί τον μηχανισμό του Κεφαλαίου VII. Αντι-
θέτως, το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί τον άμεσο τερματισμό 
της στρατιωτικής επέμβασης χωρίς ωστόσο να κατονομάζει 
την Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες τόσο της 
τουρκικής όσο και της κυπριακής πλευράς για την εμπλοκή 
της Ελλάδας στις εσωτερικές υποθέσεις της Κύπρου στο πλαί-
σιο των συζητήσεων του οργάνου τις προηγούμενες ημέρες.  

Στο ΣτΕ, η κατάσταση είναι δυσμενέστερη για τις ελληνι-
κές θέσεις μέχρι την επιστροφή της Ελλάδας στους κόλπους 
του οργανισμού. Στα τέλη Ιουλίου του 1974 η Συμβουλευτική 
Συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο καταδίκασε το 
πραξικόπημα κατά της νόμιμης κυβέρνησης με την υποστήρι-
ξη της ελληνικής δικτατορίας, εξέφρασε τη λύπη του σώμα-
τος για την αποτυχία εύρεσης λύσης στο πολιτικό πρόβλημα 
της Κύπρου με διπλωματικά μέσα «γεγονός που οδήγησε την 
Τουρκία να ασκήσει το δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο 
4 της Συνθήκης Εγγύησης του 1960» και, τέλος, αναφέρεται 
μόνο στα δικαιώματα της τουρκοκυπριακής πλευράς.26

23.   Βλ. Repertoire of Security Council Practice, The situation in Cyprus 
1972-1974: 149-151.

24.   Βλ. S/RES/353 20 July 1974.
25.   Βλ. Repertoire of Security Council Practice, A. Article 39 - 

Determination of threat to the peace, breach of the peace, or act of 
aggression, 1972-1974: 220.

26.   Βλ. σχετικά CoE, Consultative Assembly Resolution 573 (1974), 29 
July 1974.
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Η απομόνωση από την ευρωπαϊκή δημόσια τάξη και η 
απομάκρυνση από τις αρχές των ΗΕ οδήγησαν την Ελλάδα 
πολύ κοντά σε μια γενικευμένη σύρραξη με την Τουρκία, της 
στέρησαν τη δυνατότητα αξιοποίησης των θεσμικών μηχανι-
σμών των διεθνών οργανισμών και της κληροδότησαν πολύ 
σοβαρά προβλήματα και ευθύνες για το μέλλον του κυπρι-
ακού ελληνισμού. Επιπλέον, η ελληνική πολιτική κουλτούρα 
σημαδεύτηκε έντονα από την επταετή διακυβέρνηση της 
χούντας, καθώς ενδυναμώθηκαν τα αισθήματα της απομό-
νωσης, της ανασφάλειας, του έντονου αντιαμερικανισμού 
και της βαθιάς απογοήτευσης για το ρόλο των δυτικών συμ-
μάχων και θεσμών (πρωτίστως του ΝΑΤΟ αλλά και των ΗΕ) 
σε σχέση με την προάσπιση ζωτικών ελληνικών συμφερό-
ντων. Η δικτατορία όμως παρά τις τραγικές συνέπειες των 
επιλογών της, συνέβαλε στη συνειδητοποίηση της ανάγκης 
για εδραίωση ενός φιλελεύθερου πολιτικού συστήματος και 
την αλλαγή στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική αναζητώ-
ντας την ασφάλεια των ευρωπαϊκών θεσμών.27 

3.  Η ελληνική εξωτερική πολιτική από την 
μεταπολίτευση έως σήμερα

3.1.  Αναζητώντας την χειραφέτηση της εξωτερικής πολιτι-
κής μέσα από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό: 1974-
1981 

Η μετάβαση στη δημοκρατία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για 
την ελληνική εξωτερική πολιτική. Μετά το 1974, η Ελλάδα 
διατηρώντας τον δυτικό της προσανατολισμό, επιλέγει μια 
περισσότερο ανεξάρτητη στάση. Η σύμπλευση με τα κράτη 
της Δυτικής Ευρώπης, η χειραφέτηση από την κηδεμονία των 
ΗΠΑ και το άνοιγμα σε τρίτες χώρες του αραβικού κόσμου 
και της σοσιαλιστικής ομάδας ενσαρκώνουν αυτή την μετα-
στροφή.28 Η μετατόπιση του βάρους της ελληνικής εξωτερι-

 27.   Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σχετική μαρτυρία του Κουλουμπή 
(2002) μέσα από την καταγραφή συζητήσεων στις αρχές της δεκ. 
του 70. 

28.   Είναι χαρακτηριστικές οι προγραμματικές δηλώσεις του Κ. Καρα-
μανλή στη Βουλή αμέσως μετά τις εκλογές του 1974: «με βάση την 



188

ΑΝΤΩΝΊΑ ΖΕΡΒΑΚΗ

κής πολιτικής στους δυτικούς θεσμούς εξυπηρετούσε επίσης 
την σταθερότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος, σε πλήρη 
σύμπνοια με το λαϊκό αίσθημα.29 

Είναι επίσης σκόπιμο να επισημανθεί ότι εκτός από το ζή-
τημα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο η περίοδος αυτή, 
συμπίπτει με την ανάδυση του τουρκικού αναθεωρητισμού,30 
τον οποίο η ελληνική κοινωνία απέδωσε στην στήριξη της 
χώρας αυτής από τις ΗΠΑ. Η ρητορική του ΠΑΣΟΚ και των 
κομμάτων της αριστεράς συνέβαλε στην ταύτιση της Τουρκί-
ας με τις ΗΠΑ και την «ιμπεριαλιστική Δύση» αμφισβητώντας 
την κοινωνική νομιμοποίηση της κυρίαρχης μετεμφυλιακής 
πολιτικής κουλτούρας (Κώνστας, 1989: 25), η οποία ήταν σα-
φώς προσανατολισμένη προς τη Δύση, ταυτίζοντας τον πα-
ραδοσιακό εχθρό με τον ιδεολογικό αντίπαλο της χώρας στα 
μάτια της ελληνικής κοινωνίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ελληνική ηγεσία επιχείρησε την 
αναδίπλωση της στρατηγικής του κράτους, με τη χειραφέτη-
ση της εξωτερικής πολιτικής με όχημα τους διεθνείς οργανι-
σμούς, η οποία πραγματοποιήθηκε σε τρία επίπεδα: 

(α) με την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του 
ΝΑΤΟ, ως τακτική κίνηση για την εκτόνωση της λαϊκής αντί-
δρασης αλλά και την άσκηση πίεσης στους κόλπους της συμ-
μαχίας για το ζήτημα της Κύπρου.31 

(β) με τον επαναπροσδιορισμό του δυτικού προσανατο-
λισμού του κράτους με επίκεντρο τη συμμετοχή στους ευ-
ρωπαϊκούς θεσμούς: οι σχέσεις με το ΣτΕ αποκαθίστανται. Η 
Ελλάδα επιστρέφει στον οργανισμό και προχωρά στην ανά-

ισοτιμία, το αμοιβαίο συμφέρον και το σεβασμό της μη αναμίξεως 
στις εσωτερικές υποθέσεις η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να επιδι-
ώξει τη φιλία και τη συνεργασία όλων ανεξαιρέτως των χωρών του 
κόσμου, ανεξαρτήτως του πολιτικού και κοινωνικού των καθεστώ-
τος» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 2000: 328).

29.   Για την πεποίθηση ότι η χειραφέτηση από την αμερικανική επιρροή 
ήταν καθοριστική για την εκτόνωση των πολιτικών εντάσεων στο 
εσωτερικό της χώρας βλ. σχετικά Τσάτσος (2001).   

30.   Για την παρουσίαση των ζητημάτων που εμπίπτουν στη σφαίρα των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων και την αποτύπωση της εξέλιξης της 
αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας βλ. Συρίγος (2016).  

 31.   Η Ελλάδα  ξεκινά τις διεργασίες επιστροφής στο στρατιωτικό σκέ-
λος του ΝΑΤΟ μερικά χρόνια αργότερα, το 1977, οι οποίες ολοκλη-
ρώνονται το 1980.
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ληψη συμβατικών υποχρεώσεων στο πεδίο των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ενισχύοντας το προφίλ της σε διεθνές και περι-
φερειακό επίπεδο ως πολιτειακής οντότητας, οποία αποτελεί 
μέρος της «ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης»,32 ενώ παράλληλα 
δραστηριοποιείται για τη βελτίωση του κλίματος στο πλαί-
σιο των οργάνων του, τα οποία πλέον διάκεινται πιο ευνοϊκά 
ως προς τις ελληνικές θέσεις με χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα την περίπτωση της Κύπρου.33 Την αιχμή του δόρατος της 
μεταστροφής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ωστόσο 
συνιστά η επανενεργοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης με 
την ΕΟΚ και η υποβολή αίτησης ένταξης ως πλήρους μέλους 
στον οργανισμό τον Ιούνιο του 1975. 

(γ) με την υιοθέτηση  μιας πολυδιάστατης πολιτικής σε 
επίπεδο ΗΕ με έμφαση στην προώθηση της ειρηνικής διευ-
θέτησης των διαφορών, του δικαιώματος αυτοδιάθεσης, του 
αφοπλισμού και της προσπάθειας συγκρότησης μιας νέας 
οικονομικής τάξης κτλ.34 και το άνοιγμα σε ομάδες κρατών 
πλην της δυτικής ομάδας. Η νέα ταυτότητα της εξωτερικής 
πολιτικής είναι εμφανής και στην συμμετοχή της χώρας στη 
Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΔΑΣΕ) στο Ελσίνκι (1975), η οποία αποτέλεσε και το όχημα 
για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής ostpolitik της δε-
καετίας του 70 (Karamouzi, 2013: 597-618).

Η μετατόπιση του στρατηγικού βάρους από τις ΗΠΑ στη 
Δυτική Ευρώπη και στην οικοδόμηση νέων συμμαχιών στους 
οργανισμούς οικουμενικής εμβέλειας συμπίπτει, όπως προ-

32.   Ενδεικτικά κύρωση της ΕΣΔΑ και του 1ου Πρωτοκόλλου το 1974 (υπο-
γραφή 28.11.1950), των Πρωτοκόλλων 2, 3 και 5 στην ΕΣΔΑ το 1975 
(υπογραφή 28.11.1974, 30.11.1965 και 28.11.1974 αντίστοιχα) (διαθέσιμο 
σε: https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/
conventions/treaty/results/subject/3, πρόσβαση 19 Απριλίου 2021).

33.   Από το 1975 ο οργανισμός ενεργοποιείται για την αντιμετώπιση του 
πολιτικού προβλήματος, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κα-
τοίκων του νησιού και την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής 
στο ελεύθερο τμήμα. Βλ. χαρακτηριστικά Council of Europe, PACE, 
Recommendation 756 (1975), 27 January 1975 και Resolution 615 
(1976), 30 January 1976. 

34.   Βλ. Παρέμβαση του Αντιπροέδρου και Υπουργού Εξωτερικών της 
Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Γ. Μαύρου στη Γενική Συνέλευση 
των ΗΕ το 1974 και του Υπουργού Εξωτερικών Δ. Μπίτσιου στη 
Γενική Συνέλευση των ΗΕ το 1975 (διαθέσιμο σε: https://ask.un.org/
faq/82744 , πρόσβαση 19 Απριλίου 2021).
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αναφέρθηκε, με τις πρώτες εκδηλώσεις της αναθεωρητικής 
πολιτικής της Τουρκίας. Με αφορμή την έκδοση αδειών και 
την διεξαγωγή σεισμογραφικών ερευνών σε περιοχές που η 
ελληνική πλευρά θεωρούσε ότι ενέπιπταν σε ελληνική υφα-
λοκρηπίδα, η Ελλάδα προσέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
και στο Διεθνές Δικαστήριο των ΗΕ (ΔΔΧ) (Παπασταυρίδης, 
2020: 6-11) διεθνοποιώντας την διαφωνία της με την τουρκι-
κή πλευρά, εφόσον οι διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο 
που είχαν προηγηθεί (στις Βρυξέλλες το 1975 και στην Βέρνη 
το 1976) δεν απέτρεψαν τις έρευνες. 

Με τη συγκεκριμένη επιλογή η ελληνική πλευρά επιχει-
ρούσε την αποφυγή της ανάδειξης του αμερικανικού παρά-
γοντα ως αποκλειστικού ρυθμιστή της εν λόγω διαφοράς 
αλλά και την προβολή της φυσιογνωμίας ενός κράτους το 
οποίο εμπιστεύεται τους διεθνείς θεσμούς (σε αντίθεση με 
την περίοδο της επταετίας). To Συμβούλιο Ασφαλείας κράτη-
σε ίσες αποστάσεις συνιστώντας στα δύο μέρη να επιλύσουν 
ειρηνικά τη διαφορά δίνοντας έμφαση στις διμερείς δια-
πραγματεύσεις, ευνοώντας τις τουρκικές θέσεις, ενώ για τις 
νομικές πτυχές της διαφοράς έκανε αναφορά στο Δικαστή-
ριο της Χάγης, συμβαδίζοντας με τα ελληνικά desiderata.35 
Η μονομερής προσφυγή της Ελλάδας στο ΔΔΧ αφορούσε 
δύο αιτήματα: τη λήψη προσωρινών μέτρων και την επίλυση 
της διαφοράς επί της ουσίας. Το Δικαστήριο απέρριψε δι-
αδοχικά και τα δύο αιτήματα. Σύμφωνα με τη Διάταξη της 
11 Σεπτεμβρίου 1976, οι βλάβες που προκλήθηκαν από την 
Τουρκία λόγω των ωκεανογραφικών ερευνών στο Αιγαίο δεν 
δικαιολογούσαν τη λήψη προσωρινών μέτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 41 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου.36 
Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της ελληνικής προσφυγής, το 
Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ήταν αναρμόδιο να αποφασίσει 
επί της ουσίας με απλή μονομερή προσφυγή.37 Ωστόσο, η ελ-
ληνική προσφυγή είχε αίσια έκβαση για τις ελληνικές θέσεις 
ως προς τον καθορισμό της φύσης της διαφοράς αφού το 
Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και 

35.   S/RES/395 25 August 1976 και Ροζάκης (1989: 28).
36.   Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey), Order 11th Septem-

ber 1976, ICJ Reports 1976, § 32-33.
37.   Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey), Judgment 19th Sep-

tember 1978, ICJ Reports 1978, § 109.  
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Τουρκίας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας είναι νομι-
κή (Ροζάκης, 1989: 29 & Δίπλα, 1992: 8).

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κρατών μετά την 
υπόδειξη του Συμβουλίου  Ασφαλείας που πραγματοποιή-
θηκαν στη Βέρνη, δεν κατέληξαν σε κάποια συμφωνία για 
την επίλυση της διαφοράς αλλά στο Πρακτικό της Βέρνης 
(Νοέμβριος του 1976), το οποίο αποτελεί ένα modus vivendi, 
έναν «κώδικα συμπεριφοράς» των δύο κρατών για το θέμα 
της υφαλοκρηπίδας. Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό τα 
δύο μέρη συμφωνούσαν «να απόσχουν πάσης πρωτοβουλίας 
ή πράξεως σχετικής προς την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, η 
οποία θα παρενοχλούσε τη διαπραγμάτευση».38 Οι επαφές 
και οι διαπραγματεύσεις συνέχισαν ως το 1981, οπότε και αλ-
λάζει η ελληνική στάση. 

3.2.  Η αντιφατική δεκαετία του ’80 και η ελληνική παρου-
σία στους διεθνείς οργανισμούς (1981-1989) 

Οι εκλογές του 1981 ανέδειξαν το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του 
Α. Παπανδρέου στην εξουσία. Η νέα κυβέρνηση ακολούθησε 
μια πιο σκληρή γραμμή στα εθνικά θέματα, υιοθετώντας το 
προεκλογικό δόγμα «λαϊκή κυριαρχία-εθνική ανεξαρτησία» 
που απέρρεε από την προεκλογική πολιτική δέσμευση σε 
εσωτερικό επίπεδο για «αδιαπραγμάτευτα κυριαρχικά δικαι-
ώματα» και διέκοψε κάθε διάλογο με την Τουρκία (Ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους, 2000: 372, Βερέμης, 2003: 156 & Ση-
μίτης, 2005: 55-8). 

Παράλληλα, η ρητορική της κυβέρνησης στο εξωτερικό 
οικοδομήθηκε με το βλέμμα στο εθνικό ακροατήριο καθώς 
θεμελιώθηκε στην επιχειρηματολογία για τους «μη προνομι-
ούχους» που είχε ευρεία αποδοχή στους κόλπους της ελλη-
νικής κοινωνίας (Clogg, 1993: viii). Προβλήθηκε σε επίπεδο 
πολιτικού λόγου η απόρριψη του δυτικού προσανατολισμού 
και η ανάπτυξη μιας περισσότερο στενής «ιδεολογικά» σχέ-
σης με τρίτες χώρες που ανήκαν στο κίνημα των αδεσμεύ-
των ή με ομάδες και λαούς που θεωρούνταν «αδικημένοι» 
λόγω των συμφερόντων της ιμπεριαλιστικής και καπιταλιστι-
κής δύσης. 

38.   Παράγραφος 6 του Πρακτικού της Βέρνης (Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, 2000: 348).
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Στην πράξη όμως η κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις 
εκλογές του 1981 δεν πραγματοποίησε ποτέ τις προεκλογικές 
υποσχέσεις για την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ. Η 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που έχει προηγηθεί έχει 
ήδη ενσωματώσει την Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής 
ενοποιητικής δυναμικής, σε μια περίοδο μάλιστα αποφα-
σιστικών διεργασιών για την σταδιακή απόκτηση πολιτικής 
υπόστασης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η Ελλάδα δεν 
έμεινε αμέτοχη στις εν λόγω διαδικασίες, καθώς συνειδη-
τοποιήθηκαν από νωρίς  τα θεσμικά και οικονομικά πλεονε-
κτήματα από τη συμμετοχή της στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Το Κυπριακό ζήτημα συνιστά ένα πολύ χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτής της μετατόπισης του βάρους της ελληνι-
κής πολυμερούς διπλωματίας. H πρώτη αφορμή ήταν η ανα-
κήρυξη της ανεξαρτησίας της «Δημοκρατίας της Βορείου 
Κύπρου». Εκτός από την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας39 και την υιοθέτηση του ψηφίσματος 541/198340 με το 
οποίο διασφαλίστηκε το ζήτημα της μη αναγνώρισης του 
ψευδοκράτους, με ελληνική πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή καταδίκασε την συγκεκριμένη ενέργεια,41 ενώ την ίδια 
στάση υιοθέτησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουρ-
γών (Κρανιδιώτης, 1993α: 310). Στη συνέχεια, τα δύο σχέδια 
του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ του 1985 και 1986 έγιναν το 
έναυσμα για την πρώτη συνολική συζήτηση του Κυπριακού 
προβλήματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνερ-
γασίας (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 2000: 497-8 & Κρα-
νιδιώτης, 1993α: 310). 

Σε γενικές γραμμές από το 1983 η έντονη δραστηριοποί-
ηση των ελληνικών κυβερνήσεων είχε ως αποτέλεσμα τη 
σταδιακή ενσωμάτωση πτυχών του Κυπριακού προβλήμα-
τος στην καθημερινότητα της Κοινότητας, θεμελιώνοντας το 
ευρύτερο στρατηγικό δόγμα που επικράτησε τις επόμενες 
δεκαετίες στην ελληνική εξωτερική πολιτική που συνίστατο 

39.   Εκτός από την Ελλάδα, αίτημα για την σύγκληση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας κατέθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασί-
λειο. Βλ. Repertoire of the Security Council, The Situation in Cyprus 
1981-1983: 196.

40.   S/RES/541 18 November 1983.
41.   Resolution 17.11.1974 on the ‘declaration of independence’ by the 

Turkish Cypriot sector of Cyprus.
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στην ένταξη της Κύπρου στον οργανισμό καθώς και στην 
σύνδεση του Κυπριακού με τις σχέσεις ΕΟΚ-Τουρκίας και την 
ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην ΕΟΚ.42 

Η αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής για την ένταξη 
της Τουρκίας το 1989 (Ιωακειμίδης, 1995: 207-209) ικανοποί-
ησε την Αθήνα. Παρόλη την ευφορία για τις θέσεις των ορ-
γάνων της Κοινότητας για το θέμα της Τουρκίας, σημειώθηκε 
ωστόσο διάσταση ελληνικής-κυπριακής στρατηγικής αναφο-
ρικά με το χρόνο υποβολής αίτησης ένταξης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στον οργανισμό. Η Αθήνα επιθυμούσε η διαδι-
κασία να ξεκινήσει στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου το 1988. Η κυπριακή ηγεσία όμως έκρινε ότι δεν 
ήταν κατάλληλη η στιγμή φοβούμενη ότι οι δεδομένες συν-
θήκες δεν θα ευνοούσαν μια αίσια έκβαση στο αίτημα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.43 Έτσι, οι προσπάθειες της Αθήνας 
για μια υποβολή αίτησης ένταξης της Κύπρου το 1988 δεν 
ευοδώθηκαν. Εντούτοις, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ρό-
δου συζητήθηκε το Κυπριακό πρόβλημα και επιβεβαιώθηκε η 
θέση των δώδεκα ότι «υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα την ανε-
ξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την 
ενότητα της Κύπρου» (Κρανιδιώτης, 1993β: 172-173).

Εκτός από το Κυπριακό ζήτημα, η ελληνική κυβέρνηση 
κλήθηκε να διαχειριστεί την ελληνοτουρκική κρίση του 1987 
καθώς η αδυναμία των δύο κρατών να επιλύσουν τη διαφο-
ρά για την υφαλοκρηπίδα, το Πρακτικό της Βέρνης αλλά και 
οι όποιες διαπραγματεύσεις ακολούθησαν δεν έδωσαν τους 
αναμενόμενους καρπούς. Η αξιοποίηση των ΗΕ σε αντίθεση 
με την δεκαετία του ’70 ήταν οριακή. Τόσο η τουρκική όσο 
και η ελληνική κυβέρνηση απέστειλαν επιστολές στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας χωρίς ωστόσο να ζητήσουν την σύγκλησή 
του.44 Την τελευταία στιγμή, και υπό τις πιέσεις των δυτικών 

42.   Η ελληνική θέση «το κυπριακό πρόβλημα επηρεάζει τις σχέσεις 
ΕΟΚ-Τουρκίας» συμπεριλήφθηκε στη Δήλωση για την Κύπρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δουβλίνου (25-26.06.1990). 

43.   Το χρονικό διάστημα μεταξύ της υπογραφής του Πρωτοκόλλου για 
την τελωνειακή ένωση και μιας ενδεχόμενης ένταξης ήταν εξαιρε-
τικά σύντομο, ενώ επίσης υπήρχε ο φόβος σύνδεσης με την αίτηση 
της Τουρκίας, η οποία δεν είχε θετική έκβαση. Από ομιλία του τέως 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γ. Βασιλείου στο ΠΜΣ «Ευ-
ρωπαϊκή Οργάνωση και Διπλωματία», Αθήνα, 17 Απριλίου 1997.

44.   Βλ. Letter 23 March 1987 from Turkey concerning the status of the 
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συμμάχων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το 1987 η Ελλάδα και η 
Τουρκία απέφυγαν τη σύγκρουση. Η απόφαση της Τουρκί-
ας να μην προχωρήσει σε περαιτέρω όξυνση του κλίματος 
και να προχωρήσει σε διάλογο με την Ελλάδα αποδίδεται εν 
μέρει και στις επιπτώσεις που αυτό θα είχε στην αίτηση υπο-
ψηφιότητας της γείτονος στην ΕΚ η οποία υποβλήθηκε τον 
Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. 

Με το Κοινό Ανακοινωθέν Παπανδρέου-Οζάλ μετά την 
συνάντησή τους στο περιθώριο  του Διεθνούς Οικονομικού 
Φόρουμ παρατηρείται μια μετατόπιση της ελληνικής στάσης 
ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τον «μη διάλογο» 
στον «μη πόλεμο», ουσιαστικά αποσπώντας από την Τουρκία 
μια δέσμευση η οποία ήδη υφίσταται στο πλαίσιο του Χάρτη 
των ΗΕ και του εθιμικού διεθνούς δικαίου (Dipla, 1997: 165). 
Ο διάλογος που ξεκίνησε και συνεχίστηκε και στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 δεν κατέληξε πουθενά ως προς αντικεί-
μενο της διαφοράς. Αντιθέτως, ενισχύθηκε η ελληνική αντί-
θεση ως προς το ενδεχόμενο μιας τουρκικής ένταξης στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η ελληνική διπλωματία κατέφυγε 
στην εργαλειοποίηση του θεσμικού πλεονεκτήματος που της 
έδινε το δικαίωμα της αρνησικυρίας για την διαχείριση του 
τουρκικού αναθεωρητισμού, πρακτική την οποία συνέχισε και 
τα επόμενα χρόνια τόσο με την Τουρκία όσο και σε άλλες 
περιπτώσεις.  

3.3. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου (1989-1995) 

Η λήξη του Ψυχρού Πολέμου βρίσκει την Ελλάδα σε μια περί-
οδο υψηλής αντιπαράθεσης και συνεχών εκλογικών αναμε-

Bern Agreement reached between Greece and Turkey, Nov. 1976, 
S/18759 στο οποίο η Τουρκία επέρριπτε την ευθύνη στην Ελλάδα 
για την μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων στο Πρακτικό της Βέρ-
νης λόγω της ανακοίνωσης για την αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρε-
λαίου σε περιοχή εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων ανοιχτά της 
Θάσου. Βλέπε επίσης Letter 27 March 1987 from Greece in reply to 
letter by Turkey (S/18759); concerns the exploitation of the offshore 
oil field near the northern Aegean Greek island of Thassos, στο οποίο 
διατυπώθηκε η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς σχετικά με 
τα δικαιώματά της ως παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα και την 
ύπαρξη διαφοράς για την οριοθέτηση και όχι για τα εν λόγω δικαιώ-
ματα ενώ χαρακτήρισε το Πρακτικό της Βέρνης ως «παρωχημένο και 
ανενεργό». Βλ. σχετικά (Ιωάννου & Στρατή, 2013: 438-49).  
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τρήσεων στον εσωτερικό πολιτικό βίο. Το ιδιαιτέρως φορτι-
σμένο πολιτικό σκηνικό οδήγησε σε μια εσωστρεφή πρόσλη-
ψη των διεθνών εξελίξεων, στερώντας σε μεγάλο βαθμό τη 
δυνατότητα από την χώρα να ανασυγκροτήσει την εθνική της 
στρατηγική στη βάση των μεταψυχροπολεμικών δεδομένων. 
Οι διεθνείς οργανισμοί συνεχίζουν να αποτελούν το ασφα-
λές καταφύγιο της ελληνικής διπλωματίας, με το κέντρο βά-
ρους να έχει πλέον μετατοπιστεί στην ΕΚ/ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη περίοδο, η ελληνική διπλωματία επιχειρεί 
να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της σε ένα διεθνές 
θεσμικό περιβάλλον σε κίνηση. Η νέα αρχιτεκτονικής ασφα-
λείας που αναδύεται φέρνει στο επίκεντρο το ΝΑΤΟ το οποίο 
αναζητεί ένα νέο ρόλο, ενισχύοντας το πολιτικό σκέλος της 
συνεργασίας και διευρύνοντας τη γεωγραφική εμβέλεια της 
δράσης του αρχικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο και στη συνέχεια 
στη Μέση Ανατολή. Επίσης, η συμμαχία πλέον προσλαμβάνε-
ται ως περιφερειακή οργάνωση στο πνεύμα του Κεφαλαίου VIII 
του Χάρτη των ΗΕ.45 Η εν λόγω εξέλιξη φαίνεται ότι ικανοποιεί 
την Ελλάδα ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικα-
νότητας των ΗΕ.46 Επιπλέον, η ενεργοποίηση του Κεφαλαίου 
VII τόσο με την επιβολή κυρώσεων όσο και με την κατ’εξου-
σιοδότηση επιχείρηση στην περίπτωση της εισβολής του Ιράκ 
στο Κουβέιτ το 1990 δημιουργεί αισιοδοξία για τον ρόλο του 
οργανισμού στην μεταψυχροπολεμική εποχή και αναπτερώνει 
τις ελπίδες για μια διαφορετική αντιμετώπιση του οργανισμού 
στο θέμα της Κύπρου. Στο πνεύμα αυτό, η Ελλάδα συμμετέχει 
σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις των ΗΕ στη Σομαλία, στο Ιράκ, 
στη Δ. Σαχάρα, στη Γεωργία,47 στο ναυτικό αποκλεισμό του 
Ιράκ για την εφαρμογή των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση επιχειρήσεις στη Σο-
μαλία (UNITAF) και του ΝΑΤΟ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (IFOR). 

45.   Σύμφωνα με τον Οδηγό για την Ειρήνη των Ηνωμένων Εθνών, βλ. 
Agenda for Peace, A/47/277 17 June 1992, παρ. 65.

46.   Βλ. Ομιλία Μ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργού Εξωτερικών στη Γενι-
κή Συνέλευση των ΗΕ το Σεπτέμβριο του 1992. General Assembly 
Provisional Verbatim Record of the 11th Meeting, Forty-seventh 
session, A/47/PV.11 1 October 1992.

47.   United Nations, «Troops and Police Contributors» (διαθέσιμο σε: 
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors, 
πρόσβαση 22 Απριλίου 2021).
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Ως προς τις αλλαγές στην ίδια τη φυσιογνωμία της διεθνούς 
οργάνωσης, η λήξη του Ψυχρού Πολέμου λειτουργεί ως αφε-
τηρία για τη διεύρυνση διεθνών οργανισμών στους οποίους η 
Ελλάδα είναι ήδη μέλος: η διεύρυνση του ΣτΕ48 αρχικά και στην 
συνέχεια του ΝΑΤΟ49 αλλά και η επιθυμία της πλειονότητας των 
κρατών του πρώην ανατολικού μπλοκ να ενταχθούν στην ΕΚ/
ΕΕ, δημιουργεί νέα δεδομένα για την Ελλάδα. Ως μέλος των 
εν λόγω θεσμών συμμετέχει στη διαμόρφωση των όρων και 
των προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα ολοκληρωθεί η συ-
γκεκριμένη διαδικασία, ενισχύοντας την διαπραγματευτική της 
ικανότητα για ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Η υιοθέτη-
ση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης από το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο το 1993 ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά στη δέσμη των πολιτικών 
κριτηρίων, συνιστούν ένδειξη αποκρυστάλλωσης της ευρωπα-
ϊκής πολιτικής ταυτότητας και κουλτούρας θεμελιωμένης στο 
τρίπτυχο δημοκρατία, κράτος δικαίου και σεβασμός των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων (Sedelmeier, 2003). Τα εν λόγω κριτή-
ρια βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις αρχές αλλά και τη 
διαδικασία διεύρυνσης που λαμβάνει χώρα την συγκεκριμένη 
περίοδο στο ΣτΕ με επίκεντρο την επέκταση του χώρου εφαρ-
μογής της ΕΣΔΑ την οποία το Δικαστήριο χαρακτήρισε το 1995 
ως το «συνταγματικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής δημόσιας τά-
ξης»50 (Φραγκάκης, 2002: 1414). Στην πράξη, η διεύρυνση του 
ΣτΕ τη συγκεκριμένη περίοδο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη 
μελλοντική ενσωμάτωση πολλών από αυτά τα κράτη στην ΕΕ 
την δεκαετία που θα ακολουθήσει. 

48.   Από το 1989 έως το 1996 18 κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης αποκτούν την ιδιότητα μέλους στο ΣτΕ. Council of Europe, 
«Our Member States» (διαθέσιμο σε: https://www.coe.int/en/web/
about-us/our-member-states, πρόσβαση 22 Απριλίου 2021). Για το 
ζήτημα της εξειδίκευσης των κριτηρίων για την προσχώρηση στο 
ΣτΕ μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου βλ. (Antsupova, 2013). 

49.   Την συγκεκριμένη περίοδο το ΝΑΤΟ δέχεται στους κόλπους του την 
ενοποιημένη πλέον Γερμανία (από το 1955 ήταν μέλος μόνο η Δυ-
τική Γερμανία), στη Σύνοδο των Βρυξελλών του 1994 οι ηγέτες των 
κρατών μελών επιβεβαιώνουν την βούλησή τους για την διεύρυνση 
του οργανισμού ενώ το 1995 δημοσιεύεται σχετική μελέτη για την 
διεύρυνση. Βλ. Study on NATO Enlargement, 3 September 1995 (δι-
αθέσιμο σε: NATO - Official text: Study on NATO Enlargement, 03-
Sep.-1995, πρόσβαση 22 Απριλίου 2021). 

50.   Case of Loizidou v. Turkey, Judgment 23.2.1995, §93.
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Τέλος, η υιοθέτηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ αλλά-
ζει σελίδα στον ευρωπαϊκό θεσμικό χάρτη, ενισχύοντας τη 
δυναμική της πολιτικής ενοποίησης, εισάγοντας τον στόχο 
της εγκαθίδρυσης της νομισματικής ένωσης έως το 1999 και 
θεμελιώνοντας την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας, στοιχεία τα οποία η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποι-
ήσει για να ενδυναμώσει τη διεθνή θέση της. 

Στην πράξη ωστόσο, το ενδιαφέρον της Ελλάδας στα-
διακά επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στη διαχείριση 
των εθνικών ζητημάτων. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και 
η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της τότε Σοσιαλιστικής Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας με το όνομα «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας» το 1991 σηματοδοτεί την ανάδυση μιας νέας 
«εθνικής» προτεραιότητας στις εξωτερικές σχέσεις της χώ-
ρας. Η ελληνική αντίδραση51 είναι έντονη για την επιλογή του 
ονόματος, υποστηρίζοντας ότι συνιστά στοιχείο της ελληνι-
κής πολιτιστικής κληρονομιάς (Kofos, 1999: 361), καθώς και 
για τη χρήση αρχαίων ελληνικών εμβλημάτων και την ύπαρξη 
αναφορών στο Σύνταγμα του νέου κράτους οι οποίες υπονο-
ούσαν ή προωθούσαν «αισθήματα αλυτρωτισμού και προβο-
λή διεκδικήσεων σε βάρος της Ελλάδας» (Κωφός, 1996: 48).

Οι ελληνικές κυβερνήσεις, υπό την ασφυκτική πίεση της 
ελληνικής κοινής γνώμης και των κινητοποιήσεων,52 στρέ-
φονται αρχικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συ-
νεργασίας (Tsiambiris, 2000). Εφόσον η διάλυση της Γιου-
γκοσλαβίας δεν κατέστη δυνατή, η ελληνική πλευρά συμ-

51.   Βλ. Ομιλία Υπουργού Εξωτερικών Μ. Παπακωνσταντίνου στη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο του 1992, General 
Assembly Provisional Verbatim Record of the 11th Meeting, Forty-
seventh session, A/47/PV.11 1 October 1992, σελ.76.

52.   Η προσέγγιση της ελληνικής κοινωνίας στην περίπτωση του ζητήματος 
των Σκοπίων έβγαλε στην επιφάνεια στοιχεία της «κοινοτικής» ή 
«παρωχημένης» πολιτικής κουλτούρας κατά τους Almond και Verba 
ή αυτό που ονομάζει ο Διαμαντούρος «underdog culture». Πρόκειται 
για τη δημιουργία ενός κλίματος εσωστρέφειας, δυσπιστίας προς 
τη δύση και υπερτίμησης της γεωπολιτικής σημασίας του ελληνικού 
κράτους, αντίληψης της διεθνούς πραγματικότητας μέσα από 
θεωρίες διεθνούς συνομωσίας κατά της Ελλάδας και απλοϊκού 
διαχωρισμού του κόσμου σε φιλέλληνες και ανθέλληνες. Σχετικά 
(Almond, Verba, 1963: 13, Diamantouros, 1993: 4 & Διαμαντούρος, 
2000: 49-59)
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μετείχε στη διαμόρφωση των κριτηρίων που θα όφειλαν να 
λάβουν υπόψη οι κοινοτικοί εταίροι για την αναγνώριση των 
νέων κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και 
της Σοβιετικής Ένωσης53 αλλά και για την περίπτωση της 
Γιουγκοσλαβίας ειδικότερα,54 αιτήματα που θα εξετάζονταν 
στην συνέχεια από την Επιτροπή Διαιτησίας της Διάσκεψης 
για την Γιουγκοσλαβία (Επιτροπή Badinter).55 Η εν λόγω 
Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά στο αίτημα αναγνώρισης της 
«Δημοκρατίας της Μακεδονίας»56 ωστόσο το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβώνας «εξέφρασε την πρόθεσή του 
να αναγνωρίσει την Δημοκρατία αυτή […] υπό μια ονομασία 
που δεν θα περιλαμβάνει τον όρο ‘Μακεδονία’»57 στηρίζο-
ντας τις ελληνικές θέσεις. 

53.   Οι σχετικές οδηγίες αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «η Επιτρο-
πή και τα κράτη μέλη θα λάβουν υπόψη τους τις επιπτώσεις της 
αναγνώρισης στα γειτονικά κράτη». Βλ. 91/464. Statement by an 
extraordinary EPC Ministerial Meeting concerning the ‘Guidelines on 
the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet 
Union’, 16 December 1991 στο (Dehousse, Regelsberger, Weiler, & 
Wessels, 1991: 769-770).

54.   Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι Υπουργοί Εξωτερικών συμφώ-
νησαν ότι «Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη […] απαιτούν από μια 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία να δεσμευτεί, πριν την αναγνώριση, 
για την υιοθέτηση συνταγματικών και πολιτικών εγγυήσεων ώστε 
να διασφαλιστεί ότι δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος γει-
τονικής χώρας μέλους της Κοινότητας και ότι δεν θα προχωρήσει 
σε δράσεις εχθρικής προπαγάνδας σε βάρος γειτονικής χώρας μέ-
λους της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ονόμα-
τος που υπονοεί εδαφικές διεκδικήσεις». Βλ. 9/46S. Statement by 
an extraordinary EPC Ministerial Meeting concerning Yugoslavia, 16 
December 1991, σ. 770.

55.   H Επιτροπή Διαιτησίας συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών 
και λειτούργησε στο πλαίσιο της Διάσκεψης για τη Γιουγκοσλαβία, 
εκδίδοντας συνολικά 15 γνωμοδοτήσεις για τα νομικά ζητήματα που 
σχετίζονταν με την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, μεταξύ άλλων και 
το ζήτημα της πλήρωσης των κριτηρίων που είχαν υιοθετηθεί στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας για το ζήτημα της 
αναγνώρισης.

56.   Βλ. Conference on Yugoslavia/Arbitration Commission, Opinion No 
6 on the recognition of the Socialist Republic of Macedonia by the 
European Community and its Member States, Paris, 4 July 1992, 31 
ILM 1507. 

57.   Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας, 26-27 Ιουνίου 1992, Συμπε-
ράσματα της Προεδρίας, SN 3321/1/92, σ. 43.



199

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράλληλα με το ζήτημα της αναγνώρισης, η Πορτογαλι-
κή Προεδρία ανέλαβε μεσολαβητικό ρόλο, καταθέτοντας την 
πρώτη δέσμη προτάσεων (Πακέτο Πινέιρο) τον Απρίλιο του 
1992.58 Οι προτάσεις αυτές δεν γίνονται αποδεκτές από την 
Αθήνα και ακολουθεί η δεύτερη μεσολαβητική προσπάθεια 
στο πλαίσιο της Βρετανικής Προεδρίας, η οποία καταλήγει 
σε νέα πρόταση (Πακέτο Ο’Νηλ) το Δεκέμβριο του 1992.59 
Στις προτάσεις αυτές αρχίζει να φαίνεται η κόπωση από τη 
σκληρή στάση της ελληνικής κυβέρνησης, και διατυπώνεται 
η άποψη ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η στάση του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης 
στην Βαλκανική. 

Καθώς οι μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας άρχισαν 
να διαρρηγνύουν το μέτωπο στήριξης που παρείχαν οι Ευ-
ρωπαίοι εταίροι στο ζήτημα αυτό, η αίτηση της γείτονος για 
ένταξη στα ΗΕ διεθνοποιεί εκ νέου το ζήτημα, αυτή τη φορά 
μετατοπίζοντας το βάρος της διπλωματικής προσπάθειας σε 
οικουμενικό επίπεδο. Με το ψήφισμα 817/1993,60 το Συμβού-
λιο Ασφαλείας αναφέρεται ρητά σε ύπαρξη διαφοράς για 
την ονομασία του κράτους και προτείνει νέα διαδικασία με-
σολάβησης, παροτρύνοντας Αθήνα και Σκόπια να συνεργα-
στούν με τους Συμπροέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής 
Διεθνούς Συνδιάσκεψης για την πρώην Γιουγκοσλαβία Cyrus 
Vance και Lord Owen. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει στη Γενική 
Συνέλευση την αποδοχή του αιτήματος απόκτησης της ιδιό-
τητας μέλους στα ΗΕ με το προσωρινό όνομα «Πρώην Γιου-
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» (ΠΓΔΜ). Η Ελλάδα 
δεν αξιοποίησε την ευκαιρία αυτή καθώς το Σχέδιο Vance - 
Owen που βασιζόταν στις προτάσεις της Πορτογαλικής Προ-
εδρίας δεν έγινε δεκτό ούτε από την Ελλάδα ούτε από την 

58.   Η πρόταση περιλάμβανε ένα σχέδιο συμφωνίας επιβεβαίωσης των 
υφιστάμενων συνόρων, ένα σχέδιο επιστολής για θέμα της εχθρικής 
προπαγάνδας, ενώ ως συμβιβαστική λύση για το όνομα πρότεινε το 
«Νέα Μακεδονία». (Βαληνάκης Γ. & Ντάλης Σ., 1996: 87-90).

59.   Η πρόταση παρουσιάζει τα μέτρα τα οποία είναι διατεθειμένη να λά-
βει η ΠΓΔΜ: αποδοχή του ονόματος «Δημοκρατία της Μακεδονίας 
(Σκόπια)» στις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις, υπογραφή δύο συμ-
φωνιών για το απαραβίαστο των συνόρων και τις σχέσεις καλής γει-
τονίας, την ανταλλαγή επιστολών για ζητήματα που εγείρουν ανη-
συχίες και την τροποποίηση του άρθρου 49 του Συντάγματός της.

60.   S/RES/817 7 April 1993.
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ΠΓΔΜ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας με το ψήφισμα 845/199361 
αποφασίζει τη συνέχιση της διαδικασίας μεσολάβησης υπό 
την αιγίδα των ΗΕ ξεκινώντας μια διαδικασία η οποία ολο-
κληρώθηκε μετά από 25 χρόνια.  

Τα περιθώρια αντίδρασης της κυβέρνησης της Νέας Δη-
μοκρατίας ήταν ασφυκτικά λόγω της εντονότατης κινητοποί-
ησης του ελληνικού λαού αλλά και της σκληρής αντιπολιτευ-
τικής γραμμής που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός αυτό 
δεν άφησε και στο ίδιο μεγάλο εύρος επιλογών όταν ανέ-
λαβε την εξουσία. Η Ελλάδα κατέφυγε στη λήψη πιο σκλη-
ρών μέτρων, από τη μη αποδοχή των αιτημάτων της γείτονος 
για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους σε διεθνείς θεσμούς, 
όπως το ΣτΕ,62 μέχρι τη λήψη μονομερών μέτρων οικονομι-
κού αποκλεισμού της ΠΓΔΜ. 

Οι ενέργειες αυτές δυσχέραναν περαιτέρω το κλίμα ως 
προς τις ελληνικές θέσεις διεθνώς, ενώ η προσφυγή της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο Ευρωπα-
ϊκών Κοινοτήτων, εκτός από τις νομικές πτυχές της υπόθεσης 
φανέρωνε και την κόπωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκών θεσμών 
πλέον από την ελληνική στάση στο ζήτημα.63 Η Ελλάδα δεν 
ήρε τα μέτρα και μέχρι τα τέλη του 1995 οι διπλωματικές προ-
σπάθειες σε επίπεδο ΗΕ και ΕΕ δεν απέδωσαν καρπούς, αφή-
νοντας χώρο στην ενεργοποίηση της αμερικανικής διπλωματί-
ας με τις παράλληλες προσπάθειες του μεσολαβητή των ΗΠΑ. 
Ωστόσο, η διπλωματική πίεση είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή 
μετατόπιση του ενδιαφέροντος στα πιο πρακτικά ζητήματα που 
συνδέονταν με τη διαφορά για το όνομα (χρήση εμβλημάτων, 
διπλωματικές σχέσεις κτλ), επιχειρώντας να οδηγηθούν οι με-
σολαβητικές προσπάθειες σε ένα απτό αποτέλεσμα (Nimetz, 
2020: 208). Αυτό δεν ήταν άλλο από την υπογραφή της Εν-
διάμεσης Συμφωνίας από τα δύο κράτη τον Σεπτέμβριο του 
1995, που δημιουργούσε και σε αυτή την περίπτωση ένα modus 
vivendi για τις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών αλλά και τη 

61.   S/RES/845 18 June 1993.
62.   Council of Europe, 506th Meeting of the Ministers’ Deputies, CM/

DeVAct(94)506 10 March 1994.
63.   Η Επιτροπή κατήγγειλε την Ελλάδα για καταχρηστική χρήση του 

άρθρου 224 Συνθ.ΕΚ. ζητώντας τη λήψη προσωρινών μέτρων, αίτη-
μα το οποίο το Δικαστήριο απέρριψε. Βλ. Διάταξη της 29ης Ιουνίου 
1994 - Υπόθεση C-120/94R.
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συνύπαρξή τους στους διεθνείς οργανισμούς.64 
Παράλληλα, η Ελλάδα προχωρά στην κύρωση της Σύμ-

βασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (ΣΔΘ) το 1995.65 Στο άρ-
θρο 2 του κυρωτικού νόμου αναφέρεται ότι η χώρα «έχει το 
αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει σε οποιοδήποτε χρόνο 
το εύρος της χωρικής θάλασσας μέχρι αποστάσεως 12νμ» 
υποβάλλοντας μάλιστα και σχετική δήλωση με το έγγραφο 
επικύρωσης στο Γενικό Γραμματέα των ΗΕ.66 Λίγες μέρες 
πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης η Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση με ψήφισμά της67 εκχώρησε στην κυβέρνη-
ση όλες τις αρμοδιότητες (μεταξύ άλλων και στρατιωτικές) 
για την προστασία των «ζωτικών συμφερόντων» της χώρας. 
Η ελληνική απάντηση θεμελιώθηκε στο επιχείρημα ότι η εν 
λόγω συμπεριφορά παραβιάζει το άρθρο 2 §4 του Χάρτη των 
ΗΕ, που απαγορεύει ρητά την απειλή ή τη χρήση βίας.  

Ως προς το ζήτημα της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, 
η Ελλάδα υπέβαλε το 1994 δήλωση αποδοχής της υποχρεω-
τικής δικαιοδοσίας του ΔΔΧ με μόνη εξαίρεση τις διαφορές 
που αφορούν σε «στρατιωτικά μέτρα αμυντικού χαρακτήρα 
για λόγους εθνικής ασφαλείας», ενώ στη δήλωση που υπέβα-
λε με το όργανο επικύρωσης της ΣΔΘ το 1995 επέλεξε το Διε-
θνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας (ΔΔΔΘ) ως «το 
μέσο επίλυσης των διαφορών που αφορούν στην ερμηνεία ή 
την εφαρμογή της Σύμβασης». Η αποδοχή της δικαιοδοσίας 
του νεοσύστατου τότε ΔΔΔΘ σαφώς αποτελεί μια μετακίνηση 
από την πάγια για δύο δεκαετίες ελληνική θέση σχετικά με 
την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς για την υφαλο-
κρηπίδα στο ΔΔΧ. Η θέση αυτή ερμηνεύεται ως μια πρόθεση 

64.   Η συγκεκριμένη συμφωνία θεμελιώθηκε στις προτάσεις των μεσο-
λαβητών Vance - Owen, δεν έλυνε το ζήτημα του ονόματος, στό-
χευε όμως στην βελτίωση των σχέσεων των δύο κρατών ώστε να 
επιτευχθεί μέσω αυτής της προσέγγισης μια λύση στο μέλλον (Ρο-
ζάκης, 1996).

65.   Ν. 2321/1995 ΦΕΚ 136 Α’ 23 Ιουνίου 1995.
66.   Βλ. Ομιλία Υπουργού Εξωτερικών Κ. Παπούλια στη Γενική Συνέ-

λευση των ΗΕ το Σεπτέμβριο του 1995, General Assembly, Official 
records, 13th Plenary Session, 29 September 1995, A/50/PV.13, σ. 22.

67.   Πρόκειται για το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου 1995 
λίγους μήνες μετά την άρση των ελληνικών επιφυλάξεων για την 
τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την ΕΕ (Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, 2000: 411).
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της Ελλάδας να ενισχύσει το συγκεκριμένο θεσμό στο πλαίσιο 
της ΣΔΘ αλλά και να λειτουργήσει ως κίνητρο για τον επανα-
προσδιορισμό της τουρκικής στάσης ως προς την ίδια τη Σύμ-
βαση, καθώς η συγκεκριμένη επιλογή θα ήταν θεσμικά εφικτή 
μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία κύρωνε τη ΣΔΘ, εξέλιξη την 
οποία επιθυμούσε η Ελλάδα (Δίπλα, 2003: 107-111).

Τέλος, στο Κυπριακό, οι ελπίδες για την αξιοποίηση του κε-
κτημένου της αντίδρασης των ΗΕ στην περίπτωση του Κουβέιτ 
εξανεμίζονται γρήγορα καθώς με τον Πόλεμο στον Κόλπο η 
θέση της Τουρκίας αναβαθμίστηκε, ενώ οι ΗΠΑ υποστήριξαν 
ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο 
ήταν ψηφίσματα «διαδικαστικού χαρακτήρα» που είχαν λη-
φθεί στο πνεύμα του Κεφαλαίου VI και συνεπώς η διαφορά θα 
έπρεπε να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων.  

Επιπλέον, η διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ενός 
κράτους πολυεθνικού, και οι ενέργειες αυτονόμησης εθνι-
κών κοινοτήτων, θεωρήθηκε ότι έθεταν σε κίνδυνο τη βάση 
διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό (Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, 2000: 499). Οι μεταβολές του διεθνούς περιβάλ-
λοντος ώθησαν την ελληνική κυβέρνηση να επαναφέρει το 
θέμα της Κύπρου στις συζητήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπα-
ϊκής Πολιτικής Συνεργασίας, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία (Κρανιδιώτης, 
1993α: 311-315),  ενώ στο μεταξύ η  Κυπριακή Κυβέρνηση υπέ-
βαλε αίτηση ένταξης τον Ιούλιο του 199068 συνδέοντας την 
κυπριακή υποψηφιότητα με εκείνη της Μάλτας. 

Η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1993 αναφέρεται με-
ταξύ άλλων και στο πολιτικό πρόβλημα καθώς και στο νο-

68.   Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε υπογράψει συμφωνία σύνδεσης με 
την ΕΟΚ στις 19 Δεκεμβρίου 1972. Η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε 
ισχύ από την 1η Ιουνίου 1973. Η συμφωνία προέβλεπε δύο στάδια, 
το πρώτο από τα οποία θα ολοκληρωνόταν στις 30 Ιουνίου 1977. 
Η τουρκική εισβολή κατέστησε ανενεργή τη συμφωνία για μεγά-
λο χρονικό διάστημα και είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση του 
πρώτου σταδίου το 1986, οπότε και άνοιξε νέος κύκλος διαπραγμα-
τεύσεων μεταξύ Κοινότητας και Κύπρου που κατέληξε στην υπογρα-
φή πρωτοκόλλου στο Λουξεμβούργο στις 19 Οκτωβρίου 1987 για την 
εφαρμογή του δεύτερου σταδίου με στόχο τη σταδιακή εφαρμογή 
σε δεκαπέντε χρόνια της τελωνειακής ένωσης μεταξύ των δύο με-
ρών (Κυπριακή Δημοκρατία, 2002: 54-55). 
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μικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαντώντας 
εμμέσως στις αντιδράσεις της τουρκικής και τουρκοκυπρι-
ακής πλευράς. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή «θεώρησε την εν 
λόγω αίτηση ως παραδεκτή και κίνησε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από τις συνθήκες για την εξέταση της υπο-
ψηφιότητας»,69 θέτοντας ως προϋπόθεση ωστόσο την «ει-
ρηνική, ισόρροπη και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού 
ζητήματος». Η Κοινότητα δεν φάνηκε διατεθειμένη να μετα-
τοπιστεί το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου στους κόλπους 
της θεωρώντας τα ΗΕ ως το πιο κατάλληλο πλαίσιο για την 
επίλυσή του.70 Επιφυλάχθηκε εντούτοις να επανεξετάσει το 
ζήτημα τον Ιανουάριο του 1995 σε περίπτωση που δεν είχαν 
αίσια έκβαση οι διακοινοτικές συνομιλίες που βρίσκονταν 
σε εξέλιξη.71

Πράγματι, οι εξελίξεις σε επίπεδο ΗΕ ήταν σημαντικές. Το 
1992, το Συμβούλιο Ασφαλείας με το ψήφισμα 75072 υιοθετεί 
την δέσμη ιδεών Ghali,73 ως κατάλληλη βάση για την επίτευ-
ξη ενός συνολικού πλαισίου συμφωνίας74 ενώ με το ψήφισμα 
78975 υιοθετεί την έκθεση του Γενικού Γραμματέα η οποία 
καταδεικνύει την αδιαλλαξία της τουρκοκυπριακής πλευράς, 
αναφέροντας ότι οι θέσεις του Ντεκτάς «δεν συμβιβάζονταν 
με αυτές των Ηνωμένων Εθνών».76 Για το λόγο αυτό το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας στο συγκεκριμένο ψήφισμα κάνει ιδιαίτερη 
μνεία στην τουρκοκυπριακή πλευρά.77 Την ίδια αντιμετώπιση 

69.   Βλ. Γνώμη της Επιτροπής για την Αίτηση Προσχώρησης της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, COM(93)313 final, Βρυξέλλες, 30 
Ιουνίου 1993, § 8.

70.   Ibid., § 47-49.
71.   Ibid., § 51.
72.   S/RES/750 10 April 1992.
73.   Βλ. παρ. 17-25 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα S/23780 3 April 

1992. Η δέσμη ιδεών Ghali υποστηρίχθηκε και από το ΣτΕ. Council 
of Europe, PACE, Report on the situation in Cyprus (recent political 
developments), Rapporteur: Lord Finsberg, United Kingdom, 
European Democratic Group, Doc. 7206 15 December 1994. 

74.   Για την ανάλυση των νομικών πτυχών της Δέσμης Ιδεών Ghali, βλ. 
Χρυσοστομίδης (1994: 341-375). 

75.   S/RES/789 25 November 1992.
76.   S/24830 19 November 1992. 
77.   Σύμφωνα με την §11, το Συμβούλιο Ασφαλείας «καλεί την τουρκοκυ-

πριακή πλευρά να υιοθετήσει θέσεις που να συνάδουν με τη δέσμη 
ιδεών στα θέματα εκείνα που καθορίζει ο Γενικός Γραμματέας στην 
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είχαν και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που παρου-
σιάστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα το 1993 που περιελάμ-
βαναν μεταξύ άλλων τη μεταβίβαση των Βαρωσίων στη διοί-
κηση των ΗΕ, την επαναλειτουργία του διεθνούς αερολιμένα 
της Λευκωσίας και για τις δύο κοινότητες υπό τη διοίκηση του 
οργανισμού, τη λήψη οικονομικών και πολιτικών μέτρων για τη 
βελτίωση των διακοινοτικών επαφών κτλ. (Ιστορία του Ελλη-
νικού Έθνους, 2000: 500-501). Και αυτή η προσπάθεια όμως 
τορπιλίστηκε από την τουρκοκυπριακή πλευρά όπως αποτυ-
πώθηκε σε μεταγενέστερη έκθεση του ΓΓ.78 Οι εξελίξεις αυ-
τές δημιούργησαν ωστόσο τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση 
της ελληνικής επιχειρηματολογίας στους κόλπους της ΕΕ στο 
θέμα της κυπριακής υποψηφιότητας.

3.4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίκεντρο (1996-2008)

Η περίοδος αυτή ξεκινά με την αλλαγή της πρωθυπουργικής 
σκυτάλης το 1996 μετά την παραίτηση του Α. Παπανδρέου 
και την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Κ. Σημίτη και 
ολοκληρώνεται με την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
το 2008.

Το 1996 φέρνει στο επίκεντρο την έννοια του ‘εκσυγχρο-
νισμού’ του κράτους και της ελληνικής κοινωνίας79 με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τις επιμέρους πολιτικές  συμπεριλαμ-
βανομένης της εξωτερικής πολιτικής. Ως βασικοί άξονες της 
πολιτικής του εκσυγχρονισμού στο εξωτερικό πεδίο, αναδεί-

έκθεσή του, και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι έτοιμα κατά 
τον επόμενο γύρο των συνομιλιών να πάρουν αποφάσεις που θα 
οδηγήσουν σύντομα σε συμφωνία». Βλέπε S/RES/789 25 November 
1992.

78.   S/26026 1 July 1993.
79.   Ο εκσυγχρονισμός εκλαμβάνει διαστάσεις πολιτικού οράματος. 

Σύμφωνα με τον Κ. Σημίτη «οι εσωτερικές δυσκολίες της χώρας 
μας δεν ήταν αποτέλεσμα εξωτερικών επιβουλών και επεμβάσεων, 
προέκυπταν κυρίως από τη δικιά μας κοινωνική δομή και λειτουργία. 
Από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, την έλλειψη υποδομών, τον 
κατακερματισμό της κοινωνίας σε ομάδες με ειδικές σχέσεις με το 
κράτος, τον πελατειακό χαρακτήρα της πολιτικής και της διοίκησης, 
την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, τη χαμηλή 
στάθμη της παιδείας, την έλλειψη εντέλει ενός σύγχρονου πολιτικού 
πολιτισμού.... Ο όρος εκσυγχρονισμός έχει περιεχόμενο, κοινωνική 
σημασία και πολιτική αξία». (Σημίτης, 2005: 44-45).
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χθηκαν η συμμετοχή στην ΟΝΕ, η οποία εκλαμβάνεται πλέον 
ως «επένδυση ασφάλειας» για τη χώρα (Σημίτης, 2001: 23) 

και η διασφάλιση των θέσεων της Ελλάδας μέσα από τη συμ-
μετοχή της στην ΕΕ. Συνεπώς, παρατηρείται μια νέα στροφή 
προς τον «εξευρωπαϊσμό» της ελληνικής εξωτερικής πολιτι-
κής (Stavridis, 2003). Σε αντίθεση με τη δεκαετία του ’80, 
επιχειρείται η ενσωμάτωση των στρατηγικών επιλογών της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην ευρύτερη agenda της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, υπερβαίνοντας την εργαλειοποίηση 
του ευρωπαϊκού πλαισίου άσκησης της εξωτερικής πολιτικής, 
πρακτική που συνέβαλε στην ταύτιση της δημόσιας εικόνας 
της Ελλάδας ως «ιδιαίτερης περίπτωσης» και δημιουργώντας 
ένα «έλλειμμα αξιοπιστίας» στους κόλπους του οργανισμού 
(Τσάκωνας, 2003: 20).

Η ελληνική εξωτερική πολιτική επιχειρεί να εξευρωπαϊ-
σθεί (Ioakimidis, 2000: 359-372), μέσα από τον εξορθολο-
γισμό των επιλογών της και την υιοθέτηση περισσότερο συ-
ναινετικών προτύπων συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό  επι-
κεντρώνεται κατά κόρον στην επίτευξη των στόχων της μέσω 
των μηχανισμών της ΕΕ, θεωρώντας ότι η Ελλάδα έχει με-
γαλύτερη διαπραγματευτική και πολιτική ισχύ στον εν λόγω 
οργανισμό απ’ ό,τι στα HE ή το ΣτΕ. Ωστόσο, η παρουσία της 
χώρας και στους εν λόγω οργανισμούς αναβαθμίζεται κα-
θώς η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ επιχειρεί να διαδραματίσει 
και αρχίζει να συμπεριφέρεται ως παράγοντας σταθερότητας 
στη διεθνή σκηνή.80 

Συγκεκριμένα, ως προς την ελληνική παρουσία στα ΗΕ 
σημειώνεται αύξηση στην χρηματοδότηση αλλά και στη συμ-
μετοχή της σε αποστολές υπό την διοίκηση των ΗΕ ή άλλων 
οργανισμών -πάντοτε κατόπιν εξουσιοδότησης του Συμβου-
λίου Ασφαλείας- στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική (Χειλά, 2018: 217). Τέλος, η εκλογή της χώρας ως μη 

80.   Βλ. σχετικά Σημίτης (2005: 158-163), Ομιλία Υπουργού Εξωτερικών 
Π. Μολυβιάτη στο συνέδριο με θέμα: «Εξωτερική Πολιτική και Δη-
μόσια Διπλωματία – Χτίζοντας Σχέσεις Συνεργασίας στο Σύγχρονο 
Κόσμο», Υπουργείο Εξωτερικών, 8-9 Σεπτεμβρίου 2005 και Ομιλία 
του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Βαληνάκη με θέμα: «60 Χρό-
νια Από την Ίδρυση του ΟΗΕ, Αποτίμηση των Εργασιών της Συνό-
δου Κορυφής», Διημερίδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 24-25 Οκτωβρίου 
2005.  
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μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο 
2005-2006 την φέρνει στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξε-
ων την εποχή που ο συγκεκριμένος θεσμός διαχειρίζεται ση-
μαντικά ζητήματα, μεταξύ άλλων και την κρίση του Λιβάνου, 
την πορεία ανοικοδόμησης του Ιράκ, το ζήτημα της τρομο-
κρατίας. 

Ομοίως, η ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουρ-
γών του ΣτΕ το 1998 ενισχύει το εξωστρεφές προφίλ της 
χώρας, σε μια περίοδο σημαντική για τον θεσμό, μετά την 
υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης της Συνόδου Κορυφής του 
Στρασβούργου του 1997 και εν όψει της θέσης σε ισχύ του 
11ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Οι προτεραιότητες της Ελλη-
νικής Προεδρίας περιλάμβαναν ζητήματα θεσμικής φύσης 
όπως η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, η προώθηση του νέου θεσμού του Επιτρόπου 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η βελτίωση των διαδικασι-
ών παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής των υπο-
χρεώσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(Perrakis, χ.η.). Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι ο χρόνος ανά-
ληψης της Προεδρίας έπεται της έκδοσης της απόφασης του 
ΕΔΔΑ για την υπόθεση Λοϊζίδου του 1996, ενώ συμπίπτει με 
την έκδοση της επόμενης απόφασης το καλοκαίρι του 1998 
καθώς και με τις διπλωματικές προσπάθειες της Ελλάδας 
στο πλαίσιο της Επιτροπής των Υπουργών να εφαρμοστούν 
οι εν λόγω αποφάσεις από την Τουρκία.81 Επιπλέον, στο πλαί-
σιο της Ελληνικής Προεδρίας ελήφθησαν πρωτοβουλίες για 
τη διαχείριση της κρίσης στην Αλβανία μετά την δολοφονία 
υψηλόβαθμου στελέχους  του Δημοκρατικού Κόμματος (από 

81.   Case of Loizidou v. Turkey, Judgment 18.12.1996 και Case of Loizidou 
v. Turkey, Judgment 28.07.1998. Με την πρώτη απόφαση το Δικαστή-
ριο αποφάνθηκε ότι η Τουρκία παραβίαζε το άρθρο 1 του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και αναγνώρισε την ευθύνη της 
Τουρκίας για την στέρηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στο κα-
τεχόμενο τμήμα της Κύπρου, αναγνωρίζοντας ότι η Τουρκία (και όχι 
οι αρχές του ψευδοκράτους) ασκούν στην περιοχή αυτή αποτελε-
σματικό έλεγχο.  Με την δεύτερη απόφαση το Δικαστήριο επιδίκασε 
αποζημίωση στην προσφεύγουσα, η οποία και καταβλήθηκε στα τέλη 
του 2003 μετά από εξαιρετικά μεγάλη πολιτική πίεση στην Τουρκία 
τόσο από την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν όψει της μελλοντικής ένταξης 
της Τουρκίας.
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κοινού με την Προεδρία του ΟΑΣΕ), ενώ ο οργανισμός στή-
ριξε τις προσπάθειες πολιτικής διευθέτησης του ζητήματος 
του Κοσόβου στην εκπνοή του χρόνου πριν την έναρξη των 
ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών (Constas, 2020).

Στο πλαίσιο της ΕΕ σημειώνεται επίσης μια ευρω-κεντρική 
στροφή στα ζητήματα στα οποία δραστηριοποιείται η ελληνι-
κή διπλωματία. Καταρχάς, επενδύει στην εξέλιξη του ευρω-
παϊκού οικοδομήματος υποστηρίζοντας τη «συνταγματοποί-
ηση της ΕΕ» αρχικά κυρώνοντας τη Συνταγματική Συνθήκη 
(Ιωακειμίδης, 2012: 224) και στη συνέχεια επιχειρώντας να 
αποφευχθεί η επιλεκτική προσέγγιση (cherry-picking) στην 
ενσωμάτωση των καινοτομιών της τελευταίας στη Συνθήκη 
της Λιασσαβώνας. Δεύτερον, σημειώνεται σύμπλευση με την 
περιφερειακή προσέγγιση της ΕΕ για την ΝΑ Ευρώπη στο 
πλαίσιο του σχετικού Συμφώνου Σταθερότητας του 1999 (Κο-
ντονής, 2005: 41-44) και τέλος, η Ελλάδα διατυπώνει προ-
τάσεις σχετικά με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η 
μετανάστευση, υποστηρίζοντας την ιδέα της Ευρωπαϊκής 
Ακτοφυλακής καθώς και τη διεθνή και περιφερειακή διάστα-
ση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ (Ζερ-
βάκη, 2012: 393-4222).

Ως προς τα εθνικά θέματα, ο εξευρωπαϊσμός της εξωτερι-
κής πολιτικής, συνδέεται με τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ. 
Η ελληνική διπλωματία «κοινοτικοποιεί» την πολιτική της στα 
Βαλκάνια (Σέρμπος, 2012:98) με σημαντικούς σταθμούς την 
υιοθέτηση του Συμφώνου Σταθερότητας για τη ΝΑ το 1999 και 
στην συνέχεια  την υιοθέτηση της Agenda της Θεσσαλονίκης 
στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας το 2003. 

Ομοίως, η παραδοσιακή στρατηγική της Ελλάδας απένα-
ντι στην Τουρκία αλλάζει καθώς αναγνωρίζεται η αναγκαι-
ότητα του «ευρωπαϊκού προσανατολισμού» της.82 Η κρίση 

82.   Βλ. προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης στις 29 Ιανουαρίου 
1996: «όσον αφορά την Τουρκία, η Ελλάδα αναγνωρίζει την 
αναγκαιότητα του Ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας. 
Μια τέτοια προοπτική πρέπει να συνδέεται άμεσα με το σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις αρχές της δημοκρατίας και τις 
πολιτικές αξίες της Ευρώπης. Βάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
παραμένουν οι κανόνες διεθνούς δικαίου και διεθνών συνθηκών και 
η κατηγορηματική θέληση της Ελλάδας να προασπίσει τα κυριαρχικά 
της δικαιώματα» (Σημίτης, 2005: 60).
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των Ιμίων βέβαια δοκίμασε την συγκεκριμένη επιλογή. Η Ελ-
λάδα δεν προσέφυγε στα ΗΕ, αν και ο Έλληνας Υπουργός 
Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς στη Γενική Συνέλευση με 
αφορμή τα γεγονότα στα Ίμια στην αναθεωρητική πολιτική 
της Τουρκίας.83 Η στάση της Ελλάδας αιτιολογείται ως ένα 
βαθμό καθώς τόσο στην περίπτωση του Κυπριακού όσο και 
της κρίσης σχετικά με την ελληνοτουρκική διαφορά για την 
υφαλοκρηπίδα, οι ελληνικές προσφυγές θεωρήθηκαν ότι δεν 
είχαν τα προσδοκώμενα -για την ελληνική πλευρά- αποτελέ-
σματα (Δίπλα, 1997: 49-51). 

Η Ελλάδα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει εκ νέου την πολι-
τική και θεσμική της ισχύ ως μέλος της ΕΕ, κατοχυρώνοντας 
την πολιτική στήριξη των ενωσιακών θεσμών.84 Την ίδια στιγ-
μή όμως, οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας έκαναν σαφές 
ότι το περιστατικό των Ιμίων δεν θα έπρεπε να δημιουργή-
σει εμπόδια στην τελωνειακή ένωση Τουρκίας-ΕΕ, κάνοντας 
σαφές ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε επιπτώσεις στην 
ενταξιακή πορεία της Κύπρου (Athanassopoulou, 1997: 87). 
Η ελληνική πλευρά αρχικά καταφεύγει στην άσκηση πίεσης 
μέσω της αναστολής του χρηματοδοτικού προγράμματος για 
την Τουρκία (Σημίτης, 2021: 79), στην πραγματικότητα όμως 
η μεσολάβηση των ΗΠΑ ήταν εκείνη που οδήγησε στην ύφε-
ση (Σημίτης, 2005: 62-63), καθιστώντας και τους δύο οργα-
νισμούς για άλλη μια φορά παρατηρητές των γεγονότων. 

Το γεγονός αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή 
πλεύσης της στρατηγικής της Ελλάδας με την άρση του veto 

83.   Βλ. Ομιλία Υπουργού Εξωτερικών Θ. Πάγκαλου στη Γενική Συνέ-
λευση των ΗΕ το Σεπτέμβριο του 1996, General Assembly, Official 
records, 13th plenary meeting Friday, 27 September 1996,  A/50/
PV.13, σ. 6. 

84.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα (15.02.1996) το 
οποίο καταδίκαζε τη στάση της Τουρκίας στα Ίμια αναφέροντας ότι 
«τα σύνορα της Ελλάδας αποτελούν μέρος των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ». Στο ίδιο πνεύμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την 
υποστήριξή της στην Αθήνα, ενώ λίγες μέρες αργότερα (26.02.1996) 
οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης κάλεσαν τις δύο χώρες να 
επιλύσουν τις διαφορές τους που αφορούν εδαφικές αξιώσεις στο 
ΔΔΧ λύση που υποστηρίχθηκε και από τις ΗΠΑ. «Resolution on the 
provocative actions and contestation of sovereign rights by Tur-
key against a Member State of the Union», Official Journal C 065, 
04/03/1996, σ. 156, «Declaration of the European Union on Turkey», 
PESC/96/60 15 July 1996 και (Οικονομίδης, 1998:120).
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για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ και σηματοδοτεί μια νέα 
προσέγγιση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δίνεται έμφαση 
στην ανάγκη εξευρωπαϊσμού της γείτονος, η οποία και εμ-
φανίζεται ως η πιο σημαντική παράμετρος για την ασφάλεια 
της Ελλάδας μακροπρόθεσμα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, 
όπως και στην περίπτωση των κρατών της ΝΑ Ευρώπης, θε-
μελιώνεται στη λογική της «εμπλαισίωσης» (Τσάκωνας, 2021: 
29) και όχι του αποκλεισμού της γείτονος από την ΕΕ. Ου-
σιαστικά συνδύαζε μια πολυεπίπεδη διαδικασία παρακολού-
θησης και ελέγχου όχι μόνο της εφαρμογής του ενωσιακού 
κεκτημένου αλλά και των υποχρεώσεων που απέρρεαν τόσο 
από τον Χάρτη των ΗΕ (σε ό,τι αφορά στις σχέσεις καλής γει-
τονίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με συγκεκριμέ-
νο χρονοδιάγραμμα και μέσο επίλυσης)85 αλλά και του αξια-
κού και κανονιστικού πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 
στο τρίπτυχο ‘δημοκρατία-ανθρώπινα δικαιώματα-κράτος δι-
καίου’ (Zervaki, 2014: 41). Τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Ελσίνκι το 1999 αποτυπώνουν την εν λόγω 
στρατηγική και δίνουν το έναυσμα για την έναρξη των διε-
ρευνητικών επαφών μεταξύ των δύο κρατών το 2002. 

Το Ελσίνκι αποτέλεσε σταθμό και για το θέμα της Κυπρι-
ακής υποψηφιότητας καθώς αποσυνδέθηκε το ζήτημα της 
επίλυσης του πολιτικού προβλήματος από την πορεία των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, γεγονός που οδήγησε στην 
επιτυχή ολοκλήρωσή τους86 και την πλήρη ένταξη της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας το 2004. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών το 2004 έδωσε 
το πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων στην Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη την συνέχι-
ση των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας και τη 

85.   Στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι συμπε-
ριελήφθη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα υποψήφια κράτη 
για την επίλυση κάθε εκκρεμούς συνοριακής διαφοράς και συνα-
φών θεμάτων, η υποχρέωση να φέρουν τη διαφορά ενώπιον του 
Διεθνούς Δικαστηρίου σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί πολιτική 
συμφωνία καθώς και η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
επανεξετάσει την κατάσταση ως προς τις εκκρεμείς διαφορές στο 
τέλος του 2004. Presidency Conclusions, Helsinki European Council, 
10/11 December 1999, §4. 

86.   Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχά-
γης, 12/13 Δεκεμβρίου 2002, §3. 
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δέσμευση της τελευταίας να προχωρήσει στην υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου της Τελωνειακής Ένωσης που θα επέκτει-
νε την Συμφωνία της Άγκυρας, με συνέπεια την αναγνώρι-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντούτοις, τον Ιούλιο του 
2005, η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Σύνδεσης/Επέκτασης 
της Τελωνειακής Ένωσης συνοδεύτηκε από την παράλληλη 
άρνηση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 
πλευρά της Τουρκίας, με την κατάθεση σχετικής Δήλωσης. Η 
στάση της Άγκυρας αποτέλεσε το έναυσμα για να την επανέ-
ναρξη της συζήτησης σχετικά με την ορθότητα της επιλογής 
της Ένωσης σχετικά με την τουρκική υποψηφιότητα87 αλλά 
και της συζήτησης σχετικά με τα οφέλη αλλά και τον τρόπο 
με τον οποίο εφαρμόστηκε η στρατηγική του Ελσίνκι88 δίνο-
ντας έμφαση στην επιλογή της «ανοιχτής διαδικασίας» για 
την διαπραγμάτευση και την ένταξη της Τουρκίας, με τον κα-
θορισμό προαπαιτουμένων και χωρίς την παροχή εγγυήσεων 
από πλευράς ΕΕ στην Τουρκία για την κατάληξη της ενταξια-
κής πορείας (Φωτίου, 2012: 49-70). 

Ως προς τα εθνικά θέματα, η περίοδος αυτή κλείνει με 
την προσφυγή της ΠΓΔΜ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χά-
γης, επικαλούμενη παραβίαση του άρθρου 11 της Μεταβα-
τικής Συμφωνίας της Νέας Υόρκης, με αφορμή την άρνηση 
του ΝΑΤΟ να απευθύνει πρόσκληση για ένταξη της χώρας 
στους κόλπους της συμμαχίας μέχρι την ανεύρεση μιας 
αμοιβαίας αποδεκτής λύσης για το όνομα.89 Η απόφαση 
ήταν καταδικαστική για την Ελλάδα ως προς το σκέλος της 
παραβίασης της συγκεκριμένης υποχρέωσης που απέρρεε 
από τη Μεταβατική Συμφωνία του 1995, ενώ δεν διατύπω-

87.   Το καλοκαίρι του 2005 η Γαλλία αντέδρασε πολύ έντονα, ενώ στη δι-
άρκεια του Συμβουλίου του Λουξεμβούργου όπου και τελικά δόθηκε 
το πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, 
η Αυστρία κράτησε πολύ σκληρή στάση.

88.   Η συγκεκριμένη συζήτηση συνεχίζεται έως σήμερα βλ. σχετικά 
«Απάντηση Καραμανλή προς Σημίτη: Η συμφωνία του Ελσίνκι 
απειλούσε την εδαφική ανεξαρτησία μας», Το Βήμα, 8 Απριλίου 2021 
και «Καραμανλής-Σημίτης: Διαφωνίες Κορυφής για το Ελσίνκι», 
Καθημερινή, 9 Απριλίου 2021.

89.   Bucharest Summit Declaration issued by the Heads of State and 
Government participating in the meeting of the North Atlantic 
Council in Bucharest on 3 April 2008, παρ. 20.
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σε κάποια άλλη απαίτηση από την Ελλάδα.90 Η απόφαση 
αυτή ανέδειξε εκ νέου τα όρια της «τιμωρητικής» χρήσης 
του θεσμικού πλεονεκτήματος της Ελλάδας στους διεθνείς 
οργανισμούς για την επίτευξη των εθνικών της στόχων και 
μάλιστα όταν η υποχρέωση αντίθετης συμπεριφοράς είχε 
συμβατικό χαρακτήρα. Επιπλέον, δημιούργησε τις προ-
ϋποθέσεις για μια πιο ρεαλιστική πρόσληψη των διεθνών 
δικαιοδοτικών οργάνων, καθώς από την πρώτη προσφυγή 
της Ελλάδας στο ΔΔΧ μέχρι και τη συζήτηση γύρω από την 
ενωσιακή προοπτική της Τουρκίας, στο δημόσιο λόγο και 
στο θυμικό της κοινής γνώμης είχε κυριαρχήσει η ταύτιση 
της δικαστικής επίλυσης των διαφορών με την απόλυτη ικα-
νοποίηση των ελληνικών θέσεων.

3.5.  Από την διεθνή οικονομική κρίση στην εποχή της παν-
δημίας (2009-2021)

Η συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξε-
λίξεις και εντυπωσιακές αλλαγές στο διεθνές και εσωτερικό 
περιβάλλον. Στο εσωτερικό, οι εναλλαγές στο πολιτικό σκηνι-
κό είναι συνεχείς, ενώ στην πλειονότητά τους οι κυβερνήσεις 
της συγκεκριμένης περιόδου είναι προϊόν συνεργασίας με-
ταξύ διαφορετικών κομμάτων, συχνά χωρίς κοινό ιδεολογικό 
προσανατολισμό και προγραμματικές συγκλίσεις.91 Η διεθνής 
χρηματοπιστωτική κρίση που στην Ελλάδα εκδηλώνεται ως 
κρίση χρέους, οδηγεί τις κυβερνήσεις σε αυστηρά μέτρα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, στην προσφυγή στον εξωτερι-

90.   Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former 
Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), Judgment, ICJ Reports 
2011, σ. 644.

91.   Το 2009 ολοκληρώνεται η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
την οποία διαδέχεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2011. Από 
το 2011 έως τις εκλογές του 2015, τη διακυβέρνηση αναλαμβάνουν 
διαδοχικά η κυβέρνηση υπό τον Λ. Παπαδήμο (2011-2012) ως πρω-
θυπουργού κοινής αποδοχής με την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ, της 
Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ, η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Π. 
Πικραμένου (2012) και η κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Α. Σαμαρά 
(2012-2015) με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και 
της ΔΗΜΑΡ. Στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2015 πρώτο κόμ-
μα αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σχηματίζει κυβέρνηση με το 
κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ενώ το 2019 κερδίζει τις εκλογές 
η Νέα Δημοκρατία. 
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κό δανεισμό, μέσω του ΔΝΤ και διμερών δανείων, και στους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ. Το γεγονός αυτό οδη-
γεί σε πολιτική πόλωση και κοινωνική ένταση, η οποία τροφο-
δότησε μια εκρηκτική κατάσταση με συχνές εκδηλώσεις βίας 
(Βαμβακάς, Καραντράντος & Παναγιωτόπουλος, 2021).

Η ελληνική εξωτερική πολιτική στους διεθνείς οργανι-
σμούς επηρεάστηκε από το κλίμα έντονης δυσπιστίας που 
διαπότισε σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία ως προς 
τους διεθνείς θεσμούς, για διαφορετικούς λόγους: από την 
κριτική στην αρχιτεκτονική της ΟΝΕ και την προβληματική 
γύρω από την γερμανική προσέγγιση στη διαχείριση της κρί-
σης (Μιχοπούλου, 2014) μέχρι τη δαιμονοποίηση του ΔΝΤ και 
της ΕΕ (τη στάση της οποίας σημαντικό μέρος της κοινωνίας 
ερμήνευσε ως εκδήλωση της γερμανικής ηγεμονίας, ανασύ-
ροντας μνήμες Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και εμφυλίου). Σε 
αυτό το κλίμα συνέβαλε και η καθυστερημένη ανταπόκριση 
της ΕΕ στις προσδοκίες των πολιτών, η οποία προχώρησε 
στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης 
μόλις το 2012 (Καζάκος, 2016: 199-230). Από την άλλη πλευ-
ρά, η έλλειψη συναίνεσης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις 
της χώρας για τη διαχείριση της κρίσης και οι επιπτώσεις 
μιας άτακτης χρεοκοπίας της Ελλάδας στο οικονομικό και 
νομισματικό οικοδόμημα της ΕΕ δημιουργούν άσχημο κλίμα 
για τη χώρα στο πλαίσιο του οργανισμού ενώ ανοίγει η συζή-
τηση για το μέλλον της στην Ευρωζώνη.92 

Επιπλέον, οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο ευρύτερο 
γεωπολιτικό περιβάλλον δημιούργησαν μια σειρά προκλήσε-
ων, για τις οποίες απαιτείτο υψηλός βαθμός ενεργοποίησης 
στους διεθνείς θεσμούς: η αραβική άνοιξη και οι επιπτώσεις 
της στα ζητήματα ασφαλείας στη Β. Αφρική και τη Μέση Ανα-
τολή, η ανάδυση του Ισλαμικού Κράτους, η αύξηση του μετα-
ναστευτικού/προσφυγικού ρεύματος καθώς και η επιχειρησι-
ακή εμπλοκή και η πολιτική διείσδυση της Τουρκίας σε χώρες 
της Αν. Μεσογείου που αποσταθεροποιήθηκαν μετά το 2011. 
Οι επιλογές των κυβερνήσεων της περιόδου 2009-2015 ήταν 
περιορισμένες λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας 

92.   «The Financial Times uncover Europe’s “Plan Z” for Greece», 
ΤοΒΗΜΑteam, 15 Μαΐου 2014 (διαθέσιμο σε: https://www.tovima.
gr/2014/05/15/international/the-financial-times-uncover-europe-s-
plan-z-for-greece/, πρόσβαση 21 Απριλίου 2021). 
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και της κλιμακούμενης δυσφορίας του εκλογικού σώματος. 
Η διεθνής παρουσία της χώρας μειώθηκε αισθητά λόγω της 
σοβαρότητας της οικονομικής κρίσης, στερώντας από την 
χώρα τη δυνατότητα χρήσης σημαντικών εργαλείων εξωτε-
ρικής πολιτικής όπως η αναπτυξιακή βοήθεια93 ή η συμμε-
τοχή σε επιχειρησιακές δράσεις των διεθνών οργανισμών.94 

Ο προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής ως προς 
τους διεθνείς οργανισμούς διατηρήθηκε. Η ανάληψη της Προ-
εδρίας στο πλαίσιο της ΕΕ αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα για την 
υπέρβαση της εσωστρέφειας της χώρας.95 Οι προτεραιότητες 
αφορούσαν στη διαχείριση των ελλειμμάτων της ΟΝΕ, ζητήμα-
τα απασχόλησης και ανάπτυξης, τη μεταναστευτική πρόκληση 
και τη θαλάσσια διάσταση της οικονομίας και της ασφάλειας, 
μέσω της επαναφοράς στο προσκήνιο της θαλάσσιας πολιτικής 
της ΕΕ.96 Η συγκεκριμένη προτεραιότητα ανέδειξε ένα ζήτη-
μα στο οποίο η Ελλάδα διατηρούσε την πλεονεκτική της θέση 
διεθνώς ως ισχυρή ναυτιλιακή δύναμη και συνέπιπτε με την 
υιοθέτηση της Στρατηγικής για την Θαλάσσια Ασφάλεια της 
ΕΕ. Η εν λόγω Στρατηγική βρισκόταν ψηλά στις εθνικές προ-
τεραιότητες καθώς περιλάμβανε μεταξύ άλλων την προώθηση 
της αλληλεγγύης των κρατών μελών, τη φύλαξη των εξωτερι-
κών θαλασσίων συνόρων και τη δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος για την υποστήριξη της γαλάζιας ανάπτυξης.97 

93.   Το 2014 η αναπτυξιακή βοήθεια που χορήγησε η Ελλάδα μειώθηκε 
στο 50% σε σχέση με εκείνη του 2008 (Χουλιάρας, 2015).

94.   Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ελληνική συμμετοχή στην 
επιχείρηση ΑΤΑΛΑΝΤΑ η οποία ξεκίνησε το 2008 σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την αντιμετώπιση της 
πειρατείας στο Κέρας της Αφρικής. Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση 
της δύναμης το πρώτο εξάμηνο της ανάπτυξής της συμμετέχοντας 
για 4 μήνες ανά εξάμηνο στις επιχειρήσεις. Λόγω αυξημένου κό-
στους η συμμετοχή μειώθηκε στους 2 μήνες το 2011 για να ακολου-
θήσει η απόσυρση της ελληνικής φρεγάτας το 2012 και η επιστροφή 
στην επιχείρηση δύο χρόνια μετά (Μπρεδήμας, 2012: 29-30).

95.   Γ. Σαββαϊδης, «Ελληνική εξωτερική πολιτική και οικονομική κρίση», 
Καθημερινή, 30 Νοεμβρίου 2013. 

96.   Υπουργείο Εξωτερικών, «Ελληνικές Προεδρίες του Συμβουλίου της 
ΕΕ μέχρι σήμερα» (διαθέσιμο σε: https://www.mfa.gr/exoteriki-
politiki/i-ellada-stin-ee/ellenikes-proedries-tou-sumbouliou-tes-ee-
mekhri-semera.html , πρόσβαση 22 Απριλίου 2021).

97.   The Council of the European Union, European Union Maritime Secu-
rity Strategy, 11205/14 Brussels, 24 June 2014. 
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Ένα δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο της πρώτης αυτής πε-
ριόδου είναι αναδίπλωση της χώρας σε ό,τι αφορά στην ανα-
γνώριση της δικαιοδοσίας των διεθνών δικαιοδοτικών μηχα-
νισμών. Το 2015 υπεβλήθη νέα δήλωση αποδοχής της δικαι-
οδοσίας του ΔΔΧ στο Γενικό Γραμματέα των ΗΕ.98 Σύμφωνα 
με αυτή, η Ελλάδα εξαιρεί από την δικαιοδοσία του ΔΔΧ τις 
διαφορές που σχετίζονται

(α) «με στρατιωτικές δραστηριότητες και μέτρα που λαμ-
βάνονται από τη χώρα μας για την προστασία της κυριαρχίας 
και της εδαφικής της ακεραιότητας, για λόγους εθνικής άμυ-
νας, καθώς και για την προάσπιση της εθνικής της ασφάλει-
ας» βελτιώνοντας τη διατύπωση της δήλωσης του 1994 για 
τον αποκλεισμό προσφυγών που αφορούν στο ζήτημα της 
αποστρατικοποίησης των νήσων,  και

(β) «με τα σύνορα του κράτους ή με ζητήματα εδαφικής 
κυριαρχίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών για το εύ-
ρος και τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης και του εθνικού εναέ-
ριου χώρου», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής 
τρίτου κράτους μόνο για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ. 

Τέλος, η δήλωση περιέχει μια εξαίρεση διαδικαστικού χα-
ρακτήρα  για τις περιπτώσεις αποδοχής από το άλλο διάδικο 
μέρος της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας μόνο για μια διαφορά 
ή σε χρόνο μικρότερο των δώδεκα μηνών από την κατάθεση 
της προσφυγής, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αιφνι-
διασμού.99

Επιπλέον, με επιστολή που κατατέθηκε στις 16 Ιανουαρίου 
2015 στη Γενική Γραμματεία των ΗΕ,100 στην βάση του άρ-
θρου 298 της ΣΔΘ η ελληνική κυβέρνηση εξαιρεί από τις 
δικαιοδοτικές διαδικασίες της ΣΔΘ (α) τις διαφορές που 
αφορούν στην ερμηνεία ή την εφαρμογή των άρθρων 15, 74 
και 83 αναφορικά με την οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώ-
νης, της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας αντίστοιχα, ή διαφο-
ρές που αφορούν ιστορικούς κόλπους ή τίτλους ζωνών, (β) 

  98.   Διαθέσιμο σε: https://www.icj-cij.org/en/declarations/gr , πρόσβα-
ση 27 Απριλίου 2021. 

  99.   Βλέπε Α. Συρίγος, «Η ελληνική δήλωση του 2015 για το Διεθνές 
Δικαστήριο», Εφημερίδα των Συντακτών, 4 Ιανουαρίου 2020. 

100.   Διαθέσιμο σε:  https://www.itlos.org/en/jurisdiction/declarations-
of-states-parties/declarations-made-by-states-parties-under-
article-298/, πρόσβαση 27 Απριλίου 2021.
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τις διαφορές που αφορούν στρατιωτικές δραστηριότητες και 
(γ) τις διαφορές για τις οποίες έχει επιληφθεί το Συμβούλιο 
Ασφαλείας μέχρι να διαγραφούν από την ημερήσια διάταξη 
του οργάνου ή σε περίπτωση που καλέσει τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να επιλύσουν τη διαφορά με τα μέσα που προβλέπο-
νται στη ΣΔΘ. 

Οι δηλώσεις αυτές υποβλήθηκαν λίγες μέρες πριν τις 
εκλογές του 2015 μετά τις οποίες αναλαμβάνει τη διακυβέρ-
νηση συνασπισμός κομμάτων που είχαν αναπτύξει αντιμνη-
μονιακή ρητορική. Η στρατηγική της νέας κυβέρνησης στους 
διεθνείς οργανισμούς θεμελιώνεται στη λογική της διεθνο-
ποίησης της διαχείρισης της  πρόκλησης της οικονομικής 
κρίσης και της μετανάστευσης μέσα από τους διεθνείς οργα-
νισμούς, επιχειρώντας να αναδείξει την ανάγκη για αλλαγές 
στην αρχιτεκτονική των εν λόγω θεσμών.101 Η πολιτική των 
διεθνών οργανισμών βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοψη-
φίσματος του 2015, καθώς το ερώτημα αφορά στο «σχέδιο 
συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο στο Εurogroup της 25.06.2015»,102 ενώ τίθεται εκ νέου 
το δίλημμα της αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωζώ-
νη.103 Εντούτοις, τo αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν 
οδηγεί σε ανατροπές και τα προγράμματα στήριξης ολοκλη-
ρώνονται το 2018.

Το 2015 σημαδεύεται από έκρηξη μεταναστευτικών/προ-
σφυγικών ροών προς την Ευρώπη και η Ελλάδα από χώρα 
διέλευσης μετατρέπεται λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένης 
πολιτικής της ΕΕ για την μετανάστευση και της σταδιακής λή-
ψης μέτρων από τις ευρωπαϊκές χώρες σε χώρα παραμονής 
των μεταναστών. Πάγια θέση των ελληνικών κυβερνήσεων 
σε επίπεδο ΕΕ είναι η λήψη μέτρων ώστε να μην επιβαρύνο-

 101.   Η προσέγγιση αυτή θεμελιώθηκε στην ιδέα της «υιοθέτησης κανό-
νων διεθνούς δικαίου υπέρ των υπερχρεωμένων χωρών» σε επί-
πεδο ΗΕ και την «ανατροπή της νεοφιλελεύθερης αρχιτεκτονικής 
της ΕΕ και τον απογαλακτισμό από τις επιθετικές υπερατλαντικές 
δομές». Βλ. ΣΥΡΙΖΑ, «Θέσεις για την Εξωτερική Πολιτική – Κείμενο 
για διαβούλευση», Ιανουάριος 2015.  

102.    ΦΕΚ 62 τ. Α΄ 28 Ιουνίου 2015. 
103.   Βλ. «Juncker: ‘We have a Grexit scenario prepared in detail’», Eura-

ctiv, 8 July 2015.
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νται τα κράτη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υποδοχής, 
η οικονομική ενίσχυση για την διαχείριση της μεταναστευτι-
κής κρίσης και η φύλαξη των συνόρων. Ο μετασχηματισμός 
της ευρωπαϊκής πολιτικής και ασύλου (Τσάκωνας, 2019: 341-
375) είναι ακόμη σε εξέλιξη μετά τη δημοσίευση της Επιτρο-
πής του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο.104 
Ως προς την οικονομική ενίσχυση η χώρα συμμετέχει σε χρη-
ματοδοτούμενα προγράμματα των Ταμείων Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ.105 
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Ελλάδα έλαβε τη συνδρομή της 
FRONTEX (Επιχείρηση Ποσειδώνας)106 ενώ πραγματοποιή-
θηκε και κοινή επιχείρηση FRONTEX-NATO στο Αιγαίο.107

Αναφορικά με τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων σημα-
ντική εξέλιξη συνιστά η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεσο-
λάβησης των ΗΕ για το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ με 
την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών.108 Με τη συμ-
φωνία αυτή η Ελλάδα γνωστοποίησε στον Πρόεδρο του Συμ-
βουλίου της ΕΕ ότι υποστηρίζει την έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ και 
στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι υποστηρίζει την έναρ-
ξη της διαδικασίας της διεύρυνσης με τη Βόρεια Μακεδονία 

104.   European Commission, Communication from the Commission on 
a New Pact on Migration and Asylum, COM(2020) 609 final, Brus-
sels, 23.9.2020.

105.   Για την περίοδο 2014-2020, ενώ κατά την προηγούμενη χρηματο-
δοτική περίοδο η Ελλάδα είχε υλοποιήσει σχετικά προγράμματα με 
πόρους από τα Ταμεία Προσφύγων, Ένταξης, Επιστροφής, Εξωτερι-
κών Συνόρων, Τρομοκρατίας και άλλων σχετικών απειλών και Πρό-
ληψης και Καταπολέμησης του Εγκλήματος. Βλέπε σχετικά: https://
ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/mapping-funds/
countries/greece_en, πρόσβαση 26 Απριλίου 2021. 

106.   Βλ. https://frontex.europa.eu/we-support/main-operations/opera-
tion-poseidon-greece-/, πρόσβαση 26 Απριλίου 2021.

107.   Βλ.https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-
we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/
eu_operations_in_the_mediterranean_sea_en.pdf, πρόσβαση 26 
Απριλίου 2021.

108.   Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι 
οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη Λήξη της 
Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής 
Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών, Ν. 4588/2019 ΦΕΚ 9 τ. Α΄ 25 
Ιανουαρίου 2019.
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μέσω της αποστολής από το ΝΑΤΟ της σχετικής πρόσκλησης 
προσχώρησης. 

Η διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο πλαίσιο 
των διεθνών οργανισμών υπήρξε αρκετά σύνθετη τη συγκε-
κριμένη περίοδο. Η σταδιακή απομάκρυνση της Τουρκίας 
από την ευρωπαϊκή προοπτική με αποκορύφωμα τις εσωτερι-
κές αλλαγές και οι επιπτώσεις στο σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μετά το πραξικόπημα του 2016, η υιοθέτηση του 
δόγματος της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’, η εργαλειοποίηση του 
μεταναστευτικού/προσφυγικού, η προσπάθεια αναβάθμισης 
του ρόλου της Τουρκίας ως ρυθμιστή των εξελίξεων στην πε-
ριοχή της Αν. Μεσογείου πλέον σε επιχειρησιακό, πολιτικό 
και θεσμικό επίπεδο δημιούργησαν νέα δεδομένα. 

Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε μετά τις εκλογές του 
2019, κλήθηκε να διαχειριστεί την κορύφωση της κατάστα-
σης αυτής. Η ελληνική κινητοποίηση περιλάμβανε την αντί-
δραση στη σύναψη του τουρκο-λιβυκού μνημονίου το 2019.109 
Με επιστολές στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και 
στο Γενικό Γραμματέα των ΗΕ η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε για 
την «παράνομη και καταχρηστική» οριοθέτηση (Τελαλιάν, 
2020: 77-108) ενώ η κίνηση αυτή έδωσε το έναυσμα για τη 
διπλωματική κινητοποίηση που κατέληξε στην υπογραφή της 
Συμφωνίας Οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με την Ιτα-
λία110 και της Συμφωνίας (μερικής) Οριοθέτησης με την Αίγυ-
πτο.111 Τέλος, στις αρχές του 2021 η Ελλάδα προχώρησε στην 
επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12νμ στο Ιόνιο,112 ενώ 

109.   Η Τουρκία συνήψε δύο Μνημόνια Κατανόησης (α) για την Στρατιω-
τική Συνεργασία και (β) για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας 
Δικαιοδοσίας στην Μεσόγειο με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 
(υπό τον F. Sarraj) στις 27 Νοεμβρίου 2019.   

110.   Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Ιταλικής Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των αντίστοιχων Θαλασ-
σίων Ζωνών τους. Ν. 4716/2020 ΦΕΚ 163 τ.Α΄28 Αυγούστου 2020. 

  111.   Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αι-
γύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
μεταξύ των δύο Κρατών. Ν. 4717/2020 ΦΕΚ 164 τ. Α΄ 28 Αυγούστου 
2020.  

112.   Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια 
περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο 
Ταίναρο της Πελοποννήσου. Ν. 4767/2021 ΦΕΚ 9 τ. A΄21 Ιανουαρίου 
2021. Είχε προηγηθεί η υιοθέτηση ευθειών γραμμών βάσης στην ίδια 
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λίγους μήνες πριν σε συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξω-
τερικών με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας υπήρξε μια συμ-
φωνία επί της αρχής για παραπομπή του ζητήματος οριοθέ-
τησης των θαλασσίων ζωνών των δύο κρατών στο ΔΔΧ.113 Σε 
αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η επανέναρξη των διε-
ρευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας οι οποίες 
είχαν διακοπεί το 2016.

Σε επίπεδο ΕΕ η ελληνική στρατηγική «κοινωνικοποίησης» 
της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς της προηγούμε-
νης δεκαετίας φαίνεται ότι πλέον χρειάζεται αναπροσαρμο-
γή. Η εκλυστικότητα της προοπτικής της πλήρους ένταξης 
ως άσκηση ήπιας ισχύος που θα μετασχημάτιζε το τουρκικό 
κράτος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πολιτικής συ-
μπεριφοράς δεν συνιστά σήμερα μια ρεαλιστική προοπτι-
κή. Η αποχώρηση της Τουρκίας από την Σύμβαση του ΣτΕ 
για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδο-
οικογενειακής βίας, η οποία μάλιστα είχε υπογραφεί στην 
Κωνσταντινούπολη, συνιστά μια ένδειξη της απομάκρυνσης 
της Τουρκίας από το αξιακό πλαίσιο των ευρωπαϊκών θε-
σμών. Η πίεση μέσω εργαλείων σκληρής ισχύος (με όρους 
οικονομικούς) στο πλαίσιο της ΕΕ έχει και αυτή συγκεκρι-
μένα όρια καθώς η Τουρκία παραμένει μια υπολογίσιμη δύ-
ναμη σε πολλούς τομείς (στο μεταναστευτικό, στην κρίση 
στην Συρία κτλ.). Οι αποκλίσεις ανάμεσα στους ενωσιακούς 
εταίρους (π.χ. μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας για το θέμα της 
Τουρκίας) αποδυναμώνουν περαιτέρω τα κίνητρα που είναι 
σε θέση να προβάλει η ΕΕ. Μια νέα στρατηγική «εξισορρο-
πητικής δέσμευσης» της γείτονος σε επίπεδο ΕΕ (Tsakonas, 
2020) απαιτεί την υπέρβαση της θεματικής κατάτμησης των 
πτυχών των ευρω-τουρκικών σχέσεων σε διαφορετικούς δι-
εθνείς οργανισμούς. Αυτό απαιτεί από ελληνικής πλευράς 

περιοχή. «Περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών 
βάσης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι 
το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου», ΠΔ 107/2020 ΦΕΚ 258 
τ. Α΄ 27 Δεκεμβρίου 2020. 

113.   Δήλωση Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, μετά τη συνά-
ντησή του με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama (Τίρα-
να, 20.10.2020) (διαθέσιμο σε: https://www.mfa.gr/epikairotita/
proto-thema/delose-upourgou-exoterikon-nikou-dendia-meta-
te-sunantese-tou-me-ton-prothupourgo-tes-albanias-edi-rama-
tirana-20102020.html, πρόσβαση 26 Απριλίου 2021).
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την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης (συνδυασμός τομεακών 
πολιτικών) και πολυεπίπεδης (συνδυασμένης προσέγγισης 
σε διαφορετικούς οργανισμούς) θεώρησης των ελληνοτουρ-
κικών σχέσεων.

Η περίοδος 2008-2021 με τις διαδοχικές κρίσεις (οικονο-
μική, μεταναστευτική και υγειονομική) δοκίμασε τις αντοχές 
της ελληνικής διπλωματίας και δημιούργησε νέα δεδομένα 
στον τρόπο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο 
των διεθνών οργανισμών. Η επικέντρωση σε ζητήματα ελλη-
νικού ενδιαφέροντος ήταν επιβεβλημένη λόγω της σοβαρό-
τητας των προκλήσεων ασφαλείας που το ελληνικό κράτος 
είχε να αντιμετωπίσει. 

Εξαίρεση αυτής της τάσης συνιστά η ελληνική υποψηφι-
ότητας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο 2025-26, 
η οποία θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για την αναβάθ-
μιση της διεθνούς παρουσίας της χώρας. Επίσης, η ανάλη-
ψη της Προεδρίας του ΣτΕ το 2020 αποτέλεσε μια ευκαι-
ρία εξωστρέφειας για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Στο 
επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας 
βρέθηκε ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου κατά την 
διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο,  η Ελλάδα επιχείρησε να 
δώσει ένα δικό της στίγμα με την προβολή της διάστασης 
του πολιτισμού συμπεριλαμβάνοντας στις προτεραιότητες το 
δικαίωμα των νέων γενεών να απολαμβάνουν την πολιτιστι-
κή κληρονομιά «αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής».114 

Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο 
του 2019 η διοργάνωση Συνόδου σχετικά με τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά με την 
συμμετοχή επιστημόνων και κρατικών αξιωματούχων από πε-
ρισσότερα από 40 κράτη.115 Τα Συμπεράσματα της Συνόδου 

114.   Υπουργείο Εξωτερικών, «Προτεραιότητες της Ελληνικής Προε-
δρίας» (διαθέσιμο σε: https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/
proteraiothtes-ths-ellhnikhs-proedrias/, πρόσβαση 28 Απριλίου 
2021).

115.   Υπουργείο Εξωτερικών, «Climate Change Impacts on Cultural 
Heritage: Facing the Challenge» (διαθέσιμο σε: https://ccich.gr/, 
πρόσβαση 30 Σεπτεμβρίου 2020).
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απεστάλησαν στην Γενική Συνέλευση των ΗΕ,116 ενώ ο ίδιος 
ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την σύγκληση συνάντησης 
υψηλού επιπέδου για το θέμα αυτό.117 Ομοίως, με ελληνική 
πρωτοβουλία, υιοθετείται ανά τριετία από την Γενική Συνέ-
λευση των ΗΕ ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης και την επιστροφή των παρανόμως 
εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής 
τους, συνδέοντας το συγκεκριμένο ζήτημα και με τρέχου-
σες προτεραιότητες του οργανισμού όπως την καταστροφή 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές ενόπλων συρράξεων, 
αλλά και στα υπό κατοχή εδάφη, της παράνομης διακίνησης 
πολιτιστικών αγαθών από τρομοκρατικές ομάδες, καθώς και 
την Agenda 2030.118 Η διεθνής παρουσία της Ελλάδας για 
πολιτιστικά θέματα φαίνεται ότι ενισχύεται με συστηματικό 
τρόπο στο πλαίσιο διαφορετικών διεθνών θεσμών (Ζερβάκη, 
2021) την τελευταία δεκαετία, συνδέοντας μάλιστα τον πολι-
τισμό με ζητήματα που βρίσκονται στην αιχμή του διεθνούς 
ενδιαφέροντος (κλιματική αλλαγή, τρομοκρατία, βιώσιμη 
ανάπτυξη κ.ο.κ.). 

4. Καταληκτικές σκέψεις
Η πολυμερής διπλωματία εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα 
των κρατών με τρόπο διττό: καταρχάς, δίνει την δυνατότη-
τα στα κράτη να συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέ-
ροντος, συμβάλλοντας στη δημιουργία κοινών προτύπων 
και πρακτικών (Acharya, 2018) και μετριάζοντας με αυτό τον 
τρόπο την αβεβαιότητα σε κρίσιμους τομείς της διεθνούς 
πολιτικής. Παράλληλα, τους παρέχει την ευκαιρία να προω-
θήσουν τους στόχους της εξωτερικής τους πολιτικής σε ένα 
διεθνές περιβάλλον που επιτρέπει τη συνεννόηση και τη συ-
νεργασία (Chikvaidze, 2020).

116.   Βλ. σχετικά Letter dated 28 June 2019 from the Permanent 
Representative of Greece to the United Nations addressed to the 
Secretary-General, A/73/938 2 July 2019.

117.   Ομιλία Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση των 
ΗΕ το Σεπτέμβριο του 2019 (διαθέσιμο σε:  https://primeminister.
gr/2019/09/27/22268 , πρόσβαση 25 Σεπτεμβρίου 2020).

118.   Το τελευταίο ψήφισμα υιοθετήθηκε το 2018: «Return or restitution 
of cultural property to the countries of origin», A/RES/73/130 24 
December 2018.
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Η Ελλάδα, στο μεγαλύτερο μέρος της παρουσίας της 
στους διεθνείς οργανισμούς, επένδυσε κυρίως στη δεύτερη 
λειτουργία της πολυμερούς διπλωματίας, επιχειρώντας να δι-
ασφαλίσει τις θέσεις της έναντι ενεργειών ή καταστάσεων 
που προκαλούσαν τρίτοι. Μακροπρόθεσμα ωστόσο η επιτυ-
χής έκβαση της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων προ-
ϋποθέτει τη συστηματική επένδυση στα ζητήματα κοινού εν-
διαφέροντος. Μια συνολική στρατηγική για την παρουσία της 
Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς οφείλει να περιλαμβά-
νει μια ορθολογική στοχοθέτηση σε ζητήματα που απασχο-
λούν το σύνολο της διεθνούς κοινότητας όπως η κλιματική 
αλλαγή, οι σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας (τρομοκρατία 
ή υβριδικές απειλές), η βιώσιμη ανάπτυξη. 

Επιπλέον, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι ο θε-
σμός του πολυμερισμού εξελίσσεται διαρκώς επιχειρώντας 
να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που αναδύονται. Στην 
ομιλία του στη Γενική Συνέλευση το Σεπτέμβριο του 2020, 
ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Antonio Guterres έκανε ανα-
φορά στη φυσιογνωμία της πολυμερούς συνεργασίας στον 
21ο αιώνα, η οποία όπως ανέφερε χαρακτηριστικά βασίζεται 
στην δικτύωση (μεταξύ διεθνών και περιφερειακών θεσμών 
και στη διασύνδεση τομεακών πολιτικών) και στην ευρεία 
συμμετοχή κρατικών και μη κρατικών δρώντων.119 

Στο πνεύμα αυτό, θα ήταν σκόπιμο να επανεξεταστεί και 
ο τρόπος με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι εθνικές μας 
προτεραιότητες στους διεθνείς θεσμούς. Η παραδοσιακή θε-
ματική κατάτμηση των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο εθνικής δι-
οίκησης παρουσιάζει αδυναμίες ως προς την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σε ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Η χάρα-
ξη στρατηγικής θεμελιωμένης σε  συγκεκριμένες περιοχές 
πολιτικής (π.χ. διεθνής θαλάσσια διακυβέρνηση ή κλιματική 
αλλαγή) θα επέτρεπε την ανάπτυξης μιας συγκροτημένης 
πολυεπίπεδης και πολυθεματικής προσέγγισης στα ζητήμα-
τα ελληνικού ενδιαφέροντος στους διεθνείς οργανισμούς 
στους οποίους μετέχει η χώρα.  

Τέλος, η πολυμερής συνεργασία σήμερα παρουσιάζει 

119.   Βλ. σχετικά «Inclusive, Networked Multilateralism Vital for Better 
World Governance, Says Secretary-General, at General Assembly’s 
Seventy-Fifth Anniversary Meeting», SG/SM/20264, 21 September 
2020.
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υψηλό βαθμό εξειδίκευσης ως προς τις υπό συζήτηση θε-
ματικές καθώς και τάσεις αποκέντρωσης (ως προς τη δι-
αχείριση των προσκλήσεων σε περιφερειακό επίπεδο) και 
ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων (μεταξύ κρατικών και μη 
κυβερνητικών δρώντων). Η διαφορετική αυτή φυσιογνω-
μία του σύγχρονου πολυμερισμού δημιουργεί την ανάγκη 
για καλύτερη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της 
χώρας. Στο παρελθόν έχει επισημανθεί η συνεισφορά της 
διεθνολογικής κοινότητας τόσο για την παροχή της απαραί-
τητης «γνωσιακής βάσης» (Τσάκωνας, 2005: 305-319) όσο 
και αναφορικά με την ανάγκη θεσμοποίησης της συμβολής 
τεχνοκρατών-εμπειρογνωμόνων στον σχεδιασμό της «ελ-
ληνικής υψηλής στρατηγικής» για ζητήματα εξωτερικής πο-
λιτικής, εθνικής άμυνας και διεθνών οικονομικών σχέσεων 
(Ντόκος, 2007: 45). Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση υπό το 
φως των σύγχρονων εξελίξεων, απαιτεί διαύλους επικοινω-
νίας και με άλλες φαινομενικά «ξένες» ως προς την εξωτε-
ρική πολιτική ειδικότητες (ανάλογα με το αντικείμενο της 
εκάστοτε πολιτικής) ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής απο-
τύπωση των δυνατοτήτων και των προοπτικών της χώρας 
(π.χ. σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, της 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος, της διαχείρισης των πανδημιών κοκ).

Ως προς τις τάσεις αποκέντρωσης, είναι εμφανές ότι δι-
ανύουμε μια εποχή «διασταυρούμενων πολυμερειών» (Jør-
gensen, 2006). Οι περιφερειακές οργανώσεις αποτελούν 
σημαντικό εταίρο στον καταμερισμό εργασίας με τα ΗΕ σε 
όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους. Συνεπώς, η συμμετο-
χή της Ελλάδας στην ΕΕ, στο ΣτΕ και το ΝΑΤΟ αλλά και σε 
άλλες θεματικές πολυμερείς πρωτοβουλίες είναι σημαντική 
για την προώθηση των ελληνικών θέσεων στη διεθνή σκηνή. 
Η ελληνική πρωτοβουλία για την ανάδειξη των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά στα ΗΕ, 
η ενσωμάτωση της εν λόγω θεματικής στην πρόσφατη Ελλη-
νική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης και η χρηματο-
δότηση σχετικών έργων από την ΕΕ αποτελεί μια σημαντική 
εμπειρία που συνδυάζει την αξιοποίηση του θεσμικού περι-
βάλλοντος και των εργαλείων διαφορετικών οργανισμών.

Τέλος, ως προς τη σύμπραξη κρατικών και μη κρατικών 
δρώντων, η εμπειρία από τον τομέα της προστασίας των αν-
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θρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου) ή του περιβάλλοντος μπορεί να απο-
τελέσει ένα υπόδειγμα πρακτικής που δημιουργεί μια κοι-
νή κουλτούρα εργασίας και για άλλες θεματικές πολιτικές. 
Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί η δυνατότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών και επιχειρησιακής δράσης σε συ-
στηματική βάση με την χρηματοδότηση μη κρατικών δρώ-
ντων. Η αναστήλωση του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα 
με χρηματοδότηση μέσω χορηγιών120 αποτελεί χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα. Η περαιτέρω αξιοποίηση της συγκεκριμένης 
εμπειρίας σε συστηματική βάση στο πλαίσιο ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων των ΗΕ ή του μηχανισμού ταχείας ενεργοποίη-
σης της UNESCO, μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της 
θέσης της Ελλάδας με την άσκηση πολιτικής ήπιας ισχύος, 
σε περιοχές υψηλής προτεραιότητας σε διεθνές επίπεδο.

Για την Ελλάδα ο θεσμός της πολυμερούς συνεργασί-
ας και ιδιαιτέρως οι διεθνείς οργανισμοί αποτελούν το πιο 
ασφαλές περιβάλλον για την προώθηση των εθνικών θέσε-
ων σχετικά τις οικουμενικές ή περιφερειακές προκλήσεις, 
την προβολή των Ελληνικών αιτημάτων, καθώς και για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν το κύρος και τη 
δημόσια εικόνα της χώρας με όρους ήπιας αλλά και έξυπνης 
ισχύος, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Για να επιτευχθεί 
ωστόσο αυτό είναι αναγκαία η υιοθέτηση ενός νέου αφη-
γήματος για την ελληνική εξωτερική πολιτική στους διεθνείς 
οργανισμούς. Ένα αφήγημα, το οποίο θα θεμελιώνεται (α) 
στη ρεαλιστική πρόσληψη των δυνατοτήτων της διεθνούς ορ-
γάνωσης και των προοπτικών που αναδύονται μέσα από το 
εξελισσόμενο πολυμερές πλαίσιο συνεργασίας· και (β) στη 
συστηματική, πολυεπίπεδη και διευρυμένη ως προς τα ζητή-
ματα κοινού ενδιαφέροντος ελληνική παρουσία στους πολυ-
μερείς θεσμούς.

120.   Βλέπε https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/booklet_GR.pdf, 
πρόσβαση 20 Σεπτεμβρίου  2020. 
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Ο Ελληνισμός της 
Διασποράς

Αντώνης Κόντης*

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί σε μια σύντομη περιγραφή και 
ανάλυση των σχέσεων του ελληνικού κράτους και της ελλη-
νικής διασποράς κατά τη μεταπολεμική περίοδο και δομεί-
ται σε τέσσερεις επιμέρους θεματικές ενότητες. Ειδικότερα, 
στην πρώτη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας της 
ελληνικής διασποράς και γίνεται αναφορά στο μέγεθος και 
στην πλανητική κατανομή του ελληνικού διασπορικού αποθέ-
ματος. Στην δεύτερη ενότητα σκιαγραφείται ένα θεωρητικό 
σχεδίασμα μελέτης των σχέσεων Διασποράς και Μητρόπο-
λης. Στην τρίτη ενότητα γίνεται μια επιγραμματική αποτύ-
πωση της ασκούμενης ελλαδικής πολιτικής για την ελληνική 
διασπορά και, στην τέταρτη και τελευταία ενότητα, παρατίθε-
νται ορισμένα συμπεράσματα και προτάσεις για την ελλαδική 
διασπορική πολιτική. 

1.  Η δημιουργία και το μέγεθος της ελληνικής 
διασποράς 

Η νε ό τε ρη ιστορία της Ελλάδας χα ρα κτη ρί ζε ται α πό συ χνά 
και πο λυ πλη θή ε ξω τε ρι κά με τα ναστευ τι κά ρεύ μα τα, λόγω 
των οποίων κατατάσσεται, μέχρι τις σημαντικές πολιτικοοικο-

*  Ο Αντώνης Κόντης είναι καθηγητής διεθνών οικονομικών σχέσεων 
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Διετέλεσε ιδρυτής και Διευθυντής επί σειρά ετών 
του«Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς». 
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νομικές μεταβολές στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη το 
1989/90, μεταξύ των παραδοσιακών χωρών αποστολής με-
ταναστών. Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με την προϊού-
σα παγκοσμιοποίηση, μετατρέπουν την Ελλάδα και σε χώρα 
υποδοχής μεταναστών και δημιουργούν το φαινόμενο της με-
ταναστευτικής μετάβασης. Η οικονομική κρίση (2008-2018), 
όμως, αναζωπυρώνει την αποδημία Ελλήνων και δημιουργεί 
ένα πλεονασματικό ισοζύγιο αποδημίας - παλιννόστησης ελ-
λαδικού πληθυσμού. Το παλιό ελληνικό διασπορικό απόθεμα 
τροφοδοτείται πλέον με μέλη από τη σύγχρονη Ελλάδα. 

Πίνακας 1

Εξερχόμενοι Έλληνες μετανάστες σε χιλιάδες

Πηγή: Λαζαρέτου, 2016, σελ. 16.

Δύ ο εί ναι τα κύ ρια αποδημι κά ρεύ μα τα της σύγ χρο νης 
Ελλάδας και προ ξε νού νται κυρίως από οικονομικούς λόγους1. 
Tο πρώ το πραγ μα το ποιεί ται προς υπερωκεάνιες χώρες την πε-
ρί ο δο 1901-1930, κα τά την ο ποί α α πο δη μεί περί που το 20% του 
πλη θυ σμού της τό τε ελληνικής επικράτειας (461.001 άτομα). 
Xώ ρα προ ο ρι σμού εί ναι οι HΠA, α φού σ’ αυ τή ε γκα θί στα ται το 
91% των α πο δη μού ντων. Tο δεύ τε ρο αποδημι κό ρεύ μα πραγ-

1.   Τα στοιχεία προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Μία προ-
σεγγιστική απεικόνιση προσφέρει ο πίνακας 1.
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μα το ποιεί ται την πε ρί ο δο 1955-1974 επίσης προς υ πε ρωκε ά-
νιες αλλά και  ευ ρω πα ϊ κές χώρες. Στην πε ρί ο δο με τά τον 2ο 
Πα γκό σμιο Πό λε μο και μέ χρι τον Σε πτέμ βριο 1977 α πο δή μη-
σαν, κα τά την EΣYE, 1.265.816 ά το μα, από τα ο ποί α τα 507.465 
ή το 40,1% κα τευ θύν θη κε προς υ πε ρω κε ά νιες χώ ρες. Eι δι-
κό τε ρα, προς τις HΠA κα τευ θύν θη καν 186.067 ά το μα. Στους 
α πο δη μού ντες αυ τής της πε ριό δου θα πρέ πει να προ στε θούν 
και πε ρί που 100.000 - 120.000 ά το μα που α πο δή μησαν εξαι-
τί ας του εμ φυ λί ου πο λέ μου (1946-49) και ε γκα τα στά θη καν σε 
χώ ρες της Νοτιοανα το λι κής Eυ ρώ πης, οι περισσότεροι εκ των 
οποίων όμως έχουν πλέον επαναπατριστεί.

Πίνακας 2

Ισοζύγιο μετανάστευσης κατά την  
οικονομική κρίση 2008-2017

Πηγή: ΣΕΒ, 2020, σελ. 3

Την περίοδο 1973/74 - 1989/90 το ι σο ζύ γιο α πο δη μί ας/
πα λιν νό στη σης γίνεται πλεονασματικό υπέρ της δεύτερης 
και οι μικρής έκτασης μεταναστευτικές κινήσεις προσ διο ρί-
ζον ται κυ ρί ως α πό έ να αυ το τρο φο δο τού με νο μη χα νι σμό συ-
νένωσης οικογενειών. Στο παραπάνω ελληνικό διασπορικό 
απόθεμα προστίθενται περίπου 200.000 άτομα την περίοδο 
2008-2017, ή το 2% του ελλαδικού πληθυσμού, που αποδη-
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μούν εξαιτίας και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονο-
μικής κρίσης - και της συνακόλουθης υψηλής ανεργίας και 
μείωσης των εισοδημάτων -και ανήκουν σε δύο, σχετικά 
ομοιογενείς, κατηγορίες. Εξελίχθηκε μέσα σ΄ ένα πλαίσιο 
προσφοράς και ζήτησης που χαρακτηρίζεται από αυτο-αξι-
ολόγηση από την πλευρά των δυνητικών αποδημούντων και 
από περιοριστική και επιλεκτική μεταναστευτική πολιτική από 
την πλευρά των χωρών υποδοχής (Πίνακας 2).

Η πρώτη κατηγορία αφορά σε άτομα υψηλής επαγγελματι-
κής ειδίκευσης (ιατροί, μηχανικοί, πληροφορικοί κ.λπ) που κα-
τευθύνονται κυρίως προς χώρες της Ε.Ε. (ΟΔΓ, Μ. Βρετανία), 
στις οποίες ισχύει το καθεστώς της ελεύθερης κινητικότητας 
προσώπων και απασχόλησης (ΣΕΒ, 2020, Labrianidis L. and 
Vogiatzis N., 2013). Αποτελούν περίπου το 50% της καθαρής 
μετανάστευσης (αποδημία-παλιννόστηση) και καταγράφονται 
στην Οικονομική της Εργασίας ως το φαινόμενο του Brain 
Drain, δηλαδή «διαρροή εγκεφάλων» -ατόμων υψηλής ειδί-
κευσης και δεξιοτήτων- από την ελληνική και την ένταξή τους 
σε αλλοδαπή αγορά εργασίας. Η δεύτερη κατηγορία αφορά 
σε άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία της πολλαπλής με-
τανάστευσης, ή κατιόντες αυτών, που θεμελίωσαν σχετικό 
δικαίωμα μετανάστευσης και αποδημούν προς χώρες προ-
ηγούμενης μετανάστευσης. Πάντως, λόγω της εκτιμώμενης 
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και της εξάντλησης της 
δεξαμενής ατόμων με δικαίωμα αποδημίας προς υπερπόντιες 
χώρες (Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδάς) ο ρυθμός αποδημίας ελ-
λαδιτών εκτιμάται ότι θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια. 

Αυτά τα αποδημικά ρεύματα συνθέτουν τη «σύγχρονη ή 
μεταναστευτική διασπορά» η οποία μαζί με την «ιστορική δι-
ασπορά» (Βορειοηπειρώτες, Ελληνοπόντιοι, ομογενείς στην 
Τουρκία κ.λπ) συγκροτούν τη σημερινή ελληνική διασπορά, 
η οποία, σε γενικές γραμμές, καταγράφεται ως δομικό και 
θετικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνικοοικονομικής 
ζωής. Η ποσοτική οριοθέτηση της ελληνικής, αλλά και κάθε 
διασποράς, ως προς το απόθεμα και τις ροές, προσκρούει 
σε εγγενείς δυσκολίες εννοιολογικής και στατιστικής φύσης. 
Ορισμένοι μελετητές επιλέγουν το κριτήριο τη ελληνικής 
υπηκοότητας (Nationality / Citizenship), ως της διαιϊκής σχέ-
σης ενός ατόμου με το ελληνικό κράτος, αντί της εθνικότη-
τας (ethnicity), ως της συναισθηματικής σχέσης ενός ατό-
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μου με το ελληνικό έθνος, για να εκτιμήσουν το μέγεθος της 
ελληνικής διασποράς με συνέπεια την μεγάλη υποεκτίμησή 
του. Με στοιχεία κυρίως από τις χώρες υποδοχής καταρτί-
στηκε ο συνημμένος πίνακας που δείχνει κατά προσέγγιση 
τα επιμέρους μεγέθη της ελληνικής διασποράς (Πίνακας 3).

Πίνακας 3

Γεωγραφική κατανομή αποθέματος Ελληνικής Διασποράς 
(στρογγυλοποίηση σε χιλιάδες)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ –
ΜΕΓΙΣΤΟ

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ

ΕΤΟΣ 
ΑΠΟ-

ΓΡΑΦΗΣ

% 
ΗΠΕΙΡΟΥ- 

ΧΩΡΑΣ

% 
ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΗ (Ι)
ΗΠΑ

Καναδάς
Ν. Αμερική

1.564.000 
-1.793.000
1.281.000 
-1.500.000

243.000
40.000 - 
50.000

1.679.000
1.391.000
243.000
45.000

-
2011
2006

-

58,6

-
0,5
0,9
-

ΕΥΡΩΠΗ (ΙΙ)
ΟΔΓ

Λοιπά κράτη Ε.Ε.
Ρωσία/Ουκρανία/

Γεωργία
Κύπρος

Λοιπά κράτη

686.000 - 
701.000
316.000
90.000 - 
95.000

220.000

30.000
30.000 - 
40.000

694.000
316.000
93.000

220.000

30.000
35.000

-
2013
2011

2000/2

2011
2011

24,2

-
0,5
-

-
-
-

ΩΚΕΑΝΙΑ (ΙΙΙ)
Αυστραλία

Νέα Ζηλανδία

405.000
400.000

5.000

405.000
400.000

5.000

-
2011

-
14,1

-
2,4
-

ΑΦΡΙΚΗ (ΙV)
Νοτ/κή Ένωση

Λοιπά

60.000
50.000
10.000

60.000
50.000
10.000

-
-
-

2,1
-
-
-

ΑΣΙΑ (V)
Μέση Ανατολή

Καζαχστάν
Λοιπά κράτη

25.000
3.000
11.000
11.000

25.000
3.000
11.000
11.000

-
-

1999
-

0,9

-
-
-
-

ΣΥΝΟΛΟ 2.740.000 
-2.984.000 2.863.000 100,0 -

Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέα
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Αυτά υπολείπονται αισθητά του μεγέθους των 7 εκατ. που 
αναφέρεται συχνά από πολιτικά πρόσωπα, δεν υπερβαίνει τα 
3 εκατ., και το ενεργητικό της τμήμα συνιστά ένα ακόμη μι-
κρότερο μέγεθος που δεν ξεπερνά το 1,5 εκατ. άτομα. Σύμφω-
να με δύο πρόσφατες μελέτες του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο οποίος υιοθετεί μια πιο στενή 
έννοια για τη διασπορά, δηλαδή άτομα που γεννήθηκαν στην 
χώρα καταγωγής ηλικίας 15 ετών και άνω και κατιόντες αυ-
τών που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής, το συνολικό από-
θεμα της ελληνικής διασποράς δεν υπερβαίνει συνολικά τα 
1.040.000 άτομα στα κράτη – μέλη του στο μέσο της πρώτης 
δεκαετίας του 21ου αιώνα (ενδεικτικά: Ευρώπη: 528.000 άτο-
μα, ΗΠΑ: 381.000 άτομα, Αυστραλία: 134.00 άτομα) (OECD, 
2015, σ. 177 ).

2.  Η πολιτική Οικονομία των διασπορικών 
σχέσεων 

Στη σημερινή περίοδο, με προχωρημένη παγκοσμιοποίηση, 
και με όρους Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, επινοείται εκ 
νέου η έννοια της διασποράς, η οποία περιλαμβάνει το σύνο-
λο των ατόμων ελληνικής εθνότητας που διαμένουν μόνιμα 
σ΄ ένα ή περισσότερα κράτη εκτός της Ελλάδας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ή είναι κατιόντες τους, και τα οποία διατη-
ρούν ισχυρούς υλικούς και συναισθηματικούς δεσμούς με το 
Μητροπολιτικό Κέντρο καθώς και μεταξύ τους. 

Οι σχέσεις εθνικής διασποράς και Μητρόπολης χρήζουν 
πολυεπίπεδης και πολυπαραγοντικής ανάλυσης. Πολυεπίπε-
δη ανάλυση σημαίνει την εξέταση, πρώτον, της δομής του 
διεθνούς διασπορικού συστήματος (διεθνείς και περιφερει-
ακοί θεσμοί και συμφωνίες, διασπορικές πολιτικές χωρών 
υποδοχής) και των απορρεόντων από αυτό υπερ - εθνικών 
παραγόντων (μακροεπίπεδο) και, δεύτερον, του εθνικού πο-
λιτικού συστήματος και των απορρεόντων από αυτό εθνικών 
παραγόντων (μικροεπίπεδο), με το οποίο και θα ασχοληθώ 
σε αυτό το άρθρο. Πολυπαραγοντική ανάλυση σημαίνει ότι οι 
ανεξάρτητες μεταβλητές, στοιχεία των σχολών σκέψης της 
διεθνούς πολιτικής οικονομίας, ανήκουν στο υλικό, θεσμικό 
και ιδεατικό πεδίο, οπότε και η περιγραφή, η ερμηνεία, η αξι-
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ολόγηση και η πρόγνωση της εθνικής διασπορικής πολιτικής 
υπερβαίνει τον θεωρητικό μονισμό και απαιτεί την χρήση του 
αναλυτικού εκλεκτικισμού. Οι βασικές σχολές σκέψης της 
διεθνούς πολιτικής οικονομίας συνεισφέρουν για την περι-
γραφή, ερμηνεία και αξιολόγηση της εθνικής διασπορικής 
πολιτικής εκείνες τις ανεξάρτητες μεταβλητές που χαρακτη-
ρίζονται από υψηλό εξηγητικό και προβλεπτικό περιεχόμενο. 
Ειδικότερα, από τον νεοκλασικό ρεαλισμό προέρχονται τα 
στοιχεία του οικονομικού συμφέροντος και της ισχύος, από 
τον θεσμικό φιλελευθερισμό οι θεσμοί και από τον ήπιο ή 
συμβατικό κονστρουκτιβισμό οι αντιλήψεις, οι ιδέες και οι 
ταυτότητες. 

Κεντρικό ζήτημα στην ανάλυση των σχέσεων διασποράς 
και μητροπολιτικού κέντρου, καθώς και της διασπορικής πο-
λιτικής του τελευταίου, είναι το περιεχόμενο της διασπορικής 
ταυτότητας, απόφανση που μας οδηγεί στη λογική του ήπι-
ου ή συμβατικού κονστρουκτιβισμού. Αυτή υπεισέρχεται στη 
συνάρτηση μεγιστοποίησης των δεσμών ως ενδιάμεση ανε-
ξάρτητη μεταβλητή και συγκροτείται από εθνοτικά, περισσό-
τερο διαχρονικά και άρα αντικειμενικά, και από πολιτισμικά, 
περισσότερο συγχρονικά και άρα μεταβλητά και επηρεάσι-
μα, γνωρίσματα. Εκφράζεται με διαφοροποιημένες ταυτίσεις 
του διασπορικού σώματος με τη μορφή αντικειμενικής και 
συμβολικής ελληνικότητας. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι 
η ελληνική διασπορά, η οποία διαχέεται γεωγραφικά σχεδόν 
σ΄ όλες τις χώρες του κόσμου, εμφανίζει διαφοροποιήσεις 
στην διασπορική της ταυτότητα προσδιοριζόμενες από την 
κατάσταση και τις πολιτικές του κράτους υποδοχής και προ-
έλευσης, την διάρκεια παραμονής στη χώρα υποδοχής κ.ά. Η 
διασπορική ταυτότητα συγκροτείται από ταυτίσεις των μελών 
της διασποράς με αντικειμενικά ή συμβολικά χαρακτηριστι-
κά του ελληνικού έθνους και γι’ αυτό η ελληνική διασπορά 
χαρακτηρίζεται και ως «εθνο-διασπορά». Οι ταυτίσεις είναι 
δυναμικές αναλυτικές κατηγορίες ως υποκείμενες σε πολυ-
διάστατες χωρικές, χρονικές και τοπικές επιρροές. Ενδεικτι-
κή είναι η περίπτωση των ΗΠΑ. Οι «Έλληνες των ΗΠΑ» μετε-
ξελίσσονται σε «Ελληνοαμερικανούς» και μετά σε «αμερικα-
νούς ελληνικής καταγωγής». Αυτή η αλλαγή δεν σημαίνει ότι 
το σύνολο της διασποράς υποκαθιστά την ελληνική εθνική 
ταυτότητα της με μια μετα-εθνική ή άλλη, και στην προκειμέ-
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νη περίπτωση, με αμερικανική εθνική ταυτότητα. Μέρος της 
διασποράς διατηρεί την ελληνική διασπορική του ταυτότητα. 

Το περιεχόμενο της ελλαδικής διασπορικής πολιτικής 
(εξαρτημένη μεταβλητή) οριοθετείται και προσδιορίζεται 
πρώτον, από τις προσδοκίες των μελών της διασποράς από 
την Ελλάδα, δεύτερον, από την αυτο-αντίληψη του ιδίου του 
μητροπολιτικού κέντρου και τρίτον από τον πραγματικό ρόλο 
του. Συνοπτικά, οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της 
διασπορικής πολιτικής (ανεξάρτητες μεταβλητές) εξειδικεύ-
ονται στις διεθνείς μεταβλητές του διασπορικού περιβάλλο-
ντος, της διασπορικής πολιτικής των χωρών υποδοχής και 
της μεταφοράς πολιτικής, στα χαρακτηριστικά του διασπο-
ρικού σώματος και στις εθνικές μεταβλητές του οικονομικού 
συμφέροντος και της ισχύος, του ιστορικού πλαισίου, του πο-
λιτικού προγράμματος, του εθνικισμού, του θεσμικού πλαισί-
ου και του ρόλου των πολιτικών ηγεσιών. 

Σχήμα 1

Προσδιοριστικοί παράγοντες της διασπορικής πολιτικής
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Ως παράγωγο των παραπάνω οριοθετήσεων εξάγονται οι 
προσεγγίσεις των σχέσεων μητρόπολης και διασποράς του 
«Πατερναλιστικού Κέντρου», του «γαλαξία» και του «δικτυ-
ωτού έθνους». Σύμφωνα με τη πρώτη, την προσέγγιση του 
«Πατερναλιστικού Κέντρου» το μητροπολιτικό κέντρο δια-
συνδέεται θεσμικά με τη διασπορά, εκφράζει συμβολικά, και 
εγγυάται πραγματικά, τη συνοχή και την προοπτική του ελλη-
νικού έθνους στη λογική της «Ηγεμονικής Σταθεροποιητικής 
Δύναμης». Πρόκειται για την αποδοχή του προστάγματος του 
επιθετικού ρεαλισμού. Σύμφωνα με τη δεύτερη, την προσέγ-
γιση του «Γαλαξία» « …η Ελλάδα και οι ελληνικές κοινότητες 
της Διασποράς αποτελούν αστέρια ενός ενιαίου Γαλαξία. Τα 
αστέρια αυτά, όπως είναι αναπόφευκτο, συνταξιδεύουν σε 
αλληλοεπηρεαζόμενες τροχιές. Παραμένουν, όμως αυτό-
φωτα. Η Ελλάδα στέλνει το φως της σε όλες τις κοινότητες, 
αλλά και αυτές, με τη σειρά τους, φωτίζουν καθημερινά με 
την παρουσία και δράση τους την Ελλάδα και εμπλουτίζονται 
η κάθε μία από το φως όλων των άλλων» (Λαμπρινίδης Στ., 
1997, σ. 4). 

Είναι πρόδηλο ότι οι υποστηρικτές της ασπάζονται τη θε-
ώρηση του φιλελευθερισμού της αλληλεξάρτησης. Σύμφωνα 
με την τρίτη, την προσέγγιση του «Δικτυωτού Έθνους», «όσο 
πιο μεγάλη επίδραση έχει το κράτος στη Διασπορά, τόσο αλ-
λοιώνει το διασπορικό της χαρακτήρα, καθώς συγκεντροποι-
εί τα χαοτικά της δίκτυα. Της αφαιρεί έτσι την ιδιαιτερότητά 
της και την μετατρέπει σε μια δεύτερη κρατική περιφέρεια, 
σε ένα είδος «επαρχίας» του εθνικού κέντρου. Οι κατά τό-
πους πρόξενοι λειτουργούν ως νομάρχες» (Πρεβελάκης Γ, 
1997, σ. 14). Άμεση συνεπαγωγή αυτής της προσέγγισης είναι 
η πολιτική διαπίστωση ότι «Η επιτυχία ή η αποτυχία του Ελ-
ληνισμού θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των φορέων του 
να τον αποδεσμεύσουν από τα πρότυπα του εθνικού κράτους 
και του εθνικισμού και να του ανοίξουν τους νέους ορίζο-
ντες της οικουμενικότητας» (Πρεβελάκης Γ, 1997, σ. 13). Με 
την προσέγγιση του «Γαλαξία» και του «Δικτυωτού Έθνους» 
συγγενεύει και η ανθρωπολογική θεώρηση της διασποράς 
του Κλίφορντ (Clifford, 1994) κατά την οποία στη διασπορά 
αναγνωρίζεται αυτονομία συγκρότησης και δράσης μεταξύ 
αυτής και της Μητρόπολης καθώς και μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων του ελληνικού έθνους όπου επικρατεί σχετικός αλ-
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ληλοεπηρεασμός και ενδοεθνοτική αλληλεγγύη. Από αυτή 
την παραδοχή προκύπτει προδήλως το κονστρουκτιβιστικό 
εξηγητικό στοιχείο. 

Πιθανή απόλυτη αποδοχή της προσέγγισης του Γαλαξία 
και, ιδίως, του Δικτυωτού Έθνους, όχι μόνον δεν απεικονίζει 
ικανοποιητικά την πραγματική εικόνα της ελληνικής διασπο-
ράς, αλλά ενέχει και τον κίνδυνο εξασθένησης των σύγχρο-
νων και μελλοντικών υλικών και συναισθηματικών σχέσεών 
της με το μητροπολιτικό κέντρο και το ελληνικό έθνος γε-
νικότερα (Παπασωτηρίου Χ., 2000, σ. 151-154). Από τις πα-
ραπάνω προσεγγίσεις η τελευταία δεν βρίσκει ευρεία απή-
χηση στην ειδική επιστημονική κοινότητα και έκφραση στην 
εφαρμοζόμενη πολιτική του μητροπολιτικού κέντρου. Απε-
ναντίας οι δύο πρώτες βρίσκουν ικανοποιητική αποδοχή και 
αντιστοίχιση με την εφαρμοσμένη διασπορική πολιτική στην 
παραδοσιακή και την εκσυγχρονιστική εκδοχή της. Κατά την 
παραδοσιακή εκδοχή της, το εθνικό κέντρο, ως Ηγεμονική 
Σταθεροποιητική Δύναμη, καθίσταται θεματοφύλακας της 
εθνικής ταυτότητας, της εθνικής συνοχής, της εθνικής συ-
νέχειας και αποτελεσματικός υπερασπιστής των εθνικών 
συμφερόντων. Πράγματι, αυτό αναλαμβάνει μέχρι σήμερα 
έναν καθοριστικό, και ταυτόχρονα παρεμβατικό ρόλο προς 
τη διασπορά που φθάνει στα όρια της επίδειξης μιας απο-
κλειστικά ελλαδοκεντρικής και κορπορατιστικής συμπεριφο-
ράς, που ενίοτε γίνεται και πατερναλιστική. Ενώ λοιπόν στην 
παραδοσιακή εκδοχή της ελλαδικής διασπορικής πολιτικής, 
το μητροπολιτικό κέντρο διαδραματίζει έναν πατερναλιστικό 
ρόλο, στην εκσυγχρονιστική εκδοχή αυτός ο ρόλος γίνεται 
μεν αποδεκτός αλλά μετριάζεται με στοιχεία πλουραλιστικής 
λογικής κατά την προσέγγιση του Γαλαξία. Η υιοθέτηση της 
προσέγγισης του Πατερναλιστικού Κέντρου, με κάποια στοι-
χεία από τη προσέγγιση του Γαλαξία, που σημαίνει αποδοχή 
υλικών και θεσμικών εξηγητικών μεταβλητών, δεν απορρέει 
μόνον από τη συνταγματική επιταγή (άρθρα 51, 54 και 108) 
και κάποιο κανονιστικό αίτημα αλλά και από τα σημερινά 
πραγματικά γνωρίσματα της διασπορικής ταυτότητας. 

Χρήσιμη κρίνεται σε αυτό το σημείο η αναφορά στην έν-
νοια της «τμηματικότητας» (segmentation) της διασπορικής 
ταυτότητας λόγω, πρώτον, της έκδηλης παρουσίας πλέον 
της «συμβολικής ελληνικότητας» και, δεύτερον, της «εθνοτι-
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κο-τοπικής ταυτότητας» τμημάτων της ελληνικής διασποράς 
(Χρυσανθοπούλου Β., 2017, σ. 62-63). Εύστοχα περιγράφεται 
η συμβολική ελληνικότητα από τον Μόσκο «… ο τύπος του 
αναδυόμενου ελληνισμού στην Αμερική δεν θα πρέπει να 
συγχέεται με τον ελληνισμό της πατρίδας. Μία τέτοια σύγ-
χυση επιφέρει και τις περιοδικές διαμάχες που έχουν λάβει 
χώρα στο ελληνικό κοινοβούλιο και αφορούν στο λεγόμε-
νο «αφελληνισμό» όσων Ελληνοαμερικανών έχουν γεννη-
θεί στην Αμερική. Αντί να θεωρούμε τον ελληνοαμερικανικό 
εθνικό πολιτισμό ως μια ολοένα και πιο χλωμή αντανάκλαση 
του ελληνικού πολιτισμού, καλό θα ήταν να τον αντιμετωπί-
ζουμε με σεβασμό ως μια αυτόνομη και αυθύπαρκτη οντό-
τητα» (Μόσκος Τσ., 2004, σ. 218). Ως εκ τούτου η διασπο-
ρική ταυτότητα εξασθενεί, κατά κανόνα, με την αύξηση της 
διάρκειας παραμονής στην αλλοδαπή και παίρνει τη μορφή 
της «συμβολικής ελληνικότητας» (Κιτροέφ Αλ., 2006, σ. 91), 
με συνέπεια τη μετάλλαξη των δεσμών με την Ελλάδα από 
υλικούς σε συναισθηματικούς, αν και η πρόσφατη τροφοδό-
τηση της διασποράς με νέα μέλη, μετά την οικονομική κρίση 
2008-2018, αναζωογονεί και ενισχύει τους δεσμούς της με 
την Ελλάδα. Η έννοια της εθνοτικο-τοπικής ταυτότητας με-
λετάται διεξοδικά από την Χρυσανθοπούλου κατά την οποία 
«ο όρος «εθνοτικο-τοπικός» (ethno-regional) αποδίδει καλ-
λίτερα την τριπλή συναισθηματική και ιδεολογική ταύτιση 
των Ελλήνων της διασποράς με τη μικρή πατρίδα καταγωγής 
στην Ελλάδα…με τη φαντασιακή κοινότητα… του ελληνικού 
έθνους και με την κοινωνία της Αυστραλίας…» (Χρυσανθο-
πούλου Β., 2017, σ. 64). Το στοιχείο της «εθνοτικο-τοπικής 
ταυτότητας» αποκτά μεγαλύτερο ειδικό βάρος για τα τμήμα-
τα της ελληνικής διασποράς που μετανάστευσαν από τόπους 
εκτός της ελληνικής επικράτειας (Αίγυπτο, Αλβανία, Εύξει-
νο Πόντο, Μικρά Ασία κ.ά.) και εκφράζεται έντονα μέσω της 
υψηλής οργανωτικής πυκνότητας και δραστηριότητας των 
πολλών «εθνοτικο-τοπικών συλλόγων». 

Αν το μητροπολιτικό κέντρο αναγνωρίσει έγκαιρα και ει-
λικρινά τις παραπάνω σημασιολογικές μεταλλάξεις και δια-
φορές της διασπορικής ταυτότητας2, τότε προκύπτουν ση-

2.   Σχετικά αδιερεύνητη είναι και η επίδραση της σύγχρονης τεχνολογι-
κής επανάστασης στη συγκρότηση και μετάλλαξη της διασπορικής 
ταυτότητας, και κατ΄ επέκταση των ενδο-εθνοτικών σχέσεων, η οποία 
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μαντικές συνέπειες για το περιεχόμενο και την άσκηση της 
ελλαδικής διασπορικής πολιτικής. Σε επιστημολογικό, δε, 
επίπεδο αποδεικνύεται ότι οι παραπάνω, κονστρουκτιβιστι-
κής λογικής, ιδεατικοί παράγοντες αποκτούν υψηλό εξηγητι-
κό δυναμικό.

3.  Πολιτική του μητροπολιτικού κέντρου για 
τη διασπορά 

Μητροπολιτικό Κέντρο και Διασπορά αναπτύσσουν μεταξύ 
τους πολλαπλές και ισχυρές ή ασθενείς σχέσεις (Κόντης Α., 
2012, Ragazzi F., 2014, Koinova M. and Tsourapas G., 2018, 
Shain Y., 2002, Sheffer G., 2003, Waterbury M. A., 2010) με το 
πρώτο να επιδιώκει τη διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής 
για να μεγιστοποιήσει το σκοπό της ενίσχυσης των υλικών, 
θεσμικών και συναισθηματικών δεσμών του με τη διασπορά. 
Αναπόφευκτα, λοιπόν, τίθενται ζητήματα κυβερνησιμότητας 
(Governmentality) μεταξύ της μητρόπολης και της διασπο-
ράς, μ΄ ένα νοηματικό περιεχόμενο που διέπεται από στρα-
τηγική στόχευση αλλά και στοχαστικό πνεύμα. Στη μητρόπο-
λη αποδίδεται το πρωτείο των ενεργειών και του κυρίαρχου 
ρόλου στο διασπορικό γίγνεσθαι (Koinova M. and Tsourapas 
G., 2018). Ο ευρύτερος αυτός σκοπός εξειδικεύεται σε επιμέ-
ρους στόχους και πολιτικές.

(α) Η θεσμική (οργανωτική) διασπορική πολιτική αρ-
χίζει ουσιαστικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με 
την ίδρυση ειδικών κρατικών υπηρεσιών για τη Διασπο-
ρά, όπως τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Ν. 
1288/1982, Π.Δ. 104/1983) και ολοκληρώνεται την δεκαετία 
του ΄90 με την δημιουργία του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής 
και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων 
(Ν. 1893/1990), το οποίο σταδιακά ατονεί και τελικά καταρ-
γείται, και την ίδρυση υπηρεσιών στο ΥΠΕΠΘ καθώς και την 
σύσταση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού 
της Βουλής (1996). Συστηματική πρωτοβουλία για την οργα-
νωτική εκπροσώπηση του εκτός Ελλάδας ελληνισμού ανα-
λαμβάνεται με την θεσμική συγκρότηση και λειτουργία του 

επιτρέπει ατομική και συλλογική επικοινωνία και πολλαπλές δικτυώ-
σεις σε πραγματικό χρόνο και χαμηλό κόστος.
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Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), ως ΜΚΟ με συμ-
βουλευτική και γνωμοδοτική αρμοδιότητα προς την Ελληνι-
κή πολιτεία αλλά και εκτελεστική σε ορισμένους τομείς (Ν. 
1867/1989, Π.Δ. 196/1995, Π.Δ. 328/2003, Ν. 3480/2006). 
Κατοχυρώνεται δε συνταγματικά το 2001 και το 2019 (άρθρο 
108, παρ. 2 του Συντάγματος) και μετεξελίσσεται από Συμ-
βούλιο Απόδημου Ελληνισμού σε παγκόσμιο «Συμβούλιο της 
Ελληνικής Διασποράς» (Π.Δ. 291/99). Παράλληλα, διευρύνε-
ται η σύνθεσή του και αναβαθμίζεται ο ρόλος της εκκλησίας 
και των ενοριακών κοινοτήτων, ενώ τίθεται ο φιλόδοξος στό-
χος το Συμβούλιο να εκφράζει, ενοποιεί και συμπυκνώνει το 
σύνολο των οργανώσεων της Διασποράς. 

Αυτές οι θεσμικές αλλαγές επιφέρουν την «οριζόντια 
ολοκλήρωση» του οργανωμένου Ελληνισμού της Διασποράς, 
αφού πλέον εκπροσωπούνται όλα τα τμήματά της με θεμα-
τικά και γεωγραφικά κριτήρια. Παραμένει παρ΄ όλα αυτά ζη-
τούμενο η «κάθετη ολοκλήρωση» της και η (αυτο)χρηματο-
δότηση του Συμβουλίου. Μετά από είκοσι έτη εμπειρίας, το 
ΣΑΕ φαίνεται να νομιμοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό στη 
συνείδηση της ελληνικής διασποράς ως ο πλέον αντιπροσω-
πευτικός εκπρόσωπός της, μολονότι παραμένει ασφυκτικά 
ελεγχόμενο από την ελληνική Πολιτεία, η οποία αποφασίζει 
για τα μέλη και όργανά του και δαπανά για την χρηματοδότη-
σή του μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμ-
ματείας Απόδημου Ελληνισμού. Απότοκο της οικονομικής 
κρίσης μετά το 2008 είναι και η λειτουργική αδρανοποίηση 
του Συμβουλίου της Ελληνικής Διασποράς με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για την (απο)νομιμοποίησή του στη συνείδηση των 
μελών της διασποράς.

(β) Η εθνική διασπορική πολιτική αναφύεται εξαιτίας της 
επιδείνωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ιδίως μετά την 
εισβολή της Τουρκίας στη Κύπρο το 1974, τις καθεστωτικές 
μεταβολών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το 1989/90 και την 
περιφερειακή ενεργειακή κατάσταση. Αποσκοπεί στην κινη-
τοποίηση της διασποράς για την προάσπιση ζητημάτων εξω-
τερικής πολιτικής, κυρίως στις ΗΠΑ, δηλαδή στην ανάδειξή 
της σε αποτελεσματικό μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής 
(λόμπι). Παραδειγματική περίπτωση τέτοιας πολιτικής είναι 
η «κοινοβουλευτική διπλωματία» που ασκούν τα μέλη της 
Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Το 
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μητροπολιτικό κέντρο, πάντως, έχει συχνά αυξημένες προσ-
δοκίες από αυτή τη δραστηριοποίηση της διασποράς, τα τυ-
χόν επιτεύγματα της οποίας μέχρι σήμερα είναι πενιχρά και 
συχνά αμφισβητήσιμα, αν και παραμένει δυνητικά ένας ση-
μαντικός οικονομικός και πολιτικός εθνικός πόρος. 

(γ) Η εκπαιδευτική διασπορική πολιτική αποτελεί την πιο 
ολοκληρωμένη, συνεπή και μακρόχρονη συνιστώσα της ελ-
λαδικής διασπορικής πολιτικής που κάποια χρονική στιγμή 
φθάνει να διαθέτει 2.000 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς 
στην αλλοδαπή. Ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄70 και προσαρ-
μόζεται διαρκώς μέχρι σήμερα, με ικανοποιητικό βαθμό ευ-
ελιξίας, στις διεθνοπολιτικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις 
της διασποράς. Σκοπός της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η 
καλλιέργεια, διδασκαλία, προβολή και διάδοση της ελληνι-
κής γλώσσας στο εξωτερικό, ως και η διάδοση του ελληνι-
κού πολιτισμού και παιδαγωγικός στόχος της η διαμόρφωση 
της προσωπικότητας των ελληνοπαίδων. Έλαβε τη σημερινή 
μορφή της με την ψήφιση ειδικού νόμου για την Ελληνική 
Παιδεία στο εξωτερικό και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
(Ν. 2413/96), την ίδρυση «Ειδικής Γραμματείας Ομογενών 
και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» (1995) και του «Ινστιτού-
του Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης» 
(1996) στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Αλλαγή παραδείγματος στο περιεχόμενο της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής επέρχεται με αφορμή την οικονομική κρίση μετά 
το 2008, αλλά με πραγματική αιτία την αποτυχία της ακολου-
θηθείσας πολιτικής και την αναθεώρηση της εκπαιδευτικής 
σκοποθεσίας. Η αλλαγή αφορά το στόχο και τα μέσα της εκ-
παιδευτικής πολιτικής (Ν. 4027/2011, Ν.4076/2012). Καταρ-
γούνται, σταδιακά, τα αμιγή ελληνικά σχολεία και η ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση εντάσσεται στο εκπαιδευτικό σύστημα 
της χώρας διαμονής, με την ελληνική ως γλώσσα επιλογής. 
Ταυτόχρονα, εξορθολογίζεται διοικητικά και οικονομικά η 
χρηματοδοτούμενη από το ελληνικό κράτος ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, ενώ οι παρεχόμενοι τίτλοι αναγνωρίζονται από 
το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας διαμονής και, άρα, από 
την αγορά εργασίας. Αυτό δεν επηρεάζει το επί δεκαετίες 
παρεχόμενο προνόμιο της δέσμευσης του 3% των θέσεων 
στα ΑΕΙ /ΤΕΙ της Ελλάδας για μέλη της ελληνικής διασπο-
ράς, μέτρο θετικό για την ενίσχυση των υλικών και συναισθη-
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ματικών σχέσεων μεταξύ διασποράς και μητρόπολης αλλά 
και μέτρο καταχρηστικής χρήσης από μη γνήσια μέλη της 
διασποράς3. Άξια παρατήρησης είναι η συνέπεια και η συ-
νέχεια με την οποία ακολουθείται η σχετική εθνική πολιτική. 
Προσαρμόζεται με επανειλημμένες νομοθετικές παρεμβά-
σεις (εκτός των παραπάνω και από: Ν. 4415/16, ΠΔ. 18/2018, 
Ν. 4589/19, άρθρο 108 της πρόσφατης συνταγματικής ανα-
θεώρησης (2019)) που επιβεβαιώνουν τον στρατηγικό στόχο 
της προώθησης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό. 

(δ) Η οικονομική διασπορική πολιτική αποσκοπεί στην εν-
δυνάμωση της οικονομικής συμβολής της Διασποράς στην 
ανάπτυξη της Ελλάδας. Η συμβολή αυτή παίρνει τις μορφές 
των μεταναστευτικών εμβασμάτων4, των άμεσων και έμμε-
σων επενδύσεων, της μεταφοράς τεχνολογίας, της δημιουρ-
γίας εμπορικών και επιχειρηματικών δικτύων και συνεργα-
σιών, της διαφήμισης ελληνικών προϊόντων, του τουρισμού, 
του ευεργετισμού κ.λπ. Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικοί 
πόροι της ελληνικής διασποράς (αποθεματοποιημένα κεφά-
λαια, περιουσιακά στοιχεία και ανθρώπινο κεφάλαιο) είναι 
ένα άγνωστο μέγεθος, εκτιμάται ότι συνιστούν έναν σημα-
ντικό δυνητικό αναπτυξιακό παράγοντα για την Ελλάδα. Πο-
σοτική εκτίμηση για την εισροή και τη συμβολή τους στην 
ανάπτυξη της Ελλάδας απουσιάζει εν τούτοις από τη σχετική 
βιβλιογραφία. Από τα ελάχιστα στοιχεία που διατίθενται προ-
κύπτει ότι παρά την πρόθεση και προσπάθεια της ελληνικής 
Πολιτείας να προσελκύσει μέρος των χρηματοδοτικών πό-
ρων της διασποράς, τα μέλη της συνεχίζουν να επενδύουν 
το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων τους στις χώρες 
εγκατάστασής τους. Εξίσου σημαντικό είναι και το ζήτημα 
της διακρατικής κινητικότητας εργατικού δυναμικού υψηλής 
ειδίκευσης. Την τρέχουσα περίοδο επιδιώκεται η ανάσχεση 
της μαζικής αποδημίας (brain drain), η παραγωγική αξιοποί-
ηση όσων απασχολούνται στην αλλοδαπή (brain circulation) 

3.   Πρόκειται για άτομα που αποδημούν για περιορισμένο χρονικό διά-
στημα για να υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. 

4.   Η σημασία τους τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες ήταν ιδιαίτερα 
μεγάλη. Το πρώτο ήμισυ της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ανέρ-
χονται γύρω στο 0,5% ως 2,0% του ΑΕΠ της Ελλάδας (OECD, 2015, σ. 
177 ) αλλά μετά το 2014 το ποσοστό φθίνει συνεχώς και κινείται στο 
επίπεδο του 0,2% του ΑΕΠ.
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και η επιστροφή και ένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας 
μέρους αυτών (brain gain). Εκτός των όποιων προγραμμά-
των δράσης (ReGeneration, BrainRegain, Reload Greece, Γέ-
φυρες Γνώσης και Συνεργασίας, Greek Diaspora Fellowship 
Program, ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ), αποσπασματικής και περιορι-
σμένης όντως εμβέλειας, η επιστροφή τους συναρτάται ου-
σιαστικά με την αναπτυξιακή προοπτική και τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. 

(ε) Η κοινωνική διασπορική πολιτική στοχεύει στην προ-
αγωγή της κοινωνικής και οικονομικής θέσης των μελών της 
διασποράς, όπως ρητά αναφέρεται στο ισχύον Σύνταγμα της 
χώρας μας (άρθρο 108 του Συντάγματος 2019) και εισήχθη 
για πρώτη φορά στο Σύνταγμα του 1975. Η κοινωνική πολι-
τική επικεντρώνεται στη σύναψη διακρατικών συμφωνιών 
ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης των απόδημων 
και παλιννοστούντων, σε προγράμματα φιλοξενίας τρίτης 
ηλικίας, προνόμια μειωμένης στρατιωτικής θητείας, επιχο-
ρηγήσεις ιδρυμάτων στην αλλοδαπή, δημοσιονομικές διευ-
κολύνσεις σε παλιννοστούντες κ.ά. Μια νέα μορφή κοινωνι-
κής πολιτικής με μεγάλες δυνατότητες επέκτασής της, είναι 
η ενδο-εθνοτική αλληλεγγύη, που αναπτύσσεται τελευταία 
μέσω των αντιπροσωπευτικών οργάνων της διασποράς και 
εφαρμόστηκε ήδη στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης για ευπαθή τμήματα των μελών της. Προφανώς η 
ελλαδική κοινωνική διασπορική πολιτική ατονεί σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης και υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμά-
των και αλλάζει φορά, καθώς πλέον η διασπορά συνεισφέρει 
οικονομικά στη μητρόπολη.

(στ) Η πολιτιστική διασπορική πολιτική ενδιαφέρεται κατά 
κύριο λόγο για τη διατήρηση και ενίσχυση της «πολιτισμικής 
ταυτότητας» των μελών της διασποράς, με βασικά μέσα τη 
γλώσσα, τη θρησκεία και άλλα πολιτισμικά γνωρίσματα, και 
επικουρικά για την ανάδειξη των πολιτιστικών δημιουργημά-
των της. Εφαρμόζεται κυρίως μέσω πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων, ενίσχυση των Εδρών και των Προγραμμάτων Ελληνικών 
Σπουδών, διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, 
φιλοξενία νέων της διασποράς στην Πατρίδα κ.λπ. Αν και οι 
διαθέσιμοι εθνικοί χρηματοδοτικοί πόροι είναι περιορισμένοι, 
η επένδυση στον πολιτισμό είναι παραγωγική και υπάγεται στο 
πεδίο της «Πολιτιστικής Διπλωματίας». Τον περιορισμό των 
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ολίγων οικονομικών πόρων αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό η 
σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση με το διαδίκτυο και την, 
δυνητικά μαζική, ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση που προ-
σφέρει εύκολη και φθηνή πληροφόρηση, ευρεία διάχυση και 
απρόσκοπτη πρόσβαση σε ζητούμενα πολιτιστικά αγαθά. 

(ζ) Η εκλογική διασπορική πολιτική διασυνδέεται άμεσα 
με την εθνική διασπορική πολιτική και αποσκοπεί στην από-
δοση στη διασπορά ενός συνταγματικού δικαιώματός της, 
στη σύσφιξη των δεσμών της με τη μητρόπολη και στην πλη-
ροφόρηση και προώθηση των διασπορικών αιτημάτων στην 
ελληνική βουλή. Ένα σοβαρό έλλειμμα στις σχέσεις δια-
σποράς και μητρόπολης εντοπίζεται στην απουσία πραγμα-
τικής πολιτικής συμμετοχής των μελών της διασποράς στο 
ελληνικό πολιτικό σύστημα. Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, 
η συμμετοχή περιορίζεται στη θεσμοθέτηση του Συμβουλίου 
Απόδημου Ελληνισμού, το οποίο όμως δεν λειτουργεί μετά 
το 2012, στη σύσταση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου 
Ελληνισμού της Βουλής και σε ad hoc προσωπικές ακροά-
σεις και ενημερώσεις κυβερνητικών οργάνων και παραγό-
ντων, δηλαδή σε ένα χαμηλό επίπεδο πολιτικής συμμετοχής. 
Σε επίπεδο υψηλής πολιτικής με τη μορφή της ιδιότητας του 
πολίτη, η τελευταία συμμετοχή σε βουλευτικές εκλογές ανά-
γεται στο μακρινό 1862 ως απόληξη της μεγάλης διαμάχης 
μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Έκτοτε και παρά τη 
συνταγματική επιταγή (1975 και 2001) για νομοθέτηση του 
τρόπου και της διαδικασίας συμμετοχής των ελλήνων ψηφο-
φόρων του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές δεν ψηφί-
στηκε σχετικός εκτελεστικός νόμος. 

Η σχετική θεωρητική συζήτηση και πολιτική διαβούλευση 
επικεντρώθηκε στο τριπλό ερώτημα: α) ποιοι θα ψηφίζουν, 
δηλαδή ποιο θα είναι το εύρος του εκλογικού σώματος; β) 
πώς θα ψηφίζουν, δηλαδή η ψηφοφορία θα διεξάγεται με αυ-
τοπρόσωπη παρουσία, με επιστολική ή ηλεκτρονική ψηφοφο-
ρία; γ) ποιούς θα ψηφίζουν, δηλαδή θα ψηφίζουν υποψηφί-
ους των εκλογικών περιοχών καταγωγής, το ψηφοδέλτιο επι-
κρατείας κόμματος, ή θα σχηματιστεί εκλογική περιφέρεια 
εξωτερικού; Αναμφίβολα τέτοια σύνθετα και συγκρουσιακά 
πολιτικά ερωτήματα απαντώνται με διαφορετικό τρόπο από 
τα ελληνικά πολιτικά κόμματα αλλά και από ξένα κοινοβου-
λευτικά συστήματα με συναφή προβληματισμό. 
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Σε επίπεδο διακηρύξεων η συνηγορία για ψήφιση σχε-
τικού νόμου είναι πρόδηλη και ανεπιφύλακτη. Σε επίπεδο 
εφαρμογής, όμως, δεν δημιουργήθηκε η απαραίτητη πλει-
οψηφική συναίνεση για λόγους κομματικού συμφέροντος 
αλλά και από απουσία ισχυρής πολιτικής πίεσης από την ίδια 
τη διασπορά. Αυτή η ιστορική εκκρεμότητα και το έλλειμμα 
πολιτικής στις διασπορικές σχέσεις επιλύθηκε μεν το 2019 
(Ν. 4648/19) αλλά μ΄ ένα υψηλό πολιτικό τίμημα. Σχηματίζε-
ται ένα μικρό διασπορικό εκλογικό σώμα λόγω των πολλών 
περιοριστικών προϋποθέσεων συμμετοχής στην εκλογική δι-
αδικασία.5 Εκτός του μικρού διασπορικού εκλογικού σώμα-
τος, το ακριβές μέγεθος του οποίου επίσης δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί παρά μόνο μετά την πρώτη εφαρμογή της νομοθε-
τικής ρύθμισης, από τους αυστηρούς περιορισμούς προκύ-
πτει ότι οι τελικοί δικαιούχοι θα είναι ουσιαστικά τα μέλη της 
σύγχρονης αποδημίας, δηλαδή τα άτομα που αποδήμησαν 
εξαιτίας και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής 
κρίσης. Αντίθετα, αποκλείονται άτομα που μετανάστευσαν 
από την Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια και για διάφορους 
λόγους δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και να ζήσουν στη 
χώρα αυτή επί δύο χρόνια. Νιώθουν, όμως, ότι είναι Έλληνες 
και συμμετέχουν με άλλους τρόπους στην ανά τον κόσμο ελ-
ληνική διασπορική κοινότητα. 

Αναμφίβολα, όμως, η ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου 
μόνο θετικά πρέπει να αξιολογηθεί, τουλάχιστον για δύο λό-
γους. Πρώτον, θα παρακινήσει δυνητικούς εκλογείς να απο-
κτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και να εγγραφούν στους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού και να ενη-
μερωθούν για το σύγχρονο πολιτικοοικονομικό γίγνεσθαι 
της Ελλάδας. Αυτή η διαδικασία θα ενεργοποιήσει ένα «εν 
υπνώσει» τμήμα της ελληνικής διασποράς και αντικειμενικά 
θα ενισχύσει τους δεσμούς του με την Ελλάδα. Δεύτερον, η 
συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές δεν θα επηρεάσει μόνο 
τις πολιτικές αποφάσεις της χώρας αλλά θα προωθήσει και 
τα διασπορικά αιτήματα και προτιμήσεις. 

5.   Για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού 
απαιτείται η διαμονή τουλάχιστον δύο ετών από τα τελευταία τριάντα 
πέντε έτη στην Ελλάδα, η κατοχή ισχύοντος ελληνικού αριθμού φο-
ρολογικού μητρώου και η αυτοπρόσωπη παρουσία κατά την άσκηση 
της ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. 
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Οι παραπάνω πολιτικές απορρέουν από τους υλικούς, θε-
σμικούς και ιδεατικούς προσδιοριστικούς παράγοντες που 
αναπτύχθηκαν στο δεύτερο κεφάλιο και συγκροτούν την 
εκροή διασπορικής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει τους 
στόχους, τα μέσα και τα μέτρα της ελλαδικής δημόσιας δι-
ασπορικής πολιτικής. Το μείγμα των επιμέρους πολιτικών 
αποτυπώνει σε κάθε χρονική στιγμή το κυρίαρχο παράδειγ-
μα διασπορικής πολιτικής. Αυτό αλλάζει από τη σύσταση του 
ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα ανάλογα με την πολιτική 
και οικονομική κατάσταση της χώρας. 

Την τρέχουσα περίοδο το επικρατούν παράδειγμα της 
ελλαδικής διασπορικής πολιτικής συγκροτείται, παρά την 
παρατηρούμενη αλληλοκάλυψή τους, από δύο σχετικά ομοι-
ογενείς θεματικούς προσανατολισμούς. Το πρώτο, το παρά-
δειγμα της Πολιτικής Οικονομίας, εστιάζει στη διάσταση της 
ενίσχυσης των υλικών δεσμών της διασποράς με τη Μητρό-
πολη με στόχο την ενδυνάμωση της ελληνικής αναπτυξιακής 
διαδικασίας. Εξειδικεύεται στην αύξηση των μεταναστευ-
τικών εμβασμάτων και των άμεσων και έμμεσων κινήσεων 
κεφαλαίου προς την Ελλάδα, της διακρατικής τεχνολογικής 
συνεργασίας, της αναβάθμισης του ελληνικού ονόματος 
στην αλλοδαπή, στην προώθηση των ελληνικών εξαγώγιμων 
αγαθών και υπηρεσιών και στην ενσώματη μεταφορά τεχνο-
λογίας στην Ελλάδα. Εκφράζεται θεσμικά από την οικονομι-
κή διπλωματία και παρότι δεν διατίθενται έγκυρα αξιολογικά 
στατιστικά στοιχεία, εκτιμάται ότι αυτή συμβάλλει διαχρονικά 
και θετικά στην οικονομική ανάπτυξη του νεοελληνικού κρά-
τους και αποτελεί συστατικό χαρακτηριστικό της ανοικτής 
ελληνικής κοινωνίας. 

Το δεύτερο, το παράδειγμα της Γεωπολιτικής Διασπορι-
κής Πολιτικής, δηλαδή του συνυπολογισμού της γεωγραφι-
κής θέσης της Ελλάδας και της ποιοτικής και ποσοτικής σύν-
θεσης του ανθρωπίνου δυναμικού της στη διαμόρφωση και 
άσκηση της διασπορικής πολιτικής, εστιάζει στην αξιοποίη-
ση της «κινητοποιημένης διασποράς» για την προαγωγή και 
επίτευξη στόχων ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ιδιαίτερα 
κατά την τρέχουσα περίοδο με αναβαθμισμένη τη σημασία 
της Γεωπολιτικής στην Μεσόγειο, παρότι αυτό το χαρακτηρι-
στικό συνδιαμορφώνει το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή 
του (Βούλγαρης Γ., 2019, σ. 141-166), η διασπορά αυξάνει τη 
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δομική δύναμη της Ελλάδας μέσω του επηρεασμού της αμε-
ρικανικής εξωτερικής πολιτικής ιδίως στους τομείς των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων και της περιφερειακής ενεργειακής 
πολιτικής6. Οι παραπάνω αδρά σκιαγραφηθείσες τομεακές 
πολιτικές υπεισέρχονται περισσότερο ως ενδιάμεσες προσ-
διοριστικές μεταβλητές των δύο κυρίαρχων παραδειγμάτων 
παρά ασκούνται ως αυτόνομες διασπορικές πολιτικές. 

4. Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής 
Παρακάτω διατυπώνεται ένα πλέγμα συνεκτικών αρχών και 
προτάσεων, προφανώς μη εξαντλητικών, εμπλουτισμού της 
ελλαδικής διασπορικής πολιτικής.

Η διοικητική πολυδιάσπαση των κρατικών υπηρεσιών με 
αρμοδιότητα την ελληνική διασπορά έχει οριστικά παρέλ-
θει μετά την ίδρυση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας 
Απόδημου Ελληνισμού, η οποία μάλλον θα πρέπει να μετο-
νομαστεί σε Γενική Γραμματεία Ελληνισμού της Διασποράς. 
Νέες, ριζικές οργανωτικές μεταβολές δεν προτείνονται εκτός 
από ορισμένες τροποποιήσεις, πρώτον, του Οργανισμού του 
ΥΠΕΞ και της ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού του κα-
θώς και, δεύτερον, της σύνθεσης του Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού. 

Η ισχνή τροφοδότηση της ελληνικής διασποράς με νέους 
μετανάστες από την Ελλάδα την τελευταία 40-ετία συνηγο-
ρεί υπέρ της αποκλειστικής χρήσης του όρου ‘‘διασπορά’’ 
από την ελληνική δημόσια διοίκηση (νόμοι, δημόσια έγγρα-
φα, ομιλίες κ.λπ.) και την επιστημονική κοινότητα αφού πλέον 
η πλειοψηφία των Ελλήνων της διασποράς είναι «ιστορική 
διασπορά» και απόγονοι παλαιότερων μεταναστευτικών κι-
νήσεων.

Το μητροπολιτικό κέντρο διαφυλάττει τη διακομματική συ-
ναίνεση που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε θέματα πολιτι-
κής για την ελληνική διασπορά. 

6.   Στο πεδίο αυτό ενεργοποιούνται αρκετές οργανώσεις πολιτικού λό-
μπι στις ΗΠΑ (American Hellenic Institute-AHI, Hellenic American 
Leadership Council-HALC, Manatos & Manatos κ.ά.) των οποίων η 
αποτελεσματικότητα αυξάνεται μετά τη συνεργασία τους με το αντί-
στοιχο εβραϊκό λόμπι (American Jewish Committe-AJC). Προϊόν αυ-
τής της συνεργασίας θεωρείται το East Med Act (2019).
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Η πολιτική συμμετοχή της διασποράς με μεθόδους χα-
μηλής και, ιδίως, υψηλής πολιτικής, δηλαδή με τροποποίηση 
του σχετικού ρυθμιστικού νόμου για την ψήφο στη διασπορά, 
οφείλει να ενισχυθεί. Προτείνεται, πρώτον, η διεύρυνση του 
διασπορικού εκλογικού σώματος με άρση των σημερινών 
περιοριστικών προϋποθέσεων εγγραφής στους εκλογικούς 
καταλόγους, δεύτερον, ο σχηματισμός μιας ή περισσοτέρων 
εκλογικών περιφερειών εξωτερικού, και, τρίτον, η αλλαγή του 
τρόπου συμμετοχής στην ψηφοφορία με υιοθέτηση της επι-
στολικής ή της ηλεκτρονικής ψήφου. 

Για το μητροπολιτικό κέντρο ελλοχεύει ο κίνδυνος της υι-
οθέτησης πρώτον μιας πατερναλιστικής και δεύτερον μιας 
«ελλαδοκεντρικής», σε αντίστιξη με την «ελληνοκεντρι-
κή», στάσης, απέναντι στη διασπορά. Παρά την αύξηση του 
βαθμού αυτονόμησης ορισμένων τμημάτων της διασποράς 
(AHEPA) από το μητροπολιτικό κέντρο, ο ηγεμονικός ρόλος 
του παραμένει ισχυρός. 

Επιθυμητή και αναγκαία θεωρείται η εκ νέου ενεργοποί-
ηση, που πάγωσε το 2012, και η «κάθετη ολοκλήρωση» του 
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, με την έννοια της αύξη-
σης, μέσω αυτο-οργάνωσης, της συμμετοχής των μελών της 
διασποράς στις εκπροσωπούμενες από αυτό οργανώσεις. 
Παράλληλα επιβεβλημένη θεωρείται η σταδιακή μετάλλαξη 
του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού από μια κορπορατι-
στικού τύπου διεθνή ΜΚΟ σε μια πλουραλιστικού τύπου, αυ-
τοχρηματοδοτούμενη οργάνωση γεγονός που θα ενισχύσει 
την καταξίωση και τη νομιμοποίησή της στα μέλη της ελληνι-
κής διασποράς και θα διευρύνει το διεθνές βεληνεκές επιρ-
ροής της. Προφανώς, παρατεταμένη αδρανοποίηση ή και 
απραξία του οργάνου οδηγεί σε αποσυσπείρωση και απονο-
μιμοποίηση του θεσμού στη συνείδηση της διασποράς. Επί-
σης, και αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τα προαναφερθέντα, 
αλλά και νέο ζητούμενο, είναι σημαντική η ανάδειξη από την 
ελληνική Πολιτεία και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού 
ενός πλαισίου στόχων και δράσεων βασισμένου στο αξιακό 
σύστημα του Οικουμενικού Ελληνισμού που να εμπνέει και 
να κινητοποιεί τις «ανενεργές» και «εν υπνώσει» δυνάμεις 
του ελληνισμού της διασποράς. Εκτός του Συμβουλίου Από-
δημου Ελληνισμού πρέπει να ενισχυθούν και άλλες μορφές 
οργάνωσης της διασποράς όπως η Παγκόσμια Διακοινοβου-
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λευτική Ένωση Ελληνισμού και τα θεματικά δίκτυα (επιχει-
ρηματικά, επικοινωνιακά, επιστημονικά, πολιτιστικά, νεολαίας 
κ.ά.).

Η σύγχρονη τεχνολογία, κυρίως το διαδίκτυο, προσφέρει 
νέες, αξιοποιηθείσες μερικώς μόνο μέχρι σήμερα, δυνατότη-
τες για την επικοινωνία μεταξύ μητροπολιτικού κέντρου και 
διασποράς αλλά και ευρύτερα για την διεύρυνση της ενδο-
εθνοτικής επικοινωνίας, σε συλλογικό επίπεδο, σε πραγματι-
κό χρόνο και σε παγκόσμια κλίμακα. Αναβαθμίζεται έτσι συ-
νολικά η σημασία της διασποράς και ενισχύεται η πολιτισμική 
και εθνική της ταυτότητα. 

Συνεχίζεται η μέχρι σήμερα, όντως, πολυδιάστατη, οργα-
νωτική, εθνική, εκπαιδευτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτι-
σμική και εκλογική διασπορική πολιτική, διαφοροποιημένη 
όμως κατά χώρα και θέμα λόγω των διαφορετικών εκφάν-
σεων, και άρα αναγκών, της διασπορικής ταυτότητας σε τμή-
ματα της ελληνικής διασποράς. Αυτό απαιτεί την εκπόνηση 
ενός αναλυτικού επιχειρησιακού σχεδίου με χρονική, τοπική 
και θεματική συγκεκριμενοποίηση στην άσκηση πολιτικής για 
τη διασπορά το οποίο εδράζεται στην προηγούμενη αξιολό-
γηση της μέχρι σήμερα οργανωτικής, εθνικής, εκπαιδευτικής, 
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διασπορικής πολιτι-
κής. Με τη σειρά του αυτό προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη 
χαρτογράφηση του οικονομικού, ανθρώπινου και πνευματι-
κού κεφαλαίου της ελληνικής διασποράς, η οποία συμπληρώ-
νεται σε μόνιμη βάση, για να καλύψει το σημερινό γνωστικό 
κενό και να οδηγήσει σε μια τεκμηριωμένη, συνεκτική και συ-
στηματική πολιτική διασποράς. Ευοίωνες προοπτικές διαφαί-
νονται για τη προώθηση του Ευεργετισμού, από τη διασπορά 
προς το κέντρο, και του Φιλελληνισμού με τη δημιουργία και 
την ενίσχυση του φιλελληνικού κλίματος στις χώρες εγκατά-
στασης. Η ως άνω πολιτική εξειδικεύεται και υποστηρίζεται 
από την ειδική επιστημονική κοινότητα στο πλαίσιο, επί παρα-
δείγματι, ενός προγράμματος «Διασπορικών Σπουδών». 

Η αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 
της ελληνικής διασποράς ως προς την αποτελεσματική προώ-
θηση εθνικών συμφερόντων (λόμπι), οδηγεί στη διαπίστωση 
ότι συχνά το μητροπολιτικό κέντρο έχει αυξημένες προσδο-
κίες από την διασπορά, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. Η συντονισμένη, οργανωμένη, ενωτική 
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δράση μεταξύ μητροπολιτικού κέντρου και διασποράς απο-
τελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για αποτελεσματική έκβα-
ση διασπορικών επιδιώξεων. Προσεκτική επιλογή στόχων και 
μέτρων, πλουραλιστική οργάνωση της διασποράς, ευέλικτες 
συμμαχίες με άλλα ισχυρά λόμπι, προληπτική (ex ante) παρά 
διορθωτική (ex post) παρέμβαση, κ.λπ. συνιστούν προϋποθέ-
σεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της. Η ενεργοποίη-
ση της ελληνικής διασποράς πραγματοποιείται τις τελευταίες 
δεκαετίες κυρίως με σκοπό την προάσπιση εθνικών ζητημά-
των (Κύπρος, Αιγαίο, Μεσόγειος, επιστροφή αρχαιοτήτων). 
Εκδηλώνεται συχνά με εθνικιστικές θέσεις, εξαιτίας της απο-
ξένωσης του μεγαλύτερου μέρους της διασποράς από το 
σύγχρονο πολιτικό γίγνεσθαι στη νοτιοανατολική Ευρώπη, 
αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας που εύλογα αποδίδει στα 
εθνικά θέματα. Το τελευταίο γίνεται όμως κατανοητό με δε-
δομένο το γεγονός ότι τα θέματα αυτά συνδέονται άμεσα με 
το ελληνικό Έθνος, έννοια πάνω στην οποία δομείται συμ-
βολικά, συνειδησιακά και κοινωνικο-πολιτικά η εθνική δια-
σπορική ταυτότητα. Η υιοθέτηση όμως μη ρεαλιστικών ή και 
ακραίων πολιτικών θέσεων οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα 
των προσπαθειών της.

Η αποκλειστική προσήλωση στις ελληνικές οικουμενικές 
αξίες ενέχει τον κίνδυνο της αρχαιολατρίας, ιδίως της κλα-
σικής Ελλάδας, και της υποβάθμισης ή απόρριψης των σύγ-
χρονων επιτευγμάτων του ελληνισμού στους ίδιους ή άλλους 
τομείς (οικονομικές, αθλητικές, πολιτικές επιδόσεις, διεθνοπο-
λιτική θέση της χώρας κ.λπ) με τελική κατάληξη την αυτονό-
μηση της διασποράς από το σημερινό μητροπολιτικό κέντρο. 

Η Εκκλησία της διασποράς επιτελεί ένα σημαντικό θρη-
σκευτικό/πνευματικό και, ενίοτε, πολιτιστικό έργο με θετική 
συμβολή στη διατήρηση της ελληνικής διασπορικής ταυτότη-
τας. Πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι επιτυγχάνο-
νται όμως αποτελεσματικότερα από άλλες μορφές διασπο-
ρικών οργανώσεων. Μεταξύ Εκκλησίας και άλλων μορφών 
οργάνωσης της διασποράς δημιουργούνται σχέσεις συμπλη-
ρωματικότητας και όχι υποκατάστασης, όπως υποδηλώνει 
και η συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των από 
αυτό ελεγχόμενων κληρικών και κληρικολαϊκών κοινοτήτων, 
καθώς και άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, ως μελών του 
Συμβουλίου Ελληνικής Διασποράς. 
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Ένας μέχρι σήμερα παραμελημένος, αλλά πολλά υποσχό-
μενος παράγοντας για την αφύπνιση και ενεργοποίηση της 
ελληνικής διασποράς είναι η ανάδειξη του πολιτισμικού κε-
φαλαίου των ελληνικών οικουμενικών αξιών όπως η Δημο-
κρατία, οι Τέχνες και η Φιλοσοφία. Στην Ελλάδα ιδρύονται 
Διεθνείς Ακαδημίες ή Κέντρα με αντικείμενο τη Δημοκρα-
τία, το Θέατρο, την Ιατρική, τα Μαθηματικά, την Φιλοσοφία, 
οι οποίες αναπτύσσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και συ-
νεδριακές δραστηριότητες. Σ΄ αυτές συμμετέχουν τα μέλη 
της, πολυπληθούς και υψηλού ακαδημαϊκού και ερευνητικού 
επιπέδου ελληνικής διασποράς και της παγκόσμιας ειδικής 
επιστημονικής κοινότητας με αποτέλεσμα την προαγωγή των 
σχετικών επιστημών. Ταυτόχρονα, γίνονται θεσμοί αναφοράς 
του Ελληνισμού. Από τις παραπάνω οικουμενικές αξίες, και 
τη θεσμική τους έκφραση μέσω των Ακαδημιών, οι κατιόντες 
της πρώτης μεταναστευτικής γενιάς αντλούν γόητρο και υπε-
ρηφάνεια για την ελληνική τους ταυτότητα. 

Συμπερασματικά, η μεταπολεμική ελλαδική διασπορική 
πολιτική προσδιορίζεται από υλικές, θεσμικές και ιδεατικές 
μεταβλητές και τη μεταξύ τους διαλεκτική σχέση και συμπυ-
κνώνεται στις θεματικού προσανατολισμού εκφάνσεις της 
Πολιτικής Οικονομίας και της Γεωπολιτικής. Στη λογική της 
Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας το ελλαδικό παράδειγμα δι-
ασπορικής πολιτικής προσομοιάζει περισσότερο με τον νεο-
κλασικό ρεαλισμό στον βαθμό που συγκροτείται από στοιχεία 
όπως η δομική, ολιστική και δυναμική ανάλυση, η διασύνδε-
ση εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και η συμπερίληψη 
των οικονομικών συμφερόντων, της επιδιωκόμενης ισχύος, 
της ιστορικής παράδοσης, των επιλογών των πολιτικών ηγε-
τών, των εθνικών θεσμών και του εθνικισμού / αυτοεικόνας 
της Ελλάδας. Ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα της οντολογίας 
και της επιστημολογίας ενώ η ερμηνεία της πολιτικής αποφέ-
ρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, η πρόγνωση για τις σχέσεις 
Ελλάδας και διασποράς περιέχει αρκετή αβεβαιότητα και 
ενδεχομενικότητα χωρίς να αμφισβητείται όμως το πρωτείο 
των πρωτοβουλιών και ο κυρίαρχος ρόλος της Μητρόπολης. 
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Χιλιάδες Ελληνοαμερικανοί έχουν μοχθήσει –ιδίως από την 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και έπειτα– ώστε η 
Ελλάδα και η Κύπρος να είναι σε θέση να εκφράζουν τους 
προβληματισμούς τους για την εξωτερική πολιτική της χώ-
ρας τους στα δίκτυα διεθνών σχέσεων και εθνικής ασφάλει-
ας της Ουάσινγκτον. Μολαταύτα, οι Έλληνες αξιωματούχοι 
εξακολουθούν να αγνοούν εν πολλοίς την πολυπλοκότητα, 
το βάθος και το εύρος που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες 
λήψης των αποφάσεων στην Ουάσινγκτον, συνεπώς και την 
απόλυτη ανάγκη για συμμετοχή σε αυτές σε κάθε δυνατό 
επίπεδο. 

Πολλά από αυτά τα θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των ελληνοαμερικα-
νικών σχέσεων από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο μέχρι 
σήμερα, ιδίως δε ύστερα από την κρίση στα Ίμια που έφερε 
τους δύο νατοϊκούς συμμάχους στα πρόθυρα πολεμικής σύρ-
ραξης. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο έχουν παρουσιαστεί 
τα ζητήματα αυτά στην Ουάσινγκτον υπήρξε συχνά αναπο-
τελεσματικός, εν πολλοίς λόγω της αδυναμίας των Ελλήνων 

Βελτιώνοντας την 
Εικόνα της Ελλάδας 

στην Ουάσιγκτον

John Sitilides*
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αντιπροσώπων να μεταχειριστούν τον πολιτικό λόγο και να 
παρουσιάσουν τις γεωπολιτικές τους ανησυχίες με τέτοιον 
τρόπο ώστε να γίνονται ενστικτωδώς κατανοητές από τους 
Αμερικανούς αξιωματούχους και τους ασκούντες επιρροή. 

Συζητήσεις με αρκετά εξέχοντα στελέχη του ελληνο-αμε-
ρικανικού λόμπι βοή-θησαν σημαντικά στη διαμόρφωση μιας 
σειράς προτάσεων πολιτικής για την αύξηση της ελληνικής 
επιρροής στην Ουάσινγκτον. Κατ’ αρχάς, υπάρχει η λίαν δια-
δεδομένη άποψη ότι η ελληνική κοινότητα των μεταναστών 
του 20ού αιώνα έχει δώσει πλέον τη θέση της σε μια δεύτε-
ρη γενιά Αμερικανών με ελληνική καταγωγή, η οποία «απλά 
έπαψε να ταυτίζεται με την πατρίδα με τον τρόπο που το έκα-
ναν οι προηγούμενες γενιές». 

Ένα άλλο κρίσιμο πεδίο για πολιτικές διαπραγματεύσεις 
με την Ουάσινγκτον είναι η «βιομηχανία των ιδεών», όπου 
εντάσσονται τα εκατό και πλέον ερευνητικά κέντρα, ινστιτού-
τα πολιτικής και think tanks (δεξαμενές σκέψης) που ασχο-
λούνται με την εξωτερική πολιτική και εδρεύουν στην Ουά-
σινγκτον. «Η Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρώσει την προσο-
χή της στα πλέον διακεκριμένα think tanks που δημοσιεύουν 
κείμενα πολιτικής, άρθρα γνώμης και σχολιασμούς, καθώς 
και αναφορές που καταλήγουν στα κύρια μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης ή στα χέρια των γραφειοκρατών του Στέιτ Ντηπάρ-
τμεντ». 

Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; Ιδανικά, η Ελλάδα θα μπορού-
σε να μεταχειριστεί τις επαγγελματικές υπηρεσίες μιας συμ-
βουλευτικής εταιρείας σε θέματα δημόσιας πολιτικής που θα 
εδρεύει στην Ουάσινγκτον, η οποία θα φέρει την Ελλάδα σε 
επαφή με αξιωματούχους σε διοικητικές θέσεις –ιδίως στο 
Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας εντός του Λευκού Οίκου, στα 
υπουργεία Εσωτερικών και Άμυνας και στις υπηρεσίες πλη-
ροφοριών– καθώς και με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου, 
με έμφαση στα μέλη επιτροπών για θέματα εξωτερικής πολι-
τικής και ενόπλων δυνάμεων. Μια τέτοια εταιρεία θα πρέπει 
να είναι σε θέση να παρέχει στην ελληνική κυβέρνηση, μέσα 
από την παρουσία της στην Ουάσινγκτον, ενημέρωση για την 
εξωτερική πολιτική σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την πο-
λιτική ημερήσια διάταξη που βρίσκεται υπό συζήτηση. Βασική 
και απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη 
υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής είναι να δίδονται οδηγίες 
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και κατευθύνσεις από το κέντρο, κάτι το οποίο προϋποθέτει 
μια σαφή πολιτική στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.   

Σε στρατηγικό επίπεδο, ωστόσο, η Ελλάδα πρέπει οπωσ-
δήποτε να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στην Ουάσιν-
γκτον. Εκτός από την απλή διάθεση πόρων στο επίσημο δι-
πλωματικό δίκτυο της πρεσβείας, το οποίο βρίσκεται κάτω 
από ολοένα και μεγαλύτερο εργασιακό φόρτο, θα ήταν χρή-
σιμη μία συστηματική καμπάνια κυβερνητικών σχέσεων και 
δημόσιας πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω επαναπρο-
σέγγιση προϋποθέτει ενδυνάμωση και αξιοποίηση των ήδη 
υπαρχουσών σχέσεων στην Ουάσινγκτον, διερεύνηση και 
ανάπτυξη νέων ευκαιριών συνεργασίας και ενημέρωση της 
ηγεσίας σε Γερουσία και Λευκό Οίκο (πέρα από τα μέλη του 
Κογκρέσου με ελληνοαμερικανική καταγωγή και από αυτούς 
που ανήκουν στο Congressional Hellenic Caucus) σχετικά 
με την πραγματική αξία της Ελλάδας για τη θέση των ΗΠΑ 
διεθνώς, με στόχο να αποκτήσει η χώρα την θέση που της 
αρμόζει στις προτεραιότητες των αρμοδίων για τη χάραξη 
πολιτικής και την επιρροή της κοινής γνώμης.  

Στην Ουάσινγκτον, για την προώθηση της εκάστοτε πολι-
τικής απαιτείται μία εξειδικευμένη, συνεπής και διαρκής εκ-
στρατεία, με μισθωμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα είναι σε 
θέση να αναλάβει μία πολυσχιδή προσπάθεια για την οικοδό-
μηση σχέσεων και αναγνωρισιμότητας στην Ουάσινγκτον. Η 
συγκεκριμένη προσπάθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει και την 
τακτική αποστολή αντιπροσωπειών από το Κογκρέσο και άλλα 
σώματα με επιρροή στην Ελλάδα, στις οποίες θα συμμετέχουν 
και αναλυτές από think-tanks και ΜΜΕ. Για παράδειγμα, τα τα-
ξίδια που οργανώνουν αμερικανικά ιδρύματα με προορισμό 
τη Σούδα της Κρήτης, όπου υπάρχουν ναυτικές και αεροπο-
ρικές εγκαταστάσεις που την καθιστούν ιδανική βάση για τη 
διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων προς όλες τις κατευ-
θύνσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και για 
τον έλεγχο των εναέριων και θαλάσσιων γραμμών επικοινω-
νίας που συνδέουν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τη Βόρεια 
Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη νευραλγική από στρατηγική 
άποψη Διώρυγα του Σουέζ, θα μπορούσαν να αποδειχθούν 
εξαιρετικά πολύτιμα για την Ελλάδα.  

Ο βαθμός στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει 
θετικά, επιτακτικά και εύστοχα μηνύματα –ιδίως με δεδομένη 
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την επείγουσα κατάσταση που απορρέει από την οικονομι-
κή κρίση– είναι καίριας σημασίας προκειμένου να πεισθούν 
οι σημαίνοντες ηγέτες στην Ουάσινγκτον ότι η Ελλάδα απο-
τελεί πολύτιμο σύμμαχο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ενώ παράλ-
ληλα είναι μέλος της ΕΕ και παγκόσμιος εταίρος με ισχυρό, 
δραστήριο και με επιρροή εκλογικό σώμα σε πολιτείες όπως 
η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια, το Ιλινόις, η Φλόριντα και η Μασ-
σαχουσέτη. Επίσης, η Ελλάδα πρέπει να συμπαραταχθεί με 
τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και τους νομοθέτες 
–ως πραγματικός σύμμαχος– στην παγκόσμια μάχη ενάντια 
στην ισλαμιστική τρομοκρατία, την πειρατεία, τη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων και την εμπορία ανθρώπων. Θα πρέπει να 
τονιστεί, βεβαίως, ότι, καθώς η έλλειψη πολιτικής δεν ανα-
πληρώνεται από αποτελεσματικές δημόσιες σχέσεις και πο-
λιτική επικοινωνία, απαραίτητη προϋπόθεση για όλες αυτές 
τις προτάσεις είναι η ύπαρξη πολιτικής σε θέματα ΝΑΤΟ και 
ελληνο-αμερικανικών σχέσεων, καθώς και μια πιο εποικο-
δομητική παρουσία τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και σε άλλα διεθνή 
φόρα. 

Η Ελλάδα οφείλει ακόμη να δώσει σε όλους να καταλά-
βουν, με τη χρήση προηγμένων χαρτών και τη βοήθεια των 
ψηφιακών μέσων τηλεπικοινωνίας, ότι βρίσκεται σε μια γε-
ωστρατηγική θέση με καίρια σημασία για τα περιφερειακά 
ενεργειακά και παγκόσμια ναυτιλιακά συμφέροντα των ΗΠΑ 
σε διάφορες περιοχές: Μαύρη Θάλασσα, Βαλκάνια, Μέση 
Ανατολή. Με δεδομένους τους σημερινούς οικονομικούς 
περιορισμούς, η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να 
χρηματοδοτήσει ένα επαγγελματικό πρόγραμμα πολιτικής 
επικοινωνίας στις ΗΠΑ. Υπάρχουν, ωστόσο, δημιουργικές 
εναλλακτικές επιλογές. Για παράδειγμα, μία κοινοπραξία 
ανάμεσα σε Έλληνες εταιρικούς μεγιστάνες και επιχειρημα-
τίες μπορεί να δημιουργήσει έναν οργανισμό 501(c)(3)* στις 
ΗΠΑ, ο οποίος θα απολαμβάνει φορολογικής απαλλαγής και 
του οποίου η χρηματοδότηση θα συμπληρώνεται από εξέχο-
ντες Ελληνοαμερικανούς φιλάνθρωπους και στελέχη επιχει-
ρήσεων.1

1.   Οι οργανισμοί 501(c)(3) είναι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις στις 
ΗΠΑ, οι οποίες δεν υπόκεινται σε φορολόγηση και μπορούν να δε-
χθούν απεριόριστες συνεισφορές από μεμονωμένα πρόσωπα, εται-
ρείες και σωματεία.
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Οι ιδιωτικοί πόροι, σε συνδυασμό με τον συντονισμό της 
κυβερνητικής πολιτικής, θα διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό 
μία εκστρατεία πολιτικής επικοινωνίας με βάση την αναθε-
ωρημένη ελληνική στρατηγική και τις αμερικανικές επαγ-
γελματικές τακτικές. Τόσο τα στελέχη της Ουάσινγκτον που 
είναι επιφορτισμένα με τις κυβερνητικές σχέσεις, όσο και οι 
εξέχοντες πολιτικοί ηγέτες στην ελληνοαμερικανική κοινό-
τητα, διαθέτουν βαθιά γνώση όσον αφορά τους θεσμικούς 
υποστηρικτές της Ελλάδας στο Κογκρέσο, τα think tanks και 
τα ινστιτούτα πολιτικής, καθώς και στα μέσα – έντυπα, ραδι-
οφωνικά και ψηφιακά. Επιπλέον, όπως γνωρίζουν πολύ καλά 
οι δεκάδες χώρες που τους προσλαμβάνουν, είτε πρόκειται 
για συμμάχους είτε για αντιπάλους των ΗΠΑ, οι λομπίστες 
και οι ειδικοί στις δημόσιες σχέσεις προσφέρουν τη μακρο-
χρόνια εμπειρία και τις πολύτιμες σχέσεις τους, καθώς και 
μία ξεκάθαρη εικόνα για τη «βιομηχανία» πολιτικής επιρροής 
στην Ουάσινγκτον, ενώ έχουν πρόσβαση στα κέντρα λήψης 
και βελτίωσης, αναθεώρησης και –εν τέλει– έγκρισης των 
αποφάσεων προς επίσημη εφαρμογή.

Μία σωστά δομημένη ελληνική στρατηγική πολιτικής επι-
κοινωνίας στις ΗΠΑ θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τη 
θέση της χώρας, εξασφαλίζοντας μια πολύ πιο ευνοϊκή με-
ταχείρισή της σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο ή τρία 
έτη. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια αναβάθμισης της Ελλάδας 
στα πλαίσια των αμερικανικών σχεδιασμών μπορεί να εφαρ-
μοστεί μόνον στη βάση μίας ξεκάθαρης και αποφασιστικής 
ελληνικής στρατηγικής. Σε διαφορετική περίπτωση, η γεω-
πολιτική κατάταξη της Ελλάδας θα παραμείνει, όσον αφορά 
τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, 
αναιμική και περιθωριοποιημένη, σε μια περίοδο όπου στην 
εξαιρετικά εύφλεκτη περιοχή που βρίσκεται η Ελλάδα μαί-
νονται πολυάριθμες κρίσεις σε Ουκρανία, Συρία, Λίβανο και 
Αίγυπτο, με την ισλαμική τρομοκρατία να βρίσκεται και πάλι 
σε έξαρση, τη Λιβύη να έχει βυθιστεί στο χάος και την συμπε-
ριφορά της Τουρκίας να προκαλεί προβληματισμό. Η Ελλάδα 
οφείλει να προσπαθήσει να κάνει αισθητή την παρουσία της 
στο παγκόσμιας εμβέλειας εργαστήρι ιδεών, επιρροής και 
ισχύος που είναι –και θα παραμείνει– η Ουάσινγκτον. 
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Η πολιτιστική Διπλωματία μιας χώρας αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της γενικότερης πολιτιστικής πολιτικής της. Η προτε-
ραιότητα που δίνει μια χώρα στη στήριξη και ανάπτυξη της 
πολιτιστικής δραστηριότητας στο εσωτερικό της αντανακλά-
ται στη δυνατότητα προβολής εκτός συνόρων του πολιτιστι-
κού προϊόντος που δημιουργείται. Σκοπός της άσκησης πολι-
τιστικής διπλωματίας είναι η αποκόμιση πολιτικών (ενίσχυση 
διεθνούς κύρους) και οικονομικών (έλξη επενδύσεων, αύξη-
ση τουρισμού) κερδών. 

Στην Ελλάδα, η πολιτιστική πολιτική καλύπτει τόσο την ανά-
δειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της, ιδίως της αρχαίας, 
όσο και την ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής 
σε όλες τις Τέχνες. Η στήριξη και εκμετάλλευση του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού, λόγω της σημασίας, της έκτασης αλλά 
και του γεγονότος ότι υπάγεται άμεσα στο κράτος, απορροφά 
τη μερίδα του λέοντος της εκάστοτε διαθέσιμης οικονομικής 
επιχορήγησης. Άλλωστε, η προβολή του πολιτισμού και της 
ιστορίας μας επιτυγχάνει άμεσα οικονομικά αντισταθμίσματα 
από την αύξηση των εσόδων του Τουρισμού.

Πολιτιστική 
Διπλωματία και 

Σύγχρονη Ελληνική 
Εξωτερική Πολιτική

Προκλήσεις και 
Ευκαιρίες* Παύλος Αποστολίδης**

   *  Τα κείμενα των Π. Αποστολίδη και Ζ. Κοσμίδου που ακολουθούν βασί-
ζονται σε συνεισφορές των συγγραφέων στον συλλογικό τόμο: Λευ-
κή Βίβλος για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Άμυνα και Ασφάλεια. 
Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προτάσεις Πολιτικής, επιμέλεια Θάνος Π. 
Ντόκος, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2016.

** Ο Παύλος Αποστολίδης είναι Πρέσβης ε.τ.



268

ΠΑΎΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΗΣ - ΖΩΗ ΚΟΣΜΊΔΟΎ

Η προβολή του ελληνικού Πολιτισμού στο εξωτερικό κα-
λύπτει και τις δύο πιο πάνω διαστάσεις, στις οποίες προστί-
θεται η εξάπλωση, ή η διατήρηση, στην περίπτωση της ελλη-
νικής Ομογένειας, της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας. Το 
πρώτο σκέλος καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τα Μουσεία 
και τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, που φιλοξενούν εκθέ-
σεις, μόνιμες ή περιοδικές τα πρώτα και έδρες Αρχαίων Ελ-
ληνικών τα δεύτερα. Στη διοργάνωση των περιοδικών εκθέ-
σεων συνήθως υπάρχει συνεργασία με τα ελληνικά Μουσεία 
και επιχορήγηση από ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς, πολύ 
συχνά μάλιστα από τις ελληνικές τράπεζες. Το μεγαλύτερο 
έλλειμμα συνεπώς εντοπίζεται στην προβολή του σύγχρονου 
ελληνικού πολιτισμού. Η ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού στη 
Μεταπολίτευση περιείχε έναν προφανή συμβολισμό για μια 
χώρα σαν την Ελλάδα. Μάλιστα, εν όψει των διαπραγματεύ-
σεων ένταξής μας στην ΕΟΚ, υπενθυμίζαμε στην τελευταία 
ότι ανήκαμε δικαιωματικά στην Ευρώπη. 

Έκτοτε η πορεία του Υπουργείου Πολιτισμού είχε σκαμπα-
νεβάσματα, που οφείλονταν στις συχνές αλλαγές της ηγε-
σίας του και την επακόλουθη και αναπόφευκτη για τη χώρα 
μας αλλαγή πορείας και στόχων. Στις περιόδους οικονομικής 
ευρωστίας, οι επιχορηγήσεις του διαμόρφωναν το πολιτιστι-
κό τοπίο στο εσωτερικό, με κάποια αντανάκλαση στο εξωτε-
ρικό. Με μεγάλο βηματισμό ξεκίνησε και το Ελληνικό Ιδρυμα 
Πολιτισμού, με την ώθηση που του έδωσε ο εμπνευστής του 
καθηγητής Ιωάννης Γεωργάκης. Στόχος του ήταν η δημιουρ-
γία εστιών παραγωγής ή φιλοξενίας ελληνικών πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων στις μεγάλες πρωτεύουσες του εξωτερικού 
ή σε πόλεις, όπως η Οδησσός, που διατηρεί εμφανή κατάλοι-
πα της αρχαίας και της νεώτερης ελληνικής παρουσίας. 

Η οικονομική κρίση, όπως ήταν αναμενόμενο, αφαίρεσε 
από το Υπουργείο Πολιτισμού τα υλικά μέσα ενίσχυσης της 
πολιτιστικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα αποδυναμώθηκε το 
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που εξαρτάται από την κρατική 
επιχορήγηση. Εξ άλλου, ένας θεσμός που ποτέ δεν λειτούρ-
γησε κανονικά, αλλά τώρα σχεδόν έχει σβήσει, είναι εκείνος 
των Μορφωτικών Ακολούθων στις ελληνικές Διπλωματικές 
Αρχές του εξωτερικού. Τμήμα της αρμοδιότητας τους είναι η 
παρακολούθηση της εφαρμογής των διμερών μορφωτικών 
συμφωνιών της χώρας μας, βάσει των οποίων το Υπουργείο 
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Πολιτισμού επιδοτεί, εν είδει ανταλλαγών, την αποστολή συ-
γκροτημάτων, καλλιτεχνών και εκθέσεων σε τρίτες χώρες. 

Οι Μορφωτικοί Ακόλουθοι, όπως και γενικότερα η αρμοδι-
ότητα άσκησης πολιτιστικής πολιτικής, έχουν αποτελέσει στο 
παρελθόν αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των Υπουργεί-
ων, πιο συχνά των Υπουργών, Εξωτερικών και Πολιτισμού. Το 
πρώτο διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία σε ό,τι αφορά το εξω-
τερικό, ειδικότερα δε στη διαμόρφωση της πολιτιστικής μας 
διπλωματίας με κριτήριο την εναρμόνιση της πολιτιστικής με 
την γενικότερη εξωτερική μας πολιτική. Το δε δεύτερο προ-
βάλλει δικαιολογημένα τη μεγαλύτερη συνάφειά του με το 
αντικείμενο και την καλύτερη δυνατότητα επιλογής του επι-
θυμητού είδους πολιτιστικής εκδήλωσης προς εξαγωγή. Πλε-
ονέκτημα του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η σταθερή και 
στελεχωμένη παρουσία των διπλωματικών Αρχών του στις 
τρίτες χώρες. 

Εδώ και κάποιες δεκαετίες, ελληνικά ιδιωτικά Ιδρύματα 
και Μουσεία έχουν αναπτύξει πολιτιστική δραστηριότητα και 
στο εξωτερικό. Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν εκθέσεις, εκ-
δόσεις, υποτροφίες αλλοδαπών φοιτητών στην Ελλάδα και 
Ελλήνων στο εξωτερικό, ενισχύσεις εδρών Ελληνικών, αλλά 
και γενικότερα ξένων Πανεπιστημίων, επιχορηγήσεις Μουσεί-
ων για την ίδρυση αιθουσών έκθεσης του αρχαίου ελληνικού 
Πολιτισμού, καθώς και επαφές με την ελληνική Ομογένεια. 
Την πρωτοκαθεδρία έχουν τα Ιδρύματα Ωνάση και Νιάρχου, 
που μάλιστα διατηρούν αμφότερα οργανωμένη βάση στις 
ΗΠΑ. Η δραστηριοποίηση των ιδιωτικών πολιτιστικών φο-
ρέων στο εξωτερικό συμπληρώνει ένα κενό σχεδιασμού και 
υλοποίησης δράσεων από το Ελληνικό κράτος που προϋπήρ-
χε της κρίσης, αλλά επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω 
της δραματικής μείωσης των διαθεσίμων κονδυλίων. 

Ο ιδιωτικός τομέας έχει το πλεονέκτημα σχεδιασμού και 
άμεσης οικονομικής υλοποίησης πολιτιστικών δράσεων, μει-
ονεκτεί όμως στο ότι οι επιμέρους ενέργειες δύσκολα συ-
ντονίζονται μεταξύ τους, πιθανόν να αλληλοεπικαλύπτονται 
και επίσης μπορεί να εξυπηρετούν στόχους που αφορούν τα 
ίδια τα Ιδρύματα. Δεν εκλείπει, επομένως, η ανάγκη κρατικού 
προγραμματισμού και αξιολόγησης των πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων που επιδοτούνται ή ενισχύονται με τον άλφα 
ή βήτα τρόπο. Η θέσπιση μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων 
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από το κράτος θα λειτουργούσε ως πυξίδα για τον αντίστοιχο 
προγραμματισμό του ιδιωτικού τομέα στο εξωτερικό. Κρατική 
υποχρέωση αποτελεί η διαχείριση και προώθηση της ελλη-
νικής πολιτιστικής παρουσίας στους Διεθνείς Οργανισμούς 
που έχουν πολιτιστικές αρμοδιότητες, όπως είναι κατ’ εξοχήν 
η Ουνέσκο. Πάγια αδυναμία της ελληνικής Δημόσιας Διοί-
κησης είναι η κατάλληλη στελέχωση των Μονίμων Αντιπρο-
σωπειών μας αλλά και των ίδιων Οργανισμών, όπως και η 
έλλειψη ενδιαφέροντος των πολιτικών ηγεσιών για τα πολι-
τιστικά τεκταινόμενα και για τις δυνατότητες προβολής του 
πολιτισμού μας σ’ αυτούς. Μέρος του προβλήματος για την 
προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού στο εξωτε-
ρικό είναι και η γλώσσα μας. Τα Νέα Ελληνικά αποτελούν 
μια περιφερειακή γλώσσα που μιλούν και καταλαβαίνουν 
λίγοι, αν εξαιρέσουμε τους ομογενείς μας. Η δυσκολία της 
γλώσσας αποκλείει την διάδοση τόσο της λογοτεχνικής όσο 
και της θεατρικής παραγωγής. Λίγοι συγγραφείς μας έχουν 
πετύχει από μόνοι τους να μεταφραστούν. Αλλά και εδώ η 
κρίση έθεσε τέλος στην ανάληψη από το κράτος της μετα-
φράσης βιβλίων Ελλήνων συγγραφέων.
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Ζωή Κοσμίδου1***

Με τον πολιτισμό της η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό συ-
γκριτικό πλεονέκτημα στους τομείς της διπλωματίας, της οι-
κονομίας και της επικοινωνιακής πολιτικής διεθνώς. Η ήπια 
ισχύς της πολιτιστικής διπλωματίας, όπως χαρακτηρίζεται 
από τη διεθνή κοινότητα, αποτελεί για την Ελλάδα το ισχυρό 
χαρτί για να πετύχει μακροπρόθεσμους στόχους στην εξω-
τερική της πολιτική, την οικονομία και την διαμόρφωση της 
θετικής της εικόνας σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως ανέφερε η 
Ολλανδή ευρωβουλευτής Marietje Schaake στην έκθεσή της 
για την πολιτιστική διπλωματία, που παρουσίασε στην επιτρο-
πή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «στόχος του 
πολιτισμού δεν είναι πια μόνο η καλλιτεχνική και λογοτεχνική 
δημιουργία. Η πολιτιστική διπλωματία αποτελεί ολοένα και 
περισσότερο εργαλείο προώθησης των δημοκρατικών αξιών 
και της δημοκρατικής συμμετοχής».

Το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού για την Ελλάδα επι-
κεντρώνεται στον πολιτισμό της, θεωρώντας τον ως απαρ-
χή του Δυτικού κόσμου. Αυτό το πλεονέκτημα επιτρέπει στη 
χώρα μας να συμμετέχει ενεργά στον διαπολιτισμικό διάλο-
γο, να παράγει και να εξάγει γνώση, υπηρεσίες και προϊόντα 
και να ανοίγει πόρτες που διαφορετικά θα παρέμεναν ερμη-
τικά κλειστές. 

1. Χάραξη στρατηγικών στόχων 
Για τη χάραξη της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής της χώ-
ρας προτείνονται οι εξής στόχοι που θα βοηθήσουν στη βελ-
τίωση των διεθνών μας σχέσεων σε τρεις άξονες: τη διπλω-
ματία για τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων, την οικονομία 
για μία βιώσιμη ανάπτυξη και την επικοινωνία για τη θετική 
διαμόρφωση της διεθνούς κοινής γνώμης. 

***  Η Δρ. Ζωή Κοσμίδου διετέλεσε Εμπειρογνώμων, με τον βαθμό του 
Πρεσβευτή-Συμβούλου, σε Πολιτιστικά Θέματα στο Υπουργείο Εξω-
τερικών.
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• Ενίσχυση και διατήρηση της γλώσσας, που θεωρεί-
ται το κυριότερο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας 
κάθε χώρας. 

• Προώθηση και ενίσχυση των ελληνικών θέσεων εντός 
των διεθνών οργανισμών και των διεθνών κέντρων λή-
ψης αποφάσεων. 

• Στελέχωση των καίριων θέσεων άσκησης διπλωματίας 
με εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα που ανταπο-
κρίνονται στη σύγχρονη επικαιρότητα και τα κοινωνικο-
πολιτικά προβλήματα. Εκπαίδευση και διά βίου κατάρ-
τιση εξειδικευμένου προσωπικού. 

• Συντονισμός, εποπτεία και ενεργοποίηση των φορέων 
άσκησης πολιτιστικής πολιτικής εντός του πλαισίου του 
στρατηγικού σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής. Οικο-
νομική ενίσχυσή τους βάσει αξιολόγησης, κριτηρίων, 
προτεραιοτήτων πολιτικής και αναμενόμενων ανταπο-
δοτικών οφελών. 

• Αξιοποίηση των Ελλήνων του εξωτερικού ως Πρεσβευ-
τών του ελληνικού πολιτισμού στις χώρες διαβίωσής 
τους και σε επιλεγμένους καίριους τομείς, με σκοπό 
την προσέγγιση και άσκηση επιρροής επί των κέντρων 
αποφάσεων του εξωτερικού και τη βελτίωση της δημό-
σιας εικόνας της χώρας. 

• Δημιουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου που θα 
αποτελείται από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και ελκυστι-
κών κινήτρων για διεθνείς συνεργασίες σε καίριους 
τομείς έρευνας, καινοτομίας, υψηλής τεχνολογίας, 
ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, ενέργειας, πολιτιστι-
κών και μορφωτικών ανταλλαγών.

Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η Ελλάδα θα μπορούσε 
να καταστεί ένας σημαντικός Πυρήνας (Hub) στην περιοχή 
της Μεσογείου και των Βαλκανίων, παρέχοντας υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες και γνώσεις στους ανωτέρω, και ενδεχομέ-
νως, και σε άλλους τομείς.

2. Οι ελλείψεις και οι δυνατότητες
Δύο είναι οι κύριες βασικές ελλείψεις στην ελληνική εξωτε-
ρική πολιτιστική πολιτική και διπλωματία: Η απουσία στρατη-
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γικού σχεδιασμού και η ανεπαρκής στελέχωση και οικονομι-
κή στήριξη των φορέων υλοποίησής της. Η έλλειψη στρατη-
γικού σχεδιασμού στις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας υπήρ-
ξε ανέκαθεν ένα από τα σοβαρά προβλήματα της ελληνικής 
διοίκησης. Στην περίπτωση της Πολιτιστικής Διπλωματίας, 
αναφερόμαστε στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εξωτερι-
κής πολιτικής μέσω του πολιτισμού και, συγκεκριμένα, στην 
επίσημη εξωτερική πολιτιστική πολιτική που εφαρμόζει το 
κράτος με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, 
καθώς και ο συντονισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση της 
εφαρμογής της.

Στον σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής, 
σημαντικός είναι ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 
Υπουργείο, ως αρμόδιο για την εξωτερική πολιτική, είναι 
υπεύθυνο και για τον σχεδιασμό της πολιτιστικής πολιτικής 
σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και επίσης για 
τον συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση της υλο-
ποίησής της με τον επίσημο φορέα εφαρμογής της που είναι 
το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Σε ιδανικές συνθήκες, το 
Υπουργείο Εξωτερικών έχει τον έλεγχο ολόκληρου του σχε-
διασμού και τη γενική εποπτεία, ενώ οι υπόλοιποι φορείς λει-
τουργούν σαν επιχειρησιακές μονάδες, με μία σχετική ανε-
ξαρτησία στη θέσπιση στρατηγικών και πολιτικών. Η διάκριση 
των αρμοδιοτήτων και ο καθορισμός σαφών ορίων μεταξύ 
των φορέων επιτρέπει την αποφυγή των επικαλύψεων, τη συ-
μπληρωματικότητα της δράσης, την καλύτερη κατανομή των 
πόρων, αλλά και τον διαχειριστικό έλεγχο.

Το γεγονός ότι σήμερα το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, 
που αποτελεί τον μοναδικό εθνικό φορέα εφαρμογής της 
εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής της χώρας, ανήκει στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, εντείνει την ανά-
γκη της ανάπτυξης μίας στενής σχέσης με το Υπουργείο 
Εξωτερικών, μέσω του οποίου διοχετεύονται οι κατευθύνσεις 
και οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Οι πολλα-
πλές διαστάσεις και τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από 
την πολιτιστική μας διπλωματία στην εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης επεκτείνονται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα 
στον συντονισμό του ΥΠΕΞ να χρειασθεί να υπεισέλθουν και 
αρμοδιότητες άλλων υπουργείων, όπως του Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Τουρισμού. 
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Άμεση προτεραιότητα (όταν το επιτρέψει η οικονομική 
συγκυρία) αποτελεί η αναβάθμιση του ΕΙΠ, η δημιουργία πα-
ραρτημάτων σε χώρες όπου συνάδουν με την προώθηση των 
εθνικών στόχων και συμφερόντων, η στελέχωσή τους με ικα-
νά άτομα με ειδικευμένες γνώσεις, προϋπηρεσία και εμπει-
ρία στον τόπο όπου υπηρετούν. 

3. Eπικοινωνιακή πολιτική
Μεταξύ των απόλυτων προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτι-
κής της χώρας θα πρέπει να τεθεί η αλλαγή της αρνητικής ει-
κόνας μίας φτωχής χώρας, όταν διαθέτει έναν από τους πλέ-
ον σημαντικούς πολιτισμούς –μια από τις κοιτίδες της Δύσης–, 
βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει ένα εξαιρετι-
κό μεσογειακό κλίμα και ένα μοναδικού κάλλους φυσικό πε-
ριβάλλον που δεν κατέστρεψαν (ακόμη) η αστικοποίηση και ο 
μαζικός τουρισμός. Στον χώρο της διπλωματίας, οι φιλικές της 
σχέσεις με νέες ανερχόμενες δυνάμεις στην Ασία  και τη Λα-
τινική Αμερική, η διατήρηση εγκάρδιων σχέσεων με τις Αρα-
βικές χώρες, καθώς και με Βόρειο Αμερική, Αυστραλία και 
Καναδά όπου διαβιοί μείζον ομογενειακό στοιχείο, παρέχουν 
πρόσφορο έδαφος για την δημιουργία και ανάπτυξη νέων ή 
ανανεωμένων σχέσεων και ανταλλαγών και την ισχυροποίηση 
των ήδη υπαρχόντων δεσμών.

Στην εποχή του Διαδικτύου όπου οι αποστάσεις εκμηδενί-
ζονται, οι αγορές και η γνώση παγκοσμιοποιούνται, η επικοι-
νωνία γίνεται άμεση και, σε επίπεδο της κοινωνίας των πολι-
τών, η Ελλάδα έχει περισσότερες δυνατότητες να προβάλει 
τα θετικά της στοιχεία ανατρέποντας την αρνητική εικόνα 
που μεταφέρουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Εί-
ναι σημαντικό η ανατροπή αυτή να προέλθει από μέσα προς 
τα έξω και όχι το αντίστροφο, όπως συμβαίνει σήμερα. Αν 
και αρκετές από τις θετικές προσπάθειες που γίνονται στη 
χώρα προβάλλονται από τα ΜΜΕ με κατάλληλη επικοινωνι-
ακή στρατηγική, η διαμόρφωση της διεθνούς κοινής γνώμης 
μπορεί να ξεκινήσει από την ίδια τη χώρα και τις επιλογές 
της για το είδος της εικόνας που θέλει να προβάλει προς τα 
έξω. Η θετική εικόνα προσελκύει επενδύσεις και τουρισμό, 
ενισχύει τις διαπραγματευτικές θέσεις και τις εξαγωγές, τις 
επιχειρησιακές συνεργασίες και την ανάπτυξη. 
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4. Oικονομία του πολιτισμού
Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει με κάθε τρόπο και κυρίως 
οικονομικά, μία στρατηγική για αειφόρο ανάπτυξη που θα 
αποφέρει σοβαρά οικονομικά οφέλη, μάθηση και αγάπη για 
τον τόπο και την ιστορία του, καθώς και σταθερότητα στην 
ελληνική κοινωνία. Επίσης, ο Έλληνας χρειάζεται πρώτα να 
αποκτήσει αυτοπεποίθηση για τα πολύτιμα αγαθά που διαθέ-
τει και στη συνέχεια να πείσει τους τρίτους. Αντί να φεύγει 
στο εξωτερικό για να βρει μία καλύτερη τύχη, θα πρέπει να 
προσελκύει τους ξένους στον τόπο του για να μοιραστεί μαζί 
του αυτόν τον μοναδικό στον κόσμο πλούτο που διαθέτει και, 
στη συνέχεια, να αποκομίσει τα οφέλη από εποικοδομητικές 
συνεργασίες σε εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και επαγγελ-
ματικούς τομείς. 

Ας σημειωθεί ότι στην Ελλάδα η πλούσια πολιτιστική δρά-
ση των χωρών που διαθέτουν μορφωτικά και πολιτιστικά 
ιδρύματα συνοδεύεται από αυξημένο δείκτη εισαγωγών στη 
χώρα μας, με πρώτο σε ρυθμό αύξησης τον Καναδά. Τα πολι-
τιστικά αγαθά αποτελούν, εκτός από τρόπο διάδοσης, διείσ-
δυσης και επιρροής, σημαντικό παράγοντα στην αύξηση των 
μεγεθών του εξωτερικού εμπορίου με συνακόλουθο αποτέ-
λεσμα την εισροή ξένων κεφαλαίων και συναλλάγματος στη 
χώρα παραγωγής. Η πολιτιστική δραστηριότητα είναι κατά το 
πλείστον άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική.

Η αύξηση των οικονομικών δεικτών και η βελτίωση της 
δημόσιας εικόνας αποτελούν το μέγα δέλεαρ για τις ιδιω-
τικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να διεισδύσουν στις 
αγορές άλλων χωρών ή να επιτύχουν καλύτερες πωλήσεις 
στην εσωτερική αγορά της δικής τους χώρας. Σήμερα, οι 
ανεπτυγμένες χώρες παγκόσμια, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, 
η Κίνα, η Γαλλία, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική 
διπλωματία ως μέσο διείσδυσης στις χώρες ενδιαφέροντος 
για την εξυπηρέτηση των εμπορικών και οικονομικών τους 
συναλλαγών.

5. Aξιοποίηση ελλήνων του εξωτερικού
Οι διαπρέποντες Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν ένα 
από τα πλέον ισχυρά χαρτιά που δεν έχουν αξιοποιηθεί κα-
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τάλληλα μέχρι σήμερα. Οι Έλληνες του εξωτερικού είναι 
έτοιμοι να ανταποκριθούν σε ένα σοβαρό κάλεσμα από την 
Ελλάδα. Αξιόλογα και ελκυστικά κίνητρα επαναπατρισμού 
τους θα πρέπει να δημιουργηθούν ώστε μέσω πολλαπλών 
και διαφορετικών τρόπων να δημιουργηθούν νέες γέφυ-
ρες με τη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα και ανάπτυξη. 
Ορισμένα από τα κίνητρα αυτά μπορούν να είναι ερευνητι-
κά προγράμματα, δημιουργία πυρήνων (hubs) τεχνολογίας, 
καινοτομιών και νέων ανακαλύψεων, αρχαιολογικών πάρκων, 
επιστημονική κατάρτιση ξένων, προσφορά μαθημάτων στην 
αγγλική γλώσσα, εξ αποστάσεως μάθηση μέσω διαδικτυ-
ακών προγραμμάτων και διαμονή στην Ελλάδα μέσω των 
study abroad programs των ξένων Πανεπιστημίων. 

Είναι τέλος ιδιαίτερα χρήσιμη η δημιουργία σε ανώτατο 
επίπεδο ενός μόνιμου οργάνου από τα συναρμόδια υπουρ-
γεία Εξωτερικών, Πολιτισμού, Παιδείας, Οικονομίας και Του-
ρισμού με κεντρικό στόχο τη διαμόρφωση και την εφαρμογή 
μιας συνεπούς εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής. Χρήσιμη 
θα ήταν επίσης η μελέτη των μοντέλων άλλων χωρών που 
με πολύ μικρότερο πολιτιστικό απόθεμα είναι παρούσες σε 
κάθε διεθνές πολιτιστικό γεγονός. Η Γαλλία είναι η πρώτη 
χώρα που επενδύει ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού 
της στην πολιτιστική της διπλωματία. Ο Καναδάς συμψηφίζει 
με νόμο τις κρατικές επιχορηγήσεις με το ύψος των ιδιωτι-
κών χορηγιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις περιο-
δείες νέων καλλιτεχνών, η Ελβετία και η Ολλανδία διαθέτουν 
άρτια ιδρύματα προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων για τον πο-
λιτισμό, η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία διαθέτουν εθνι-
κό συμβούλιο για τη χάραξη της πολιτικής τους, η Ιαπωνία 
εφαρμόζει άριστα ένα σύστημα πολιτιστικών πρέσβεων με 
προσωπικότητες της πολιτικής και των τεχνών, ενώ η Ισπα-
νία και η Πορτογαλία διαπρέπουν στον πολιτιστικό τουρισμό. 
Είναι συνεπώς απαραίτητο η χώρα μας να αξιοποιήσει στο 
έπακρο το πλούσιο πολιτιστικό της απόθεμα με κάθε δυνα-
τό τρόπο, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική θέση στη διεθνή 
πολιτική σκηνή, την οικονομική της ανάπτυξη και το γόητρο 
μίας υπερήφανης χώρας.
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Ο Ρόλος της 
Διαδικτυακής 

Επικοινωνίας και 
της Δημόσιας 
Διπλωματίας 

στην Ελληνική 
Εξωτερική Πολιτική: 

Προσκόμματα και 
Προοπτικές

Ελευθερία  
Σπηλιωτακοπούλου*

Χρήστος  
Φραγκονικολόπουλος**

   *  Η Ελευθερία Σπηλιωτακοπούλου είναι Γραμματέας Επικοινωνίας Α’ 
στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν 
κείμενο βασίζονται στα ευρήματα της διπλωματικής της εργασίας με 
τίτλο: «Νέα Μέσα και Εξωτερική Πολιτική: Α Αξιοποίηση των Νέων 
Μέσων από την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική» (Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, Ιούνιος, 2019), είναι προσωπικές και και δεν αντιπρο-
σωπεύουν επίσημες θέσεις/απόψεις του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Ελλάδας.

**  Ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων 
και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και κάτοχος της Έδρας Jean 
Monnet (2016-2019, 2020-23) στην «Ευρωπαϊκή Πολιτική & Δημόσια 
Διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Τμήμα Δημοσιογραφίας 
και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

1. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις
Η επικοινωνία με τους πολίτες άλλων κρατών και η διαμόρφω-
ση της κοινης γνωμης, αποτελει σημερα, βασικό συστατικό 
της εξωτερικής πολιτικής. Η πλειονότητα των κυβερνήσεων 
θέτει πλεον ως βασική εθνικη προτεραιότητα την προώθηση 
της εικόνας και της φήμης της χώρας στο εξωτερικό, απο-
βλέποντας μακροπρόθεσμα στην διαμορφωση ευνοϊκού πε-
ριβαλλοντος για την αποδοχή των συμφερόντων τους. 

Στο πλαίσιο αυτό η δημόσια διπλωματία (εφεξής: ΔΔ) 
είναι το «δημόσιο πρόσωπο» της παραδοσιακής διπλωματίας, 
καθιστώντας την αναπόσπαστο αλλά ταυτοχρόνως διακριτό 
κομμάτι αυτής. Παραδοσιακή διπλωματία είναι η προσπάθεια 
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ενός διεθνούς δρώντα (είτε της κυβέρνησης, είτε ενός πο-
λυεθνικού οργανισμού, ενός μη κυβερνητικού οργανισμού, 
διεθνούς οργανισμού, μιας τρομοκρατικής οργάνωσης ή 
οποιαδήποτε άλλου «παίκτη» στην παγκόσμια αρένα) να δι-
αμορφώσει το διεθνές περιβάλλον μέσα από την προώθηση 
της διαλογικής εμπλοκής (engagement) με ένα άλλο διεθνή 
δρώντα (όπως οι ξένες κυβερνήσεις). 

Από την άλλη, ως ΔΔ ορίζεται η προσπάθεια ενός διε-
θνούς δρώντος να διαμορφώσει το διεθνές περιβάλλον 
μέσω της επιρροής που ασκεί στην εξωτερική κοινή γνώμη. 
Οι κλασσικοί ορισμοί της δημόσιας διπλωματίας -η κλασική 
ΔΔ- δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια μιας χώρας 
να δημιουργήσει θετική εικόνα στην διεθνή κοινή γνώμη 
για τις πολιτικές, τις δράσεις, το πολιτικό και το οικονομικό 
σύστημα ενός κράτους, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις 
προς τις κυβερνήσεις άλλων κρατών να αναθεωρήσουν ή να 
αμβλύνουν την αρνητική στάση τους προς το συγκεκριμένο 
κράτος είτε αντιστρόφως να διατηρήσουν τη θετική στάση 
τους. Αποτελεί δηλαδή η και έκφραση της πολιτικής γοήτρου 
(policy of prestige), κύριο συστατικό της οποίας είναι η διε-
θνής εικόνα και η φήμη ενός κράτους. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, οι πολιτιστικές και φοιτητικές ανταλλαγές, η χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο) και το nation-
branding, θεωρούνται σημαντικά εργαλεία δημόσιας διπλω-
ματίας, καθώς μπορεί μια κυβέρνηση να προβληθεί προς το 
εξωτερικό και να επηρεάσει την κοινή γνώμη μέσω των πο-
λιτιστικών παραδόσεων και των πολιτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών επιτευγμάτων της (Pigman 2010).

Σήμερα, όμως, η ΔΔ αποκτά νέο περιεχόμενο και αυτο 
οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που απορρέουν 
από την παγκοσμιοποίηση, την ταχύτητα διάδοσης της πλη-
ροφορίας και την αυξανόμενη συμμετοχή νέων μη κρατικών 
δρώντων στους τομείς λήψης αποφάσεων εξωτερικής πολι-
τικής, και συντείνουν στην ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική 
βαρύτητα της κοινης γνωμης. Επιφέρουν μια μεταστροφή 
του «παραδείγματος» από την τάξη των γεωπολιτικών δεδο-
μένων και της (σκληρής) ισχύος, σε ένα σύστημα εικόνων, 
φήμης και επιρροής. Ορισμένοι αναλυτές χρησιμοποιούν τον 
όρο Νέα ΔΔ, ο οποίος -σύμφωνα με τον Gilboa (2008)- συν-
δέεται με τη προσπάθεια να προσαρμοστεί η έννοια της ΔΔ 
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στην εποχή της πληροφορίας. Ειδικότερα όσον αφορά στη 
φύση της νέας ΔΔ,  το πιο σημαντικό στοιχείο που την ξεχω-
ρίζει από την κλασική ΔΔ είναι το αμφίδρομο/διαλογικό στοι-
χείο, το οποίο προϋποθέτει μία σοβαρή ακρόαση των άλλων 
εθνών (Gilboa, 2006). Στη νέα ΔΔ, όπου κυρίαρχο ρόλο, ως 
νέο μέσο παίζει το διαδίκτυο, μετασχηματίζεται αφενός το 
περιβάλλον της διπλωματίας και αφετέρου τα εργαλεία που 
η τελευταία χρησιμοποιεί. Έτσι, δημιουργούνται παγκόσμιες 
διαδικτυακές κοινότητες οι οποίες περιλαμβάνουν μία σειρά 
δρώντων (κυβερνήσεις, ΜΚΟ, δεξαμενές σκέψης, ακαδημα-
ϊκοί, απλοί πολίτες). 

Η εν λόγω πραγματικότητα δεν μπορεί να αγνοηθεί από 
τις κυβερνήσεις οι οποίες δεν μπορούν πλέον να αρκεστούν 
στις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας, καθώς τόσο η 
διαδικασία της «ακρόασης» των διεθνών δρώντων και της 
κοινής γνώμης όσο και η διαδικασία της «συνηγορίας/υπε-
ράσπισης» διαμορφώνονται σε διαφορετικό πλαίσιο. Έτσι, 
τα κράτη καλούνται να υιοθετήσουν τη λογική της δικτύω-
σης αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το νέο μέσο, 
προκειμένου να αφουγκραστούν την κοινή γνώμη, να συμμε-
τάσχουν στο διάλογο που διεξάγεται μεταξύ των διαφόρων 
δρώντων της εξωτερικής πολιτικής και να προβάλλουν, με τη 
σειρά τους, τις δικές τους ιδέες και θέσεις με την απαραίτητη 
διαφάνεια που χαρακτηρίζει το νέο μέσο και ως εκ τούτου, 
με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία. 

Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται επίσης ως «διαδικτυακή 
πολιτική» (Netpolitik) η οποία  μεταμορφώνει την αρχιτε-
κτονική της εξουσίας διαδεχόμενη τη “Realpolitik” (Bollier, 
2003). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυριότερο στοιχείο του 
σύγχρονου (δια)δικτυωμένου περιβάλλοντος θεωρείται η 
παγκόσμια αλληλεξάρτηση, η εξωτερική πολιτική ολοένα 
και περισσότερο ασκείται βάσει του «μοντέλου δικτύου» το 
οποίο βασίζεται σε σχέσεις συνεργασίας μιας σειράς δρώ-
ντων που έχουν κοινό ενδιαφέρον σε μία πολιτική και όχι 
βάσει του «παραδοσιακού ιεραρχικού» μοντέλου της διπλω-
ματίας το οποίο δίνει έμφαση στις διακυβερνητικές σχέσεις 
και σε μία «από πάνω προς τα κάτω» προσέγγιση της ΔΔ 
(Melissen, 2005). 

Έτσι, η αποτελεσματικότητα της ΔΔ - που μέχρι πρότινος 
μεταφραζόταν κυρίως σε προγράμματα που είχαν σκοπό 
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να ενημερώσουν, να επηρεάσουν και να κινητοποιήσουν τη 
διεθνή κοινή γνώμη -, κρίνεται πια κυρίως από το αν οικο-
δομεί γέφυρες με το διεθνές κοινό. Εν ολίγοις, η διάδοση 
πληροφοριών έχει αντικατασταθεί από τη δικτύωση η οποία 
θεωρείται στρατηγική επιλογή (Zaharna, 2005), ενώ ο πολ-
λαπλασιασμός των συμμετεχόντων, χάρη στο διαδίκτυο, 
συνεπάγεται έναν εκδημοκρατισμό της διπλωματίας  σύμ-
φωνα με ορισμένους αναλυτές (Grant, 2005), χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι η αυξημένη πολυφωνία στη διεθνή αρένα 
συνοδεύεται απαραίτητα και από την επίτευξη μεγαλύτε-
ρης συναίνεσης καθώς η δικτύωση δημιουργεί μεν μία νέα 
δυναμική, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει και μεγαλύτερη 
πόλωση. 

Επίσης, ένας νεότερος όρος που χρησιμοποιείται από κά-
ποιους αναλυτές -προσεγγίζοντας τη μελέτη του φαινομένου 
κυρίως μέσα από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης ως εργαλείου nation branding και επίτευξης στόχων της 
εξωτερικής πολιτικής – είναι η Ψηφιακή Διπλωματία η οποία 
θεωρείται ως το «προπύργιο» της νέας ΔΔ  λόγω της δια-
λογικής/αμφίδρομης φύσης των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης (Kampf, Manor &Segev, 2015, Manor 2018). Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όποια ορολογία ή οπτική κι αν επιλέξει κανείς για 
να εξετάσει το φαινόμενο,  γίνεται κατανοητό ότι, στις μέρες 
μας, τα ΥΠΕΞ δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αναπτύξουν 
στρατηγικές διαδικτυακής δημόσιας διπλωματίας αν επιθυ-
μούν να επιβιώσουν (Hocking &Melissen, 2015). 

Σύμφωνα με στοιχεία του ιδρύματος Diplofoundation, το 
2016, 170 Υπουργεία Εξωτερικών είχαν δημιουργήσει ειδική 
ιστοσελίδα για την ψηφιακή τους παρουσία στο διαδίκτυο1.  
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα της εταιρείας BCW 
με τίτλο “Twiplomacy-2018”, η παρουσία των κρατών ως φο-
ρέων εξωτερικής πολιτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
φαίνεται ολοένα και αυξανόμενη. Ειδικότερα, 97% από τα 

1.   Kurbalija, J. (2016), 25 points for Digital Diplomacy, https://www.
diplomacy.edu/blog/25-points-digital-diplomacy και Social Media 
Factsheet of Foreign Ministries: https://www.diplomacy.edu/sites/
default/files/E-diplomacy%20infographic%20-%20DiploFounda-
tion%202016.pdf?fbclid=IwAR1oPBAAkHD5FzIMCnjKH-3E9H44M-
ZQ6lixwgEJiudPyh-YMB-yfOLFFqPA. Diplofoundation (τελευταία 
πρόσβαση 12 Μαρτίου 2019)
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193 κράτη-μέλη των ΗΕ έχουν κάποιου είδους επίσημη πα-
ρουσία στη πλατφόρμα Twitter, με τα αντίστοιχα ποσοστά σε 
Facebook και Instagram να διαμορφώνονται σε 93% και 81% 
αντίστοιχα. Η ίδια έρευνα κατέγραψε 951 λογαριασμούς (372 
προσωπικούς και 579 θεσμικούς) αρχηγών κρατών/κυβερνή-
σεων και Πρέσβεων από 187 χώρες των ΗΕ στο Twitter  και 
από 179 χώρες στο Facebook2. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η εφαρμογή Facebook Live η χρήση της οποίας σημεί-
ωσε άνοδο από πολιτικούς και διπλωμάτες το 2017. Για παρά-
δειγμα, η ΥΠΕΞ Αυστραλίας, Julie Bishop το χρησιμοποίησε 
σε μία συνεδρία Q&A σχετικά με τη Λευκή Βίβλο εξωτερικής 
πολιτικής της Αυστραλίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο 
λόγος που επέλεξε να διοργανώσει αυτό τη ζωντανή μετά-
δοση μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι για να υπάρ-
ξει μία ευρεία διαβούλευση με τον κόσμο και να γίνει η εξω-
τερική πολιτική λιγότερο εξωτερική (foreign)3. 

Σε επίπεδο ΥΠΕΞ, η έρευνα Twiplomacy 2018 καταγρά-
φει 131 Υπουργεία και 107 Υπουργούς που είναι δραστήριοι 
στο Twitter. Επίσης, το «παρών» δίνουν 4.600 Πρεσβείες 
και 1.400 Πρέσβεις, που από κοινού έχουν 39 εκατομμύρια 
ακολούθους. Μάλιστα, σε επίπεδο δικτύωσης, η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι η πιο καλά δικτυωμέ-
νη κυβερνητική υπηρεσία, ακολουθώντας/ακολουθούμενη 
αμοιβαία από 132 ομόλογες υπηρεσίες/Υπουργεία. Σε επί-
πεδο οργάνωσης, το μεγαλύτερο δίκτυο φαίνεται να έχει ο 
λογαριασμός του ΥΠΕΞ του Η. Βασιλείου, διατηρώντας μία 
δημόσια λίστα με 413 Πρεσβείες, Πρέσβεις και επιτετραμ-
μένους Αρχών Εξωτερικού. Συνολικά, μόλις 70 λογαριασμοί 
έχουν δημιουργήσει τέτοιες δημόσιες λίστες στο ψηφιακό 
τους δίκτυο. Αν και πρόκειται για μία προσπάθεια που απαιτεί 
χρόνο, βοηθά στο συντονισμό/δικτύωση/προώθηση άλλων 

2.   Burson Cohn & Wolfe (2018) Twiplomacy 2018: https://twiploma-
cy.com/blog/twiplomacy-study-2018/ (τελευταία πρόσβαση 26 
Μαρτίου 2019)

3.   Sandre, A. (2017) 2017 in review: top 10 digital diplomacy moments, 
Digital Diplomacy: Technology, Digital and Innovation in Foreign 
Policy¨ https://medium.com/digital-diplomacy/2017-in-review-top-
10-digital-diplomacy-moments-669909124710?fbclid=IwAR3P4lXm
eMus40fVmfPfzQ87oJSqqkWflm5Dbhbw3QWfPS313HpER3aXu3Q 
(τελευταία πρόσβαση 26 Μαρτίου 2019)



282

ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΠΗΛΊΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΊΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

σχετικών λογαριασμών (π.χ. της κυβέρνησης ή άλλων διπλω-
ματικών αποστολών). 

2. Προσκόμματα: Τι ισχύει για την Ελλάδα;
Η Ελλάδα διατηρεί σήμερα διμερείς σχέσεις με 194 κράτη4, 
ενώ η δικτύωση της, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την επί-
σημη αντιπροσώπευση της χώρας στο εξωτερικό – σύμφωνα 
με το Global Diplomacy Index 2017 του Lowy Institute- είναι 
άνω του μέσου όρου των εξεταζόμενων χωρών5, παρά τη 
μείωση προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ και την ανάγκη περιορι-
σμού των λειτουργικών δαπανών που επέφερε η οικονομική 
κρίση απειλώντας με κλείσιμο μία σειρά Αρχών Εξωτερικού6. 

Ωστόσο, και ενώ η ανάγκη για αποτελεσματική προβολή 
της χώρας στο εξωτερικό είναι επιτακτική – προβαίνοντας σε 
μία ανασκόπηση στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις ενέρ-
γειες των φορέων της ΔΔ – συναντά κανείς το πρώτο «πρό-
σκομμα» που είναι η θεσμική ασάφεια που διέπει τη ΔΔ της 
Ελλάδας, και οφείλεται κυρίως στη πολλαπλότητα των κανα-
λιών της. Κάνοντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή, βασικός 
φορέας ΔΔ είναι το ΥΠΕΞ όπου λειτουργεί η Υπηρεσία Ενη-
μέρωσης και ΔΔ (ΥΕΔΔ), υπαγόμενη απευθείας στον ΥΠΕΞ, 
με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων 
πληροφόρησης για θέματα του Υπουργείου, στο πλαίσιο της 
εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και την προβολή 
των θέσεων της ελληνικής ΕΠ. Ταυτόχρονα υπάρχει συνερ-
γασία με κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Υπουργεία Πο-
λιτισμού, Παιδείας, Τουρισμού/EOT, πολιτιστικά ιδρύματα και 
ΜΚΟ) και κυρίως, με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης-Επι-
κοινωνίας (ΓΓΕΕ)7, αρμοδιότητες της οποίας, μεταξύ άλλων, 
είναι η προβολή της χώρας και η επικοινωνία των ελληνικών 
θέσεων στο εξωτερικό, ο συντονισμός των επικοινωνιακών 

4.   https://www.mfa.gr/dimereis-sheseis-tis-ellados.html (τελευταία 
πρόσβαση 16 Μαΐου 2019)

5.   Global Diplomacy Index 2017 του Lowy Institute- Country Compari-
son: (τελευταία πρόσβαση 16 Μαίου) 2019)https://globaldiplomacy-
index.lowyinstitute.org/country_comparison.html 

6.   Πολλάτος Μ. (2012) Ποιες ελληνικές πρεσβείες κλείνουν σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο, ε/φ Πρώτο Θέμα (πρόσβαση 5 Ιουνίου 2019)

7.   Οργανισμός ΥΠΕΞ, άρθρο 17: https://www.mfa.gr/organismos-ypex/ 
(πρόσβαση 1 Ιουνίου 2019)
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δράσεων του Δημοσίου, η καλλιέργεια σχέσεων με την ομο-
γένεια και η ενημέρωση, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ, της 
ηγεσίας για σημαντικά διεθνή γεγονότα και τις απόψεις των 
ελληνικών και ξένων ΜΜΕ και της διεθνούς κοινής γνώμης8. 

Στη ΓΓΕΕ υπαγόταν μέχρι πρόσφατα (Ιούλιο 2019) ο κλά-
δος Συμβούλων/Γραμματέων Επικοινωνίας (ΣΓΕ), αλλά και 
τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού (ΓΤΕΕ) των 
οποίων η αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, είναι η προβολή της 
εικόνας της Ελλάδας στην περιφέρεια της έδρας τους και η 
ενημέρωση της κοινής γνώμης και των ΜΜΕ για θέματα διε-
θνούς ενδιαφέροντος και τις εν γένει εξελίξεις που αφορούν 
την Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι τα ΓΤΕΕ λειτουργούν μεν στις 
έδρες των Πρεσβευτικών/Προξενικών Αρχών και εκτελούν 
τα καθήκοντά τους σε άμεση συνεργασία με αυτές, αλλά 
ταυτόχρονα λαμβάνουν κατευθύνσεις και βρίσκονται σε στε-
νή συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας και 
τη Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης που μέχρι 
πρόσφατα υπάγονταν στη ΓΓΕΕ. 

Γίνεται λοιπόν φανερή μία διάσπαση δομών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των φορέων «η οποία δημιουργεί σημαντικά 
εμπόδια στην κατανόηση και το συντονισμό των ενεργειών 
ΔΔ της χώρας, συνδεόμενα με τον γραφειοκρατικό ανταγω-
νισμό, καθώς και την έλλειψη ειδίκευσης και τεχνογνωσίας 
στην υλοποίηση της ΔΔ» (Frangonikolopoulos, 2012a:186). 
Ωστόσο, και σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πλήγμα 
στη διεθνή εικόνα της χώρας μετά το 2010, αλλά ενδεχομέ-
νως και προς ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των (συν)
αρμόδιων φορέων ΔΔ, ο Ν. 4339/2015 αναγνωρίζει επίσημα 
την ανάγκη για μία «εθνική επικοινωνιακή πολιτική» η οποία 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επικοινωνιακή διπλωματία 
– μέρος της οποίας θεωρείται η ΔΔ - σε εναρμόνιση με την 
εξωτερική πολιτική της χώρας. 

Η εθνική επικοινωνιακή πολιτική καθορίζεται από την Κυ-
βέρνηση και τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και εφαρμό-
ζεται από τη ΓΓΕΕ, με σκοπό τον συντονισμό και την απο-
τελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας της Κυβέρνησης 
στην εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη, και τη προβολή της 

8.   Β https://media.gov.gr/cms/uploads/2018/01/idrisi_thesmiko_plaisio.
pdf (πρόσβαση 15 Ιουνίου 2019)
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εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Για την επίτευξη δε των 
στόχων της, η αρμόδια οργανική μονάδα της ΓΓΕΕ καταρτίζει 
κάθε τρία χρόνια σχετικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο εγκρί-
νεται με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής 
Πολιτικής (ΣΕΕΠ) δεσμεύοντας όλα τα Υπουργεία. Επίσης το 
ΣΕΕΠ, όπου προεδρεύει ο ΠΘ και αποτελείται από μία σειρά 
Υπουργών της κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων ΥΠΕΞ 
και ΥΨΗΠΤΕ – υπουργείο ψηφιακής πολιτικής και τεχνολογί-
ας), είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση και την αναθεώρησή 
του στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και για τη διαχείριση σε 
κεντρικό επίπεδο επικοινωνιακών κρίσεων, συνεδριάζοντας 
τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα οποτεδήποτε το κρί-
νει αναγκαίο ο ΠΘ9.  

Το δεύτερο «πρόσκομμα» έχει να κάνει με την αξιοποίη-
ση του ανθρωπίνου δυναμικού. Συγκεκριμένα, η παράλληλη 
σχέση με το διπλωματικό σώμα και τους διπλωμάτες που εί-
ναι εκπαιδευμένοι να ασκούν κυρίως την παραδοσιακή δι-
πλωματία, δημιουργεί καχυποψία μεταξύ των διπλωματών 
που προέρχονται από την διπλωματική ακαδημία και των 
υπολοίπων εμπλεκομένων στην άσκηση της ΔΔ (Στεργιο-
πούλου, 2018). Χαρακτηριστική είναι η αντιμετώπιση των ΣΓΕ 
καθώς – σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ακολούθων 
Τύπου (ΕΝΑΤ) - η επαγγελματική τους ανέλιξη δεν βασίζεται 
σε ξεκάθαρα κριτήρια, ενώ αυτό που φαίνεται να έχει σημα-
σία δεν είναι η εξειδίκευση τους αλλά οι προτεραιότητες της 
πολιτικής ηγεσίας (Frangonikolopoulos, 2012β:9).   Να σημει-
ωθεί ότι -παρά το γεγονός ότι τα ΓΤΕΕ θεωρούνται δίαυλοι 

9.   Το Σ.Ε.Ε.Π. – στο οποίο προεδρεύει ο ΠΘ - αποτελείται από: α) τον 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή το νόμιμο 
αναπληρωτή του, β) τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, γ) τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
ή το νόμιμο αναπληρωτή του, δ) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ε) τον Υπουργό Εξωτερικών ή το 
νόμιμο αναπληρωτή του, στ) τον Υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο 
αναπληρωτή του, ζ) τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτι-
κή Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Επίσης, στις συνεδριάσεις 
συμμετέχουν αμισθί, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με συμβουλευτικό 
ρόλο, δύο καθηγητές πρώτης βαθμίδας Τμημάτων Επικοινωνίας Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Βλ. άρθρα 23-25 του Ν. 4339/2015: 
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/717 (τελευταία πρό-
σβαση 1 Ιουνίου 2019)
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επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα, τα ξένα ΜΜΕ και άλ-
λους διαμορφωτές κοινής γνώμης και ως εκ τούτου σημαντι-
κοί «παίκτες» της ελληνικής ΔΔ- εν καιρώ κρίσης μειώθηκαν 
κατά 43% περίπου (από 44 που λειτουργούσαν το 2009 σε 
25 το 2015), ενώ σε πολλές περιπτώσεις, παρέμειναν υπο-
βαθμισμένα και υποστελεχωμένα (μείωση προσωπικού κατά 
60% περίπου, από 109 άτομα το 2009 σε 45 το 2015), ακό-
μη και σε χώρες με ειδικό βάρος για την Ελλάδα (Γερμανία, 
Γαλλία, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα) και με  τον προϋπολογισμό της 
ΓΓΕΕ που διατίθεται στη ΔΔ να αγγίζει μόλις το 17%10. 

Κι ενώ τα δύο προαναφερθέντα ζητήματα φαίνεται να 
αναγνωρίζονται από τη νέα κυβέρνηση η οποία με το Π.Δ. 
81/2019-ΦΕΚ119/Α/9.7/2019 ανακοινώνει ότι μεταφέρονται 
στο ΥΠΕΞ όχι μόνο οι αρμοδιότητες των ΓΤΕΕ και των σχε-
τικών Διευθύνσεων της ΓΓΕΕ που ασχολούνται με τη διεθνή 
επικοινωνία (Διευθύνσεις Διεθνούς Επικοινωνίας και Διπλω-
ματίας Μέσων Ενημέρωσης) αλλά και το προσωπικό τους 
(κλάδος ΣΓΕ και επιτόπιο προσωπικό ΓΤΕΕ)11 – μία ανακοί-
νωση της οποίας η υλοποίηση αναμένεται να φανεί στη πρά-
ξη το προσεχές διάστημα - ένα τρίτο «πρόσκομμα» αποτελεί 
η στενή ερμηνεία της ΔΔ, καθώς οι ελληνικές κυβερνήσεις 
παραδοσιακά κατέφευγαν στην αναχρονιστική λογική του 
να δίνουν έμφαση στην αρχαία πολιτιστική κληρονομιά, να 
αντιλαμβάνονται/διαχειρίζονται τη θέση της χώρας στη διε-
θνή αρένα υπό το πρίσμα του ελληνικού εξαιρετισμού και/ή 
συχνά να περιορίζονται στο να τη προβάλλουν ως έναν ελ-
κυστικό τουριστικό προορισμό αντί – και δη εν καιρώ κρίσης 

10.   «Κλείνουν 7 γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό» 
(2010) Capital: https://www.capital.gr/oikonomia/1031728/kleinoun-
7-grafeia-tupou-kai-epikoinonias-sto-exoteriko, «Λουκέτο σε δέκα 
Γραφεία Τύπου της Ελλάδας στο εξωτερικό» (2015) Πρώτο Θέμα:  
https://www.protothema.gr/politics/article/494527/louketo-se-
10-grafeia-tupou-tis-elladas-sto-exoteriko/ και «Σκοπιμότητα, προ-
χειρότητα ή άγνοια στη ΓΓΕΕ και Προβολής;» (2015) ΕΦΣΥΝ: https://
www.efsyn.gr/tehnes/media/12222_skopimotita-proheirotita-i-
agnoia-stis-gg-enimerosis-epikoinonias-probolis, «Υποβαθμίζονται 
ποσοτικά και ποιοτικά τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού» (2018) Ωμέ-
γα Press: http://omegapress.gr/reportaz/1242-2018-04-18-03-51-44 
(τελευταία πρόσβαση 1 Ιουνίου 2019)

 11.   Βλ. άρθρο 4, παρ. 5: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/
law/939 (πρόσβαση 8/11/2019)
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- να αναπτύσσουν στρατηγικές και μακροχρόνιες συμμαχί-
ες, κάτι που ενδεχομένως μπορεί να αποδοθεί στην ελλη-
νική «μνήμη» των τραυματικών εμπειριών μιας μακράς και 
σε ορισμένες περιπτώσεις επώδυνης, διαδικασίας οικοδό-
μησης του ελληνικού έθνους/κράτους (Frangonikolopoulos, 
2012b:9-11).

Στο παρελθόν η χώρα μας δεν απασχολούσε ιδιαίτερα την 
διεθνή κοινή γνώμη – πλην ελαχίστων (θετικών) εξαιρέσεων 
όπως την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004- παρά 
μόνο σε ό,τι αφορούσε -από πλευράς θεμάτων εξωτερικής 
πολιτικής - τις ελληνοτουρκικές διενέξεις και το ονοματο-
λογικό ζήτημα της τότε πΓΔΜ (νυν Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας), ενώ στο ευρύτερο πλαίσιο «φήμης» και «εικό-
νας», ήταν συνυφασμένη στη συνείδηση των πολιτών τρίτων 
χωρών με την ιστορία και τον πολιτισμό της, καθώς και με 
το ελληνικό καλοκαίρι που συνδυάζει θάλασσα, ανεμελιά και 
καλό φαγητό. Η εικόνα αυτή, όμως, ανατράπηκε το 2010 με 
την κρίση του ευρώ κι μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει πλέον η δημόσια εικόνα της χώρας είναι η 
ανατροπή της στερεότυπης αντίληψης πως ο Έλληνας ζει εις 
βάρος των Ευρωπαίων εταίρων του (Στεργιοπούλου, 2018). 
Το πλήγμα σε επίπεδο εικόνας αντανακλάται σε μία σειρά 
δεικτών/ερευνών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Country 
Brand Index, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση μετα-
ξύ των εξεταζόμενων χωρών, ήτοι από την 14η θέση το 2009, 
στην 22η θέση το 2010 και στη 30η θέση το 2014-201512. Τέ-
λος, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center (2012), 
η Ελλάδα θεωρείτο η λιγότερο δημοφιλής χώρα μεταξύ των 
μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, με την εικόνα της να έχει επι-
δεινωθεί σημαντικά μεταξύ 2010-201213 και τους Έλληνες να 
θεωρούνται οι πιο τεμπέλικος και ανίκανος λαός στην ΕΕ14.

12.   Future Brand-Country Brand Index 2014-2015: https://www.future-
brand.com/uploads/CBI2014-5.pdf (πρόσβαση 10 Ιουνίου 2019)

13.   Pew Research Center (2012) European Unity on the Rocks, chap-
ter 4: Views of EU countries and leaders: https://www.pewglobal.
org/2012/05/29/chapter-4-views-of-eu-countries-and-leaders/ 
(πρόσβαση 10 Ιουνίου 2019)

14.   Thompson, D. (2012) Europe Agrees: Greece Is the Laziest, Most Incom-
petent Nation in the EU, The Atlantic: https://www.theatlantic.com/busi-
ness/archive/2012/05/europe-agrees-greece-is-the-laziest-most-
incompetent-nation-in-the-eu/257764/ (πρόσβαση 15 Ιουνίου 2019)
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Ο μύθος του «τεμπέλη» Έλληνα ήταν ένα από τα πολλά 
στερεότυπα που επικράτησαν στις απαρχές της κρίσης και 
αναπαρήγαγαν τόσο ξένοι αξιωματούχοι/πολιτικοί όσο και 
διεθνή ΜΜΕ, παρά το γεγονός ότι δεν ανταποκρινόταν στη 
πραγματικότητα όπως άλλωστε καταδεικνύουν και επίσημα 
στοιχεία του ΟΟΣΑ15. Ο καταιγισμός επικαιρότητας και live 
ενημέρωσης για την κρίση εξυπηρετούσε διάφορους σκο-
πούς, με τα διεθνή ΜΜΕ να συμβάλουν στη διατήρηση της 
αρνητικής εικόνας που κυριάρχησε ανά την Ευρώπη για την 
Ελλάδα16. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι η Ελλάδα βρέ-
θηκε στο «μάτι του κυκλώνα» – ωστόσο, ευθύνη γι’ αυτό έχει 
και η ίδια η χώρα η οποία «έδωσε δικαιώματα» και όχι μόνο 
τα διεθνή δίκτυα17. Άλλωστε, σύμφωνα με έρευνα που έγι-
νε στις απαρχές της κρίσης, η Ελλάδα απασχολούσε μεν τα 
πρωτοσέλιδα, αλλά δεν αντιμετωπιζόταν ακόμη ως αποτυχη-
μένο κράτος. Η μετέπειτα εικόνα που επικράτησε στα διεθνή 
ΜΜΕ σχετίζεται με τις αποτυχίες των ελληνικών κυβερνήσε-
ων και τον τρόπο που το κράτος χειρίζεται τις σχέσεις του 
με την κοινωνία (Papathanassopoulos, 2015). Επομένως, το 
βασικό ζήτημα και η λύση του δε βρίσκονται στα ΜΜΕ -που 
μπορεί πράγματι να αποτελούν μέρος του συνολικότερου 
γρίφου του ‘ελληνικού ζητήματος’- αλλά σε ενδογενείς πα-
ράγοντες και ειδικότερα, στο χώρο της πολιτικής. Και αυτό 
διότι το γεγονός της κρίσης από µόνο του  δεν είναι αρκετό 
για να πληγώσει την αξιοπιστία μιας χώρας. 

Αντίθετα, η διαχείριση της κρίσης είναι εκείνη που προδίδει 
τα αντανακλαστικά ενός κράτους απέναντι σε ένα πρόβλημα. 

15.   Αντιθέτως, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι Έλληνες συγκατα-
λέγονται μεταξύ των λαών που εργάζονται τις περισσότερες ώρες, 
ιδιαίτερα έναντι των λαών στη Βόρεια Ευρώπη: βλ. ΟΟΣΑ https://
data.oecd.org/emp/hours-worked.htm (πρόσβαση 20 Μαίου 2019)

16.   Κυρίαρχος ο ρόλος των ΜΜΕ στην ελληνική κρίση (2015) ΕΦΣΥΝ: 
https://www.efsyn.gr/tehnes/media/34873_kyriarhos-o-rolos-ton-
mme-stin-elliniki-krisi (πρόσβαση 2  Ιουνίου 2019)

17.   Τζογόπουλος, Γ. (2012) Μπορεί να αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας; 
Foreign Affairs- The Hellenic Edition: https://www.foreignaffairs.gr/
articles/68777/dr-giorgos-n-tzogopoylos/mporei-na-allaksei-i-eiko-
na-tis-elladas και
Παπαστάθης, Α. (2013) Η Κρίση της Ελλάδας και ο διεθνής Τύπος, Το 
Βήμα: https://www.tovima.gr/2013/05/24/books-ideas/h-krisi-tis-
elladas-kai-o-diethnis-typos/ (πρόσβαση 3 Ιουνίου 2019)
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Έτσι, στη περίπτωση της Ελλάδας, η κρίση δεν ήταν μόνο δη-
μοσιονομικού χαρακτήρα αλλά μετατράπηκε και σε µία κρίση 
της ευρωπαϊκής ταυτότητας της χώρας, καθώς και του διε-
θνούς κύρους και αξιοπιστίας της, δηλαδή µία κρίση εμπιστο-
σύνης που στο πλαίσιο της ΕΠ, μεταφράστηκε σε γεωπολιτική 
υποβάθμιση και εσωστρέφεια (Δασκαλάκης, 2012:3-4,16). Η εν 
λόγω εσωστρέφεια χαρακτήρισε και τη ΔΔ ως επιμέρους συ-
στατικό της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, καθώς, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, σημειώθηκε μείωση κονδυλίων και 
εξειδικευμένου προσωπικού, κλείσιμο Αρχών Εξωτερικού και 
διατήρηση της θεσμικής ασάφειας που διαχρονικά τη διέπει. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 αποτέλεσαν μία ευκαιρία 
για αλλαγή ταυτότητας της χώρας. Ενάντια σε κάθε πρόβλε-
ψη και παρά την αρνητική δημοσιότητα που επικρατούσε στα 
διεθνή ΜΜΕ έως και 50 ημέρες πριν την έναρξη των Αγώνων 
(Panagiotopoulou, 2007), η επιτυχία της διοργάνωσης οδή-
γησε μία σειρά δεικτών (π.χ. πρόοδο, ασφάλεια και ποιότητα 
υπηρεσιών) σε άνοδο18. Ωστόσο, η ευκαιρία που δόθηκε για 
να εδραιωθεί μία αναθεωρημένη θέση/εικόνα της Ελλάδας 
στο εξωτερικό χάθηκε μετά το πέρας των ΟΑ, καθώς η ελλη-
νική κυβέρνηση απέτυχε όσον αφορά στην αξιοποίηση των 
υποδομών και στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής επικοινωνιακής 
στρατηγικής για τη σύγχρονη Ελλάδα (Frangonikolopoulos, 
2012b:14). 

Θα ήταν, όμως, λάθος να μην αναγνωρίσουμε ότι η Ελλά-
δα έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η πολύ-επί-
πεδη κρίση που επηρέασε τη χώρα μας από το 2010 επέφερε 
ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα στην εικόνα της Ελλάδας 
στο εξωτερικό και μία αδιαμφισβήτητη ανάγκη για τον επα-
νακαθορισμό της. Παράδειγμα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας 
– εν μέσω της αρνητικής δημοσιότητας για την Ελλάδα στα 
διεθνή ΜΜΕ - ήταν το “You in Greece” (2010), μία πρωτοβου-
λία του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία πολίτες τρίτων 
χωρών μετέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δική 
τους «αλήθεια» για τη χώρα μας. Παρομοίως, αναγνωρίζο-
ντας ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από rebranding, η κυβέρνηση 
Σαμαρά, σε συνεργασία του ΥΠΕΞ με το Υπουργείο Τουρι-

18.   About Brand Greece (2007), ΓΓΕΕ: https://media.gov.gr/cms/up-
loads/2018/03/About-Brand-Greece.pdf (πρόσβαση: 23 Μαίου 
2019)
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σμού,  προσπάθησε να κερδίσει έδαφος ως προς την οικο-
νομική ανάκαμψη και την αξιοπιστία της χώρας, δίνοντας έμ-
φαση στο πολυθεματικό τουρισμό για όλο το χρόνο και στις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, επιστρατεύοντας εν προκειμένω 
και τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, όπως λ.χ. την εταιρεία 
Marketing Greece. Υιοθετήθηκε δε το νέο λογότυπο, πλαι-
σιωμένο από ένα αφήγημα που διατηρείται ως και σήμερα 
“Greece: all time classic” σε μία προσπάθεια επανακαθορι-
σμού του διαχρονικού brand της Ελλάδας, σε αντιπαραβολή 
με την κρίση που θεωρείτο περαστική. Να σημειωθεί ότι τα 
Νέα Μέσα αξιοποιήθηκαν πλήρως σε αυτή την προσπάθεια 
καθώς το διαδίκτυο θεωρήθηκε ως ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος να διαδοθεί το μήνυμα περί της μοναδικότητας της 
Ελλάδας και να επανακαθορισθεί ως μία σύγχρονη χώρα 
πλήρως ενσωματωμένη στη ψηφιακή εποχή. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της προσπάθειας εί-
ναι η ανακατασκευή του portal VisitGreece.gr το 2012 (σε ελ-
ληνικά και αγγλικά), το newsletter το οποίο ξεκίνησε να απο-
στέλλεται ηλεκτρονικά από το 2010 και πρωτοβουλίες όπως 
το True-Greece και το ιστολόγιο My-Greece (Vazou, 2014) 
όπου ζητείτο η συνδρομή/συμμετοχή/ανάμιξη των χρηστών 
για τη προβολή της χώρας στο εξωτερικό, γεγονός που αξιο-
λογείται θετικά ως χαρακτηριστικό της νέας ΔΔ. Ταυτόχρονα 
ο ΕΟΤ είναι έως και σήμερα ιδιαίτερα δραστήριος διαδικτυ-
ακά, διατηρώντας -πέρα από την ιστοσελίδα – λογαριασμούς 
σε έξι μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το δικό του ιστολόγιο 
(όπου οι χρήστες μπορούν να γίνουν guest bloggers), ενώ 
παρέχει πλήθος πληροφοριακού υλικού σε ψηφιακή μορφή, 
όπως τουριστικούς οδηγούς, χάρτες κλπ.

Εξωστρεφής στροφή παρατηρήθηκε, επίσης, στα πέντε 
ξενόγλωσσα διαδικτυακά περιοδικά της ΓΓΕΕ, τα οποία πραγ-
ματεύονται θέματα ελληνικής επικαιρότητας για όλους τους 
τομείς19. Συγκεκριμένα,  κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της 

19.   Πρόκειται για τα περιοδικά GreekNewsAgenda (αγγλικά), GreceHeb-
do (γαλλικά), GR Aktuell (γερμανικά), Panorama Griego (ισπανικά) 
και Punto Grecia (ιταλικά): https://media.gov.gr/ksenoglossa-online-
periodika/ . To 2016, έγινε επίσης μία προσπάθεια έκδοσης περιοδι-
κού στα αραβικά, το Greek Arab News, αλλά η εν λόγω ιστοσελίδα 
δεν έχει ανανεωθεί από το 2017:  http://www.greekarabnews.gr/ 
(πρόσβαση, 20 Μαίου 2019)
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ψηφιακής διπλωματίας 2.0 και του μοντέλου της δικτυωμέ-
νης ΔΔ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το αρχαιότερο 
εξ αυτών δελτίο “Greek News Agenda” το οποίο λειτούργησε 
ως φόρουμ διαλόγου, παρουσιάζοντας τη σειρά συνεντεύ-
ξεων “Rethinking Greece” με στόχο την προβολή διαφορετι-
κών απόψεων και αφηγήσεων για το σύγχρονο πρόσωπο της 
Ελλάδας, μέσα από τοποθετήσεις δημόσιων διανοουμένων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε αντίστοιχη κατεύθυν-
ση – απομάκρυνσης δηλαδή από το στερεότυπο αφήγημα 
για την κλασική αρχαιότητα και τον τουρισμό- κινήθηκαν και 
οι λοιπές ενότητες συνεντεύξεων του εν λόγω περιοδικού, 
όπως: Reading Greece, Quo Vadis Europa, Arts in Greece, 
Filming Greece και Innovative Greece. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το σύνολο των περιοδικών διαθέτουν δική τους ιστοσελί-
δα, η επικαιροποίηση του περιεχομένου γίνεται σε καθημερι-
νή βάση, διαθέτουν αυτόνομα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(λ.χ. το Greek News Agenda είναι δραστήριο σε Facebook 
και Twitter ήδη από το 2010)  και δυνατότητα εγγραφής των 
χρηστών σε newsletter, ενώ προβάλλονται επίσης από το δί-
κτυο των ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης των 
Αρχών Εξωτερικού του ΥΠΕΞ, καθώς και από την κεντρική 
ιστοσελίδα της ΓΓΕΕ20. 

Μεταξύ άλλων αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών είναι και 
η δικτυακή πύλη “Study in Greece21”, η οποία είναι παρού-
σα ταυτόχρονα σε τέσσερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Πρόκειται για κάτι που έλειπε από την ελληνική ΔΔ, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα μιας χώρας 
αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της φήμης και της 
εικόνας μιας χώρας. Ειδικότερα, πρόκειται για μία μη κερδο-
σκοπική δράση που ξεκίνησε το 2014, έχοντας ως σκοπό να 

20.   Συγκεκριμένα, οι αναρτήσεις της ΓΓΕΕ γίνονται ως επί το πλείστον 
στα ελληνικά (στοχεύοντας προφανώς στο εγχώριο/ελληνόφω-
νο κοινό)  στο Facebook όπου είναι ενεργή από το 2013 με 3.795 
likes και στα αγγλικά (στοχεύοντας προφανώς στο διεθνές κοινό) 
στο Twitter με 4.629 ακολούθους όπου άνοιξε σχετικό λογαριασμό 
το 2015, ήτοι αρκετά χρόνια αργότερα από τα ξενόγλωσσα δελτία, 
τα ΓΤΕΕ και/ή το ΥΠΕΞ. Βλ. σχετικά: https://media.gov.gr/, https://
www.facebook.com/mediagovgr/ και https://twitter.com/media-
govgr,  (πρόσβαση 31 Μαΐου 2019)

 21.   Study in Greece: https://www.studyingreece.edu.gr/ (τελευταία 
πρόσβαση 14 Ιουνίου 2019)
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μετεξελιχθεί στην επίσημη πηγή πληροφόρησης της Ελλη-
νικής πολιτείας για τις σπουδές στην Ελλάδα. Έτσι, τέθη-
κε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ, του Υπουργείου Παιδείας και 
του Υπουργείου Τουρισμού, τα οποία προβάλλουν την εν 
λόγω δικτυακή πύλη τόσο στις δικές τους σελίδες όσο και 
στις αρχικές σελίδες των Αρχών Εξωτερικού. Βέβαια, αν 
και η εν λόγω δράση αποτιμάται θετικά, δεν υποκαθιστά 
τα καθαυτά προβλήματα των ελληνικών ΑΕΙ τα οποία δυ-
σκολεύονται να ανταποκριθούν επαρκώς στο ρόλο τους 
ως σύγχρονοι φορείς ΔΔ. Συγκεκριμένα, αν και συμμετέ-
χουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, αντιμετω-
πίζουν προβλήματα χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να 
είναι πίσω στην κούρσα της έρευνας και των επιστημονι-
κών δημοσιεύσεων και σχετικά χαμηλά στις ευρωπαϊκές/
παγκόσμιες λίστες κατάταξης, ενώ βασικό τους μειονέκτη-
μα είναι πως τα περισσότερα προγράμματα σπουδών είναι 
στα ελληνικά (Στεργιοπούλου, 2018). Ενδεικτικό είναι ότι από 
τα 656 μεταπτυχιακά προγράμματα που είναι καταγεγραμμέ-
να στο σχετικό portal, μόνο 110 είναι στα αγγλικά (16% περί-
που), ενώ η λειτουργία του πρώτου προπτυχιακού προγράμ-
ματος με αγγλική διδασκαλία ανακοινώθηκε μόλις το 201822.

Επίσης, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του ΣΕΕΠ, αν 
και εξακολουθεί να δίνεται έμφαση στον τουρισμό ως συ-
γκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, σκοπός είναι επίσης να οι-
κοδομηθεί μία νέα εικόνα για την «Ελλάδα στη μεταμνημονι-
ακή εποχή», ένα αφήγημα που πλαισιώνεται από μεταρρυθ-
μίσεις και σε άλλους κλάδους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τέτοιας πρωτοβουλίας αποτελεί η προώθηση της οπτικο-
ακουστικής βιομηχανίας ως νέου εξαγώγιμου προϊόντος, 
ιδρύοντας λ.χ. το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), ένα φορέα που έχει ως σκοπό 
να επενδύσει: α) στη παραγωγή έργων (με μια εκστρατεία 
που προωθήθηκε εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ως #greekcashrebate και #filmingreece, β) στη ψηφιοποίηση 
οπτικοακουστικών αρχείων και γ) στη ψηφιακή εκπαίδευση 
(καλώντας σε συνέργειες κάθε ενδιαφερόμενο, από οργα-
νισμούς έως φοιτητές). Παραμένοντας δε στο πεδίο του ψη-

22.   Λακασάς, Α. (2018) Το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό, Καθημερι-
νή: http://www.kathimerini.gr/960338/gallery/epikairothta/ellada/
to-prwto-agglofwno-proptyxiako (πρόσβαση 30 Μαΐου 2019). 
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φιακού γραμματισμού, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία και στο 
συνέδριο AmiRetreat Conference (2016, 2018) όπου συζητή-
θηκε η μετασχηματιζόμενη σχέση δημοσιογραφίας-πολιτι-
κής-κοινωνίας στη ψηφιακή εποχή. Στην εν λόγω διοργάνω-
ση συμμετείχε η ΓΓΕΕ καταδεικνύοντας την ευαισθητοποίη-
ση της ελληνικής κυβέρνησης στα εν λόγω θέματα. 

Επίσης, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε πρωτοβουλί-
ες που αφορούν τη διαχείριση κρίσης σε συνάρτηση με θέ-
ματα έκτακτης επικαιρότητας και/ή ειδικού ενδιαφέροντος. 
Για παράδειγμα, τα Νέα Μέσα προσφέρονται για προξενικά 
θέματα ή ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση κρίσης όπως 
λ.χ. ένα τρομοκρατικό χτύπημα, όπως στη περίπτωση των 
πυροβολισμών έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο το 2017, 
κατά την οποία η Ελληνική Πρεσβεία λειτούργησε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ως μία έγκυρη πηγή ενημέρωσης23. 
Όσον δε αφορά σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι το δημοψήφισμα της ελληνικής 
κυβέρνησης το 2015, το οποίο είχε απασχολήσει εκτενώς την 
διεθνή κοινή γνώμη. Σε μία προσπάθεια να δοθεί το επεξηγη-
ματικό πλαίσιο πίσω από την απόφαση της ελληνικής κυβέρ-
νησης, η ΓΓΕΕ δημιούργησε τον ιστότοπο Referendum2015.
gov.gr (ελληνικά-αγγλικά) όπου, εκτός από σχετικά δελτία 
τύπου, παρεχόταν πληροφόρηση με γραφήματα (περί ανερ-
γίας, κοινωνικών συνεπειών, capital controls κλπ), αναφορές 
σε προηγούμενα δημοψηφίσματα ευρωπαϊκών χωρών και 
ζωντανή ροή αναρτήσεων στο Twitter του ΑΠΕ, της ΓΓΕΕ και 
του αγγλόφωνου δελτίου Greek News Agenda. Πιο πρόσφα-
το παράδειγμα δημιουργίας ειδικού ιστότοπου είναι, επίσης, 
το «Brexit-Η Ελλάδα Προετοιμάζεται»/Brexit.gov.gr (ελληνι-
κά-αγγλικά), απευθυνόμενο τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε 
πολίτες (της Ελλάδας και του Η. Βασιλείου). Ο ιστότοπος δη-
μιουργήθηκε από το ΥΠΕΞ με σκοπό τη προετοιμασία και την 
ενημέρωση γύρω από φορολογικά, τελωνειακά κ.ά. θέματα 
που ανακύπτουν γύρω από το κρίσιμο αυτό ζήτημα24.

23.   Manor, I. (2017d) How Embassies Managed the London Ter-
ror Attack. Exploring Digital Diplomacy Blog: https://digdipblog.
com/2017/03/23/how-embassies-managed-the-london-terror-at-
tack/ (πρόσβαση: 21 Μαΐου 2019)

24.   Brexit- Η Ελλάδα Προετοιμάζεται: https://brexit.gov.gr/ (πρόσβαση 
15 Ιουνίου 2019)
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Επικεντρωνόμενος κανείς στο ΥΠΕΞ ως τον πρώτο τη 
τάξει κρατικό φορέα αρμόδιο για θέματα εξωτερικής πολι-
τικής, θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στον ιστότοπο του 
ΥΠΕΞ ο οποίος έχει αναβαθμιστεί σημαντικά με το πέρας του 
χρόνου, τόσο από πλευράς αισθητικής όσο και από πλευράς 
ευχρηστίας, πλοήγησης και περιεχομένου. Στη σημερινή του 
μορφή, επικαιροποιείται σε καθημερινή βάση παρέχοντας 
περιεχόμενο σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά) 
και δυνατότητα ενημέρωσης χρηστών μέσω RSS. Όσον αφο-
ρά στη διαδικτυακή παρουσία των Αρχών Εξωτερικού και τη 
διασύνδεση τους, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία έτη 
σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, καθώς στο παρελθόν είχε 
διαπιστωθεί η απουσία του αυτονόητου, δηλαδή μιας ενιαί-
ας στρατηγικής όσον αφορά στο σχεδιασμό/αισθητική και 
το περιεχόμενο. Η δε απουσία συνεννόησης και η ανομοιο-
μορφία δεν υπήρχε μόνο μεταξύ ΥΠΕΞ-Πρεσβειών αλλά και 
μεταξύ Πρεσβειών-ΓΤΕΕ, κάτι που σε ορισμένες περιπτώ-
σεις καθρεφτιζόταν έως και σε διαφορετικές ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις, γεγονός που δεν προσέθετε σε μία αξιόπιστη 
εικόνα για τη χώρα (Δαούτη, 2007). Πλέον το σύνολο των 
Πρεσβειών και ΓΤΕΕ υπάγονται στο ΥΠΕΞ, τόσο σε επίπε-
δο URL όσο και σχεδιασμού/δομής και περιεχομένου, με τις 
απαραίτητες ad hoc προσαρμογές (π.χ. γλώσσα, Τμήματα/
στελέχωση και Νέα Πρεσβείας)25, γεγονός που συνδράμει 
θετικά στην εικόνα της χώρας και την προώθηση των στόχων 
της ελληνικής ΕΠ.  

Στη σφαίρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το ΥΠΕΞ 
άνοιξε λογαριασμούς σε Facebook και Twitter το 2010, αριθ-
μώντας σήμερα περί τα 22.000 likes και 100.000 ακολού-
θους αντίστοιχα26, ενώ δίνει το «παρών» και στις πλατφόρ-
μες Flickr και YouTube, με το συνολικό αριθμό λογαριασμών 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υπάγονται στο Υπουργείο 
(ήτοι, λογαριασμοί Κεντρικής Υπηρεσίας, Αρχών Εξωτερικού 
και Επικεφαλής Αρχών Εξωτερικού) να φθάνει σήμερα τους 

25.   Βλ. ενδεικτικά τις ιστοσελίδες από τις Πρεσβείες της Ελλάδας στη 
Σουηδία και τη Σερβία: https://www.mfa.gr/sweden/, https://www.
mfa.gr/serbia/ κ.ά. (πρόσβαση 15 Ιουνίου 2019)

26.   Βάσει στοιχείων που παρέχονται στις αντίστοιχες σελίδες του ΥΠΕΞ 
στις αντίστοιχες πλατφόρμες: https://www.facebook.com/mfa.gr/ 
και https://twitter.com/GreeceMFA  (πρόσβαση 10 Ιουνίου 2019)
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103. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λογαριασμός Facebook του 
ΥΠΕΞ κατατάσσεται στη πρώτη τριάδα σε likes μεταξύ όλων 
των ελληνικών Υπουργείων. Παρομοίως, ο λογαριασμός 
Twitter έχει το μεγαλύτερο αριθμό ακολούθων μεταξύ όλων 
των ελληνικών Υπουργείων, υπολειπόμενος μόνο αυτού του 
Πρωθυπουργού. Επίσης, η κατάταξη του λογαριασμού Twit-
ter του ΥΠΕΞ είναι ο 5ος πιο επιδραστικός λογαριασμός στην 
Ελλάδα και ο 38ος μεταξύ των 50 καλύτερα διασυνδεδεμέ-
νων λογαριασμών παγκοσμίως μεταξύ των ΥΠΕΞ/κυβερνητι-
κών φορέων/ευρωπαϊκών θεσμών για το έτος 201927. 

Ειδικότερα όσον αφορά στις Αρχές Εξωτερικού, σύμφωνα 
με την ΥΕΔΔ, ενθαρρύνονται ενεργά να διαθέτουν λογαρια-
σμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (αλλά αυτό εξαρτάται 
από τις συνθήκες σε κάθε χώρα διαπίστευσης και αποτελεί 
απόφαση του οικείου επικεφαλής της Αρχής). Σε αυτό το ση-
μείο, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στα ΓΤΕΕ, καθώς πρωτο-
πόρησαν στο άνοιγμα λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης για λογαριασμό των Πρεσβειών28. Στα πρώτα βήμα-
τα, βέβαια, επρόκειτο για ατομικά/μεμονωμένα εγχειρήματα 
ΣΓΕ, χωρίς να υπάρχει κάποια σαφής υποστήριξη ή επικοινω-
νιακή στρατηγική από την κεντρική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, 
όμως, τέτοιου είδους εγχειρήματα αναδεικνύουν αφενός την 
κοινωνική φύση της διπλωματίας, αφετέρου το δυναμικό που 
ενδέχεται να έχει μια τοπική πρωτοβουλία η οποία μπορεί να 
μετατραπεί σε επίσημη πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το πα-
ράδειγμα του ΓΤΕΕ Λονδίνου που το 2010 άνοιξε τις σελίδες 
Greek Network και Pint of Greece, ενώ μετά από σύντομο 
χρονικό διάστημα, ακολούθησε το ΓΤΕ Ουάσιγκτον (Archetti, 
2012), του οποίου ο λογαριασμός καταταχθεί στο 46% των 
Πρεσβειών που διέθεταν λογαριασμό στο Twitter και διακρί-
θηκε στην όγδοη θέση εξ αυτών με τη μεγαλύτερη επιρροή, 
σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2013 από το Ινστι-

27.   Twiplomacy 2019, βλ. σχετικά: https://twiplomacy.com/info/
europe/greece/ και https://twiplomacy.com/info/europe/greece/
greecemfa/ 

28.   Kiortsi, F. (2019) Public Diplomacy: Panagiotis Agrafiotis on the 
Discreet Charm of Press Officers. Greek News Agenda: http://
www.greeknewsagenda.gr/index.php/interviews/government-
policy/6975-public-diplomacy-the-discreet-charm-of-press-officers 
(πρόσβαση 15 Ιουνίου 2019).
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τούτο ΔΔ και Παγκόσμιας Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
“George Washington”29. 

Λίγο αργότερα, ακολούθησαν και τα υπόλοιπα ΓΤΕΕ, ει-
δικά με αφορμή την ανάληψη από την Ελλάδα της Προεδρί-
ας του Συμβουλίου της ΕΕ. Το εν λόγω γεγονός αποτέλεσε 
μάλιστα ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα διαδικτυα-
κής παρουσίας εκ μέρους του κρατικού μηχανισμού (με την 
ιστοσελίδα Gr2014.Eu να παρέχει περιεχόμενο σε τέσσερις 
γλώσσες, εύκολη πλοήγηση-κατάλληλη και για ΑΜΕΑ, κα-
θημερινή επικαιροποίηση, πλούσια infographics και πολυμέ-
σα)30 αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι ΣΓΕ 
της ΓΓΕΕ – που ανέλαβαν την υλοποίηση της επικοινωνιακής 
στρατηγικής- συγκέντρωσαν τους περισσότερους ακολού-
θους από κάθε άλλη Προεδρία, ενώ συνεχώς αναπτύσσουν 
τη μεθοδολογία και τις τεχνικές τους σε συνάρτηση με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, αποτέλεσε παράδειγμα 
συντονισμού/συνεργασίας μεταξύ συναρμόδιων φορέων/
Υπουργείων ΔΔ, αποδεικνύοντας ότι ένα πιο συγκεντρωτι-
κό μοντέλο ΔΔ - όπου η διαδικτυακή ΔΔ εντάσσεται σε μια 
συνολική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής, μεταδίδοντας 
κοινά μηνύματα ταυτόχρονα από όλα τα κανάλια, έχει μεγα-
λύτερη αποτελεσματικότητα και επιρροή στην κοινή γνώμη 
(Vaxevanidou, 2016).

Ωστόσο, και ενώ ιδιαίτερα ικανοποιητική εμφανίζεται 
η εικόνα της Ελλάδας στο Digital Country Index (12η στην 
Ευρώπη και 25η θέση παγκοσμίως το 2017), το 64% των 
αναζητήσεων αφορούν τον τουρισμό, 25% την εθνική υπε-
ροχή και μόλις 5-6% το ταλέντο (εργασία, σπουδές, ζωή) 
και τις επενδύσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Ελλά-
δα δεν έχει ακόμη προβάλει εξίσου όλα τα συγκριτικά της 

29.   Gaida, J. (2013a) “The use of Social Media in Public Diplomacy: 
Scanning e-diplomacy by Embassies in Washington DC”: https://
blogs.gwu.edu/ipdgcsmartpower/2013/02/19/the-use-of-social-
media-in-public-diplomacy-scanning-e-diplomacy-by-embassies-
in-washington-dc/ και  Gaida, J. (2013b) “Social Media in Public Di-
plomacy: Twitter and DC Embassies Part 2”: https://blogs.gwu.edu/
ipdgcsmartpower/2013/04/10/the-use-of-social-media-in-public-
diplomacy-analyzing-the-twitter-accounts-run-by-dc-embassies/ 
(πρόσβαση 1 Ιουνίου 2019)

30.   Βλ. σχετική ιστοσελίδα: https://web.archive.org/web/20140702222830 /
http://gr2014.eu/el
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πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με το Soft Power 30, αν και η 
συνολική εικόνα της χώρας έχει βελτιωθεί (ειδικά όσον 
αφορά στις σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης και τον 
τουρισμό), βρίσκεται στην 29η θέση από τις 30 υπό εξέταση 
χώρες στην κατηγορία “Digital” για το 2018, τομέας στον 
οποίο εμφανίζει και τη μεγαλύτερη αδυναμία (σημαντική 
πτώση από την 17η θέση το 2015 και 22η το 2017). Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έρευνα, η διαδικτυακή 
διπλωματία δεν θα πρέπει να παραβλέπεται από τις ελλη-
νικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα όσο οι σχέσεις με την ισχυρή 
γείτονα της στην Ανατολή συνεχίζουν να είναι τεταμένες31. 
Παρομοίως, το Digital Diplomacy Review 2017 κατατάσσει 
το ελληνικό ΥΠΕΞ στη 43η θέση32. 

Η έμφαση που έχει δοθεί στο τουρισμό από τους φορείς 
ΔΔ της χώρας– πλαισιωμένη από την αξιοποίηση σε μεγάλο 
βαθμό των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα Νέα Μέσα 
– είναι δικαιολογημένη, καθώς πρόκειται για έναν κλάδο που 
αντιπροσωπεύει 18% του ΑΕΠ. Αποδείχθηκε δε ότι στέφθη-
κε με επιτυχία ήδη από τα πρώτα χρόνια της κρίσης, καθώς 
η άφιξη των τουριστών όντως αυξήθηκε βάσει στατιστικών 
στοιχείων.  Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν θα πρέπει να 
παραβλέπονται και οι λοιποί πυλώνες  της φήμης και εικόνας 
της χώρας, όπως λ.χ. η κυβερνητική πολιτική και οι κάτοικοι 
– εν προκειμένω, η κατάσταση στην Ελλάδα εν καιρώ κρί-
σης, με ένα πολιτικό σύστημα που φαινόταν να είναι αυτο-
νομημένο από την κοινωνία και να λαμβάνει πολιτικές απο-
φάσεις ερήμην ή και εναντίον της, δυστυχώς δεν εξέπεμπε 
και τα καλύτερα δείγματα εσωτερικής κυβερνητικής πολιτι-
κής (Κελεπούρη, 2014:54-60). Επιπρόσθετα, η Ελλάδα δεν 
έχει αξιοποιήσει επαρκώς θετικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. 
το γεγονός ότι παραμένει σχετικά υψηλά στο Δείκτη Ανθρώ-
πινης Ανάπτυξης (31η θέση από 187 χώρες33), με αποτέλεσμα 

31.   Greece. 2018 Overview. SoftPower30: https://softpower30.com/
country/greece/

32.   Digital Diplomacy Live: http://digital.diplomacy.live/ranking-and-
rating (πρόσβαση 20 Φεβρουαρίου 2019) και https://web.archive.
org/web/20180622063131/http://digital.diplomacy.live/ddr17-eu-
rope-regional-ranking/ (πρόσβαση 15 Ιουνίου 2019)

33.   Πρόκειται για ένα δείκτη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 
για την Ανάπτυξη ο οποίος λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις επι-
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να μην έχει καταφέρει να ανασκευάσει αποτελεσματικά την 
εικόνα του «διεφθαρμένου» και «πελατειακού» κράτους, με 
τον «υπερτροφικό δημόσιο τομέα» και τους «τεμπέληδες» 
δημοσίους υπαλλήλους – αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα 
πρέπει να αρνηθεί τυχόν παθογένειες αλλά το να αποδέχε-
ται παθητικά την «ελληνική ιδιαιτερότητα», δεν βοηθά στο να 
γίνει κατανοητή η διεθνής διάσταση της κρίσης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το περιεχόμενο των αναρ-
τήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πρό-
σφατη έρευνα για τη δραστηριότητα του ΥΠΕΞ σε Twitter-
Facebook κατά την περίοδο 15 Μαρτίου-15 Απριλίου 2019,  
όπου αναλύθηκαν και μελετήθηκαν συνολικά 201 αναρτήσεις 
(Σπηλιωτακοπούλου, 2019), προκύπτουν τα εξής:

• τα tweets ήταν σχεδόν τριπλάσια ποσοτικά σε σχέση 
με τις αναρτήσεις στο Facebook (149 έναντι 52 μηνιαί-
ως ή 5 έναντι 1,7 κατά μέσο όρο ημερησίως)

• ποιοτικά, οι αναρτήσεις είναι κατά κανόνα δίγλωσσες 
και στα δύο μέσα, κάτι που συνάδει με το μιντιακό πε-
ριβάλλον της νέας ΔΔ, καθώς οι νέες τεχνολογίες θο-
λώνουν τα μέχρι πρότινος αυστηρά όρια ανάμεσα σε 
εγχώρια και διεθνή δημόσια σφαίρα

• η χρήση πολυμέσων είναι εκτεταμένη και στις δύο 
πλατφόρμες αλλά οριακά πιο αυξημένη στο Facebook 
(100%) σε σύγκριση με το Twitter (91%)

• σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στη θεματολο-
γία, με το Twitter να χρησιμοποιείται πιο αυστηρά ως 
πλατφόρμα προβολής θεμάτων πολιτικής επικαιρότη-
τας (διμερείς σχέσεις, πολυμερής διπλωματία και εθνι-
κά θέματα) με τα τελευταία, μάλιστα, να αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 45% των θεμάτων, κάτι  που επιβε-
βαιώνει τον ισχυρισμό (Φραγκονικολόπουλος 2016:518) 
περί έμφασης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε 
«δίκαια» και «εθνικά» θέματα. Αντίθετα, στο Facebook 
προβάλλονται περισσότερο θέματα ήπιας ισχύος που 
αφορούν λοιπούς πυλώνες  της εικόνας και φήμης της 
χώρας (πολιτισμός, τουρισμός, εθνικά επιτεύγματα, εκ-
δηλώσεις Αρχών Εξωτερικού, ομογένεια) 

δόσεις μιας χώρας στην υγεία, την παιδεία/εκπαίδευση και το εισό-
δημα.  Βλ. σχετικά: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/GRC 
(πρόσβαση 23 Μαΐου 2019). 
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Επιπρόσθετα, βάσει έρευνας της Σπηλιωτακοπούλου 
(2019) παρατηρείται μία διαφοροποίηση ως προς τις πηγές 
του περιεχομένου και την επιλογή αναπαραγωγής αναρτή-
σεων άλλων λογαριασμών. Ειδικότερα, 111 από τα 149 (75%) 
είναι πρωτογενή tweets παραπέμποντας συχνά σε ανακοι-
νώσεις τύπου του ΥΠΕΞ και τα περισσότερα retweets προέρ-
χονται κυρίως από τον λογαριασμό του πρωθυπουργού, ΠΘ, 
ενώ στο Facebook μόλις 20 από τα 52 (38%) posts θεωρείται 
πρωτογενές υλικό, καθώς παρατηρείται μία μεγαλύτερη ποι-
κιλία στις πηγές και τάση διαμοιρασμού περιεχομένου από 
άλλες σελίδες, κυρίως από τις Αρχές Εξωτερικού.  

Όσον αφορά στην ανάμιξη του κοινού και την αμφίδρομη 
επικοινωνία, βάσει της έρευνας, παρατηρείται εν γένει ότι τα 
σχόλια των χρηστών είναι περισσότερα στο Twitter απ’ ότι στο 
Facebook (71% έναντι 32% αντίστοιχα), αν και αρκετά εξ αυ-
τών προέρχονται από το εγχώριο κοινό και περιορίζονται στην 
κριτική των ενεργειών της κυβέρνησης. Ωστόσο, το διαλογικό 
στοιχείο από πλευράς ΥΠΕΞ – είτε με τη μορφή αντίκρουσης 
κριτικής είτε με τη μορφή συζήτησης – απουσιάζει σημαντικά, 
με μοναδική εξαίρεση να αποτελεί απάντηση σε πολίτη που 
έθεσε ερώτημα προξενικής φύσεως. Γίνεται λοιπόν φανερό 
– βάσει των ευρημάτων της εν λόγω πρωτογενούς έρευνας34 
σε συνδυασμό με την επίσημη θέση/πολιτική των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης του Υπουργείου35 – ότι η πραγμάτωση δια-
λόγου με το κοινό αποτελεί σπάνιο έως μηδαμινό φαινόμενο 
για το ελληνικό ΥΠΕΞ, όπως άλλωστε ισχύει και για τα περισ-
σότερα ΥΠΕΞ ανά τον κόσμο σύμφωνα με σχετικές έρευνες. 

34.   Τα οποία διατυπώνονται με την επιφύλαξη για τυχόν γενικεύσεις, κα-
θώς υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως επισημαίνει η (Σπηλιωτακο-
πούλου, 2019) στην εισαγωγή της εν λόγω διπλωματικής εργασίας, 
δεδομένου ότι η δραστηριότητα ενός φορέα στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης επί ένα μήνα είναι μεν ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική. 
Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα εν 
εξελίξει φαινόμενο, γεγονός που ανοίγει ένα «παράθυρο» για πε-
ραιτέρω μελέτη του ίδιου θέματος στο μέλλον.

35.   Όπως ορίζεται από τη πολιτική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
του ΥΠΕΞ, αναμένεται από τους χρήστες να επιδεικνύουν τον δέ-
οντα σεβασμό, σημειώνοντας ότι «τα σχόλια των χρηστών θα δια-
βάζονται, χωρίς να είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να απαντά σε 
καθένα εξ αυτών»: https://www.mfa.gr/politiki-meson-koinonikis-
diktuosis.html (τελευταία πρόσβαση 15 Ιουλίου 2019). 
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Βέβαια, για να είναι κανείς «δίκαιος», η ενσωμάτωση 
(mainstreaming) της Ψηφιακής Διπλωματίας αναμένεται να 
είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο για τα ΥΠΕΞ, κατά παρό-
μοιο τρόπο που ήταν η ΔΔ προ 15 ετών (Hocking & Melissen, 
2015:29). 

3. Προοπτικές….
Η μεταστροφή από την σκληρή στην ήπια ισχύ ευνοεί ιδιαίτε-
ρα τα «μικρά» και «μεσαίου» μεγέθους κράτη προκειμένου 
να κερδίσουν σε επιρροή και να διαμορφώσουν με τη σει-
ρά της τη διεθνή ατζέντα. Η διαφορά μεταξύ των «μεγάλων» 
και των «μικρότερων» χωρών έγκειται στα εξής σημεία: στον 
τρόπο προσέλκυσης της προσοχής, καθώς οι πρώτες ασκούν 
μια μεγαλύτερη πολιτισμική επιρροή μέσω μηνυμάτων, ει-
κόνων και συμβολισμών, σε σχέση με τα δεύτερα που γίνο-
νται αντικείμενο προβολής από τα διεθνή ΜΜΕ μόνο σε πε-
ριπτώσεις κρίσεων ή σκανδάλων, οπότε το πρόβλημα των 
τελευταίων εντοπίζεται στο πώς θα γίνουν ελκυστικότερες οι 
ιστορίες τους πέραν αυτών των κρίσεων και σκανδάλων, κάτι 
που δύνανται να επιτύχουν μέσω της εκμετάλλευσης συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων σε «ευνοϊκά» πεδία (niche areas) (Ba-
tora 2005).

Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, 
αλλά έχει ακόμη δρόμο να διανύσει. Προς αυτήν την κατεύ-
θυνση, η αξιοποίηση της διαδικτυακής διπλωματίας ανοίγει 
μεν νέους δρόμους ως προς την άσκηση της εξωτερικής πο-
λιτικής, αλλά δεν δύναται να υποκαταστήσει τυχόν προβλη-
ματικές πολιτικές, στρατηγικές και αφηγήματα.  Στα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης η Ελλάδα έγινε μάρτυρας της διά-
δοσης διαστρεβλωμένων πληροφοριών και της κατανόησης 
των παγκόσμιων/ευρωπαϊκών εξελίξεων μέσα από υπερα-
πλουστευμένες και συναισθηματικές αφηγήσεις. Χαρακτη-
ριστικό είναι το αφήγημα αναφορικά με την κρίση της ευ-
ρωζώνης. Ενώ η Γερμανία παρουσιάζεται ως στενόμυαλη 
και εθνικιστική, το αφήγημα αυτό επιλέγει να αγνοήσει το 
γεγονός ότι η κρίση της Ελλάδας οφείλεται και στα υψηλά 
δημοσιονομικά ελλείμματα και στα δομικά προβλήματα πα-
ραγωγικότητας. Ο λόγος αυτός καλλιεργεί την κατασκευή 
φερόμενων ως «κρυφών αληθειών» πίσω από την Ευρωπα-
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ϊκή Ένωση και τις διεθνείς σχέσεις, και ενθαρρύνει  την πε-
ποίθηση ότι τα γεγονότα δεν θα πρέπει να καθοδηγούν τη 
γνώση των πολιτών, αλλά να αντιμετωπίζονται ως σχετικά και 
εξαρτώμενα από την ατζέντα των ‘ισχυρών’. Έτσι, παρά το 
δημοψήφισμα του 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ υπέγρα-
ψε ένα νέο μνημόνιο, περιγράφοντάς το ως αποτέλεσμα ‘εκ-
βιασμού’ από τις Ευρωπαϊκές ελίτ.  Σε μια εποχή, όμως, που 
οι Έλληνες πολίτες γίνονται ολοένα και πιο ευέξαπτοι αλλά 
αποπροσανατολίζονται και από ραγδαίες εξελίξεις, αυτή η 
πολιτική ρητορική, που βασίζεται σε συναισθηματικές εκδο-
χές της πραγματικότητας, εξελίχθηκε σε σημαντικό εργαλείο 
«μετά-αλήθειας» για τους πολιτικούς που θέλουν να επηρε-
άσουν τον τρόπο κατανόησης και εξέλιξης των γεγονότων 
αλλά και τον τρόπο που γίνεται συζήτηση για την εξωτερική 
πολιτική. Ακόμα και τα κόμματα που τελικά στήριξαν το μνη-
μόνιο της χώρας με την ΕΕ και το ΔΝΤ, το αντιμετώπισαν ως 
«αναγκαίο κακό». 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τόσο το πολιτικό σύστημα 
όσο και τα ΜΜΕ αποδείχτηκαν κατώτερα των περιστάσεων. 
Λειτούργησαν αποσπασματικά και συναισθηματικά, επένδυ-
σαν σε φορτισμένους τίτλους, με έμφαση στο σχολιασμό, τη 
διαρροή αδιασταύρωτων πληροφοριών, καθώς και την ανα-
παραγωγή αρνητικών στερεοτύπων τόσο για «εμάς» όσο 
και για τους «Άλλους», άλλοτε μέσα από επιθετικότητα κατά 
οποιαδήποτε κριτικής από τρίτους και άλλοτε μέσα από μια 
τάση για αυτομαστίγωση και αυτοκριτική. Προφανώς, η πρα-
κτική αυτή δεν είναι καινούργια. Σε ένα έντονα πολωμένο 
πολιτικό σύστημα, όπως το ελληνικό,  δεν μπορεί παρά και τα 
ΜΜΕ να είναι το ίδιο πολωμένα. Μάλιστα, τα χαρακτηριστι-
κά που αποδίδονται διαχρονικά στα ελληνικά ΜΜΕ, όπως ο 
αγώνας κατά των ξένων, του ιμπεριαλισμού, του νεοφιλελευ-
θερισμού κλπ., απαντούν σε πληθώρα και την περίοδο της 
κρίσης. Απηχεί ουσιαστικά τη συγκρουσιακή σχέση μεταξύ 
της «μεταρρυθμιστικής» και της «παρωχημένης» (των “μη 
προνομιούχων”) πολιτισμικής παράδοσης, όπου η κυρίαρχη 
θέση που κατακτά διαχρονικά η «παρωχημένη» παράδοση, 
αντικατοπτρίζεται και επιβεβαιώνεται και στην παρούσα συ-
γκυρία.  Στην πραγματικότητα η χώρα όχι απλώς δεν έχει 
συμφιλιωθεί με αυτό τον πολιτισμικό δυϊσμό, αλλά αντίθετα 
βρίσκεται συνεχώς στην ανάγκη να εξηγεί αυτή την περίεργη 
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κατάσταση τόσο στον εαυτό της όσο και στους εταίρους της). 
Η παραδοσιακή αντιπαράθεση δίπολων (Έλληνας-Ρωμιός, 
Ανατολή-Δύση) βρίσκει τώρα την έκφρασή της σε παλιά και 
νέα σχήματα: Έλληνας-Ευρωπαίος, Ελλάδα-Ευρώπη, μνημο-
νιακές-αντιμνημονιακές δυνάμεις, λαός-ελίτ, έθνος-ξένοι, 
έθνος-τράπεζες-αγορές, έθνος-παγκοσμιοποίηση (Τριαντα-
φυλλίδου, Γρώπα & Κούκη, 2013). 

Τα παραπάνω δεν διευκολύνουν την μετάβαση σε μια 
εποικοδομητική έκφανση της ΔΔ στη σημερινή παγκόσμια 
πολιτική. Η οικοδόμηση του κύρους μιας χώρας αποτελεί ένα 
δύσκολο και μακροχρόνιο έργο,  με την διαδικτυακή διπλω-
ματία να αποτελεί εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής και όχι 
πανάκεια για τυχόν ελλείμματα της. Καταλήγει κανείς λοι-
πόν σε αυτό που θεωρείται ο χρυσός κανόνας της ΔΔ (Cull, 
2009, 2010), ότι δηλαδή η πιο ισχυρή «φωνή» για ένα παίκτη 
εξωτερικής πολιτικής  δεν είναι το τί λέει αλλά το τί πράττει. 

Όπως σωστά έχει παρατηρήσει ο Ιωακειμίδης (2018, 
2007) πρέπει να έχουμε την αίσθηση της ιστορικότητας της 
πορείας μας. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα που πέρασε το με-
γαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα ως μια χώρα υπό ανάπτυ-
ξη. Μόνο στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της 
δεκαετίας του ’70 η χώρα άρχισε να θεωρείται ως μια χώρα 
middle income, μεσαίου εισοδήματος, και από τότε και έπει-
τα έκανε σημαντικά βήματα γενικότερου εκσυγχρονισμού 
της κοινωνίας και της οικονομίας της. Επομένως έχει σήμε-
ρα μια θέση, η οποία τη βάζει στη καρδιά της Ευρώπης. Η 
χώρα έχει κάνει άλματα τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό 
πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Επομένως, η ιστορικότητα 
αυτής της ανάπτυξης και το κεκτημένο της ανάπτυξης που 
έχει σήμερα η Ελλάδα πρέπει να μας εμφυσήσει αισιοδοξία 
για τις δυνατότητες που έχουμε ως κοινωνία και οικονομία 
και το μεγάλο δρόμο που έχουμε διανύσει. Πρέπει κάπως 
να σχετικοποιούμε όταν μιλάμε για τα ποσοστά φτώχειας ή 
για τη διαφορά εισοδήματος. Πρέπει να έχουμε την αίσθηση 
από πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε. Αυτό δεν σημαί-
νει ότι μειώνουμε ή σχετικοποιούμε τα τεράστια προβλήματα 
που έχει η ελληνική οικονομία, ιδίως σε διαρθρωτικό επίπεδο 
με όρους ανταγωνιστικότητας, με όρους παραγωγικότητας, 
με όρους βιώσιμης ανάπτυξης (αειφορίας), ποιότητας εκ-
παίδευσης και τεχνολογίας. 
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Επίσης, μια επεξεργασμένη ΔΔ της Ελλάδας πρέπει να 
μην ακολουθεί ασθμαίνοντας τις εξελίξεις στην εξωτερική 
πολιτική. Σε κρίσιμες περιοχές/χώρες για τα συμφέροντα της 
Ελλάδας (Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία) πρέπει να μπορέσου-
με να δούμε πώς μπορεί να γίνει η Ελλάδα σημείο αναφοράς 
στην ενημέρωση των ΜΜΕ στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα θα έπρε-
πε να είχε πρωτοστατήσει ώστε να υπάρχει ένα τουλάχιστον 
σοβαρό ειδησεογραφικό διεθνές ραδιοτηλεοπτικό βαλκα-
νικό δίκτυο που να έχει την έδρα του στην Ελλάδα, και σε 
χώρες όπου η αντικειμενικότητα και η ουσιαστική ελευθερία 
της ενημέρωσης δεν είναι δεδομένη ή υπάρχουν εθνικιστι-
κές και θρησκευτικές προκαταλήψεις, η πληροφόρηση και η 
ενημέρωση που παρέχονται από την Ελλάδα να είναι σημεία 
αναφοράς. Η χώρα λοιπόν δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
μόνο στη προβολή του πολιτισμού, του τουρισμού και του 
τρόπου ζωής αλλά να εμπλουτίσει τις ενέργειες ΔΔ ακολου-
θώντας το μοντέλο δικτύωσης και καλλιεργώντας συμμαχίες 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Έχεις χάσει τη 
μάχη της ενημέρωσης ως χώρα αν περιορίζεσαι στις παρα-
δοσιακές τακτικές ενημέρωσης και άσκησης διπλωματίας. 
Θα πρέπει «εμείς» να γίνουμε η πλατφόρμα από όπου ένας 
δημοσιογράφος, αλλά και ένας οποιοσδήποτε πολίτης από 
γειτονική μας χώρα ή χώρες με τις οποίες έχουμε διμερή 
προβλήματα, επιλέγει «εμάς» για να ενημερωθεί – μέσω λ.χ. 
ενός site με ελληνική έδρα, ενός δικτύου ή μιας κυβερνητι-
κής οργάνωσης με έδρα την Ελλάδα –να έχει την εγγύηση 
της αντικειμενικότητας, την εγγύηση ότι αυτό που θα πει σε 
μια διαδραστική θέση ενημέρωσης, θα έχει αντίκρισμα.

Ως προς τα Γραφεία Τύπου Επικοινωνίας Εξωτερικού ή 
ΔΔ όπως αυτά μετονομάζονται με το ΠΔ 84/2019, οφείλουν, 
πρώτον, να απαγκιστρωθούν από την πεπατημένη της μονο-
μερούς προβολής των θέσεων της Ελλάδας στα λεγόμενα 
«εθνικά θέματα», προσφέροντας πληροφορίες προς την Ελ-
λάδα μέσω ενός site ή να διευκολύνει τις ΜΚΟ, να τροφοδο-
τεί τα ελληνικά ΜΜΕ με το τι σκέπτονται τα ΜΜΕ και η κοινή 
γνώμη αυτών των χωρών για θέματα που μας απασχολούν. 
Δεύτερον, να αποκτήσουν την αξιοπιστία ότι μεταφέρουν 
ακριβώς τους προβληματισμούς που υπάρχουν π.χ. στη Βό-
ρεια Μακεδονία, πώς σκέφτεται η ακαδημαϊκή και δημοσιο-
γραφική ελίτ της χώρας στο θέμα της ονομασίας, της παιδεί-
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ας, της οικονομίας κλπ. Τρίτον, να διασφαλίσουν εγκυρότητα 
όταν προβάλλουν τις ελληνικές θέσεις, μέσα από την αμφί-
δρομη πληροφόρηση. Αυτό στο οποίο θα πρέπει να δώσου-
με έμφαση όταν προβάλλουμε εθνικά θέματα στο εξωτερικό, 
είναι να δούμε τι από αυτά που «εμείς» θεωρούμε προτεραι-
ότητες και «εθνικά θέματα», μπορεί να άπτονται των ζωτι-
κών συμφερόντων της ελίτ και της κοινής γνώμης της χώρας 
στην οποία απευθυνόμαστε. 

Παραδείγματος χάριν, όταν μιλάμε για ζητήματα ελλη-
νο-τουρκικών σχέσεων, είναι πολύ δύσκολο να ενδιαφερθεί 
κάποιος από την κοινή γνώμη μιας ευρωπαϊκής χώρας. Αν 
θέσουμε το θέμα της διαχείρισης μιας μεγάλης πρόκλησης 
στο Αιγαίο, όπως η λαθρομετανάστευση, ως κοινή ευρωπαϊκή 
υπόθεση, τότε σίγουρα θα συναντήσουμε ακροατήριο. Και αν 
επισημαίνουμε την ολιγωρία, ως και τη συνενοχή που επιδει-
κνύει η Τουρκία στη διευκόλυνση της λαθρομετανάστευσης, 
τότε έχουμε την ελπίδα να έχουμε μαζί μας τη συντριπτική 
πλειοψηφία των εταίρων μας σε μια προσπάθεια όχι μόνο κα-
τοχύρωσης της ασφάλειας για τη λαθρομετανάστευση, αλλά 
έμμεσα και εθνικών θέσεων σε μια κρίσιμη περιοχή όπως 
είναι το Αιγαίο. Εάν δηλαδή ένα Γραφείο Τύπου θελήσει να 
ενημερώσει την κοινή γνώμη της Ισπανίας για το θέμα των 
βραχονησίδων, είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει αδιαφορία. 
Αν όμως σε μια χώρα όπως η Ισπανία, που δέχεται καθη-
μερινά κύματα μεταναστών από το Μαρόκο και το έχει ως 
προτεραιότητα, αναλάβει το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής 
Πρεσβείας να ενημερώσει για παρόμοια προβλήματα και να 
θέσει ως κοινό στόχο Ελλάδας-Ισπανίας η προστασία της 
λαθρομετανάστευσης να καταστεί ευρωπαϊκή πολιτική, τότε 
σίγουρα θα σημειώσουμε επιτυχία. 

4. Αντί επιλόγου
Υπάρχουν πολλές αλήθειες που μάχονται η μία την άλλη με 
ζητούμενο την αξιοπιστία, γι’ αυτό και το σημαντικό τελι-
κά είναι να ακούγεται τουλάχιστον η «αλήθεια» του καθε-
νός. Μέσω ενός ορθολογικού συντονισμού των δράσεων 
«ήπιας ισχύος» και μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ΔΔ, 
είναι εφικτό να σημειωθούν επιτυχίες εκεί που η παραδο-
σιακή διπλωματία έχει αποδεδειγμένα αποτύχει. Μία τέτοια 
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στρατηγική ήπιας ισχύος/ΔΔ μπορεί να δώσει νέες ευκαιρί-
ες στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα διμερών 
σχέσεων με τις γείτονες χώρες και να ενδυναμώσει τη θέση 
της στη διεθνή αρένα, πέραν των ορίων που της επιτρέπει 
η περιορισμένη σκληρή ισχύ και οικονομική της κατάσταση 
(Frangonikolopoulos, 2012b:15, 18-19). Της Ελλάδας που, έχο-
ντας επίγνωση του μεγέθους και των ορίων της, μπορεί να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να συμβάλει στην 
επίλυση και διαχείριση προβλημάτων της παγκόσμιας agen-
da. Αυτό απαιτεί:

Ανάπτυξη ενός νέου λόγου που δεν χαρακτηρίζεται από 
την επιμονή των κρατών-μελών στις εθνικές λογικές, αλλά 
χαρακτηρίζεται από μια ευρωπαϊκή/παγκόσμια «οπτική»: 
αναγνώριση των προβλημάτων και των αλλαγών που συμ-
βαίνουν σε ευρωπαϊκό/παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και ανάλυ-
ση του τρόπου με τον οποίο συμβάλλουν στην αναδιαμόρ-
φωση της αποστολής των εσωτερικών και περιφερειακών/
διεθνών εξελίξεων.

Τόσο το πολιτικό μας σύστημα όσο και τα ΜΜΕ, πρέπει 
να ενθαρρύνουν  τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής διαλε-
κτικής επικοινωνίας που ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών 
αναφορικά με τα κυρίαρχα, θεμελιωδώς πολιτικά, ζητήματα 
της σημερινής εποχής μέσα από τη δημιουργία κόμβων για 
επιχειρηματολογία και αντιπαραβολή επιχειρημάτων (Fran-
gonikolopoulos & Proedrou 2014). Η καλύτερη πηγή πλη-
ροφοριών ή ακόμα και ο πιθανότερος καταλύτης πολιτικής 
αλλαγής σε σειρά σημαντικών ζητημάτων, δεν προέρχεται 
από το κράτος. Τα πανεπιστήμια, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις 
της κοινωνίας πολιτών, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
κ.α. Τα ΜΜΕ και το πολιτικό σύστημα μπορούν και πρέπει να 
στραφούν προς αυτές τις εναλλακτικές πηγές πληροφοριών 
και να συμμετέχουν στην παροχή πληροφοριών μέσα από 
μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια προοπτική. Στόχος είναι η δι-
αλεκτική επικοινωνία να λειτουργήσει σε τροχιά ενίσχυσης 
της νομιμότητας και επομένως και της αποτελεσματικότητας, 
καθώς και να ασκήσει κριτική στις τρέχουσες πολιτικές και 
να συζητήσει νέες πορείες δυναμικής δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό στόχος της ΔΔ θα πρέπει να είναι η 
πλούσια τροφοδότηση της κοινής γνώμης, η πρόκληση ερω-
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τημάτων και η προώθηση της κριτικής σκέψης, που αποδυνα-
μώνει τη διατήρηση των προσκομμάτων τα οποία εμποδίζουν 
την αποτελεσματική επικοινωνία, που αμφισβητεί το αντιθετι-
κό δίπολο «εμείς-αυτοί» και επιδιώκει την ουσιαστική γνώση, 
επιτρέπει την αυτοκριτική και στηρίζεται στην πολύπλευρη 
ενημέρωση.  Μόνο έτσι θα μπορέσει η χώρα να απαγκιστρω-
θεί από δυστοπικές αντιλήψεις και αντιφάσεις σε έναν κό-
σμο που αλλάζει,  να αναστοχαστεί κριτικά τις επιλογές του 
παρελθόντος, να τις αναλύσει και τις αξιολογήσει και να επα-
νακαθορίσει την πορεία της χώρας.
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   *  Το κείμενο στηρίζεται στα κεφάλαια 2 και 10 του βιβλίου του γράφο-
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κών Σχέσεων, Εκδόσεις Παπαζήση, 2018. 
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Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ). 

1. Εισαγωγή 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η oικovoμική διπλωματία στo σύγ-
χρονο μεταψυχροπολεμικό διεθvές σύστημα διαδραματίζει 
έvα σημαντικό ρόλo. Τo τέλoς τoυ ψυχρoύ πoλέμoυ συvετέ-
λεσε ώστε τα κράτη vα στρέψoυv τo στρατηγικό εvδιαφέρov 
και τηv πρoσoχή της εξωτερικής τoυς πoλιτικής περισσότερo 
στηv ικαvoπoίηση τωv oικovoμικώv τoυς συμφερόvτωv και 
λιγότερo τωv καθαρά πoλιτικo-στρατιωτικώv τoυς. Τo απoτέ-
λεσμα είvαι τα oικovoμικά ζητήματα vα απασχoλoύv oλoέvα 
και εvτovότερα τη διπλωματική δραστηριότητα. Σήμερα, σε 
έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, υπάρχει αυξημένος αντα-
γωνισμός σε όλα τα επίπεδα, όπως στην οικονομία και το 
εμπόριο, καθώς και στην τεχνολογία και τον πολιτισμό. Η ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση. Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην διερεύνη-
ση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας  στα Βαλκάνια 
κατά την περίοδο 1989 -2009. Η περίοδος αυτή  και ο γεω-
γραφικός χώρος των Βαλκανίων ή όπως έχει μετανομαστεί 
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σε Νοτιο- ανατολική Ευρώπη προσφέρεται για να εξεταστεί  
και  να αξιολογηθεί η ελληνική οικονομική διπλωματία, καθώς 
είναι η πρώτη φορά  που η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά 
τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επιχειρεί να διευρύνει 
την επιρροή της στα γειτονικά της κράτη χρησιμοποιώντας 
έναν συνδυασμό πολιτικών και οικονομικών μέσων τουλάχι-
στον μέχρι την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009/2010. 
Η σημασία της οικονομικής διπλωματίας κατά περίοδο αυτή 
γίνεται εμφανής για τους ακόλουθους λόγους: 

Πρώτον, αν και η στρατηγική σημασία της Ελλάδας εξα-
κολουθεί να έχει μια σημαντική στρατιωτική διάσταση σε 
αναφορά με τον θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, 
η σημασία της σε αναφορά με τα Βαλκάνια έχει ένα χαρα-
κτήρα σαφώς οικονομικό. Το γεγονός, δηλαδή, ότι η οικονο-
μία της είναι η πλέον ανεπτυγμένη στην περιοχή και ότι εί-
ναι πλήρες μέλος της ΕΕ, της προσπορίζει μια σημασία που 
εδράζεται όχι τόσο στην στρατιωτική ισχύ, όσο στην οικο-
νομική της επιρροή. Το πλεονέκτημα αυτό είναι ταυτόχρονα 
και πολιτικό, καθόσον η Ελλάδα, στηριζόμενη στα οικονομικά 
της πλεονεκτήματα και στη σημαντική της οικονομική παρου-
σία ακόμα και σήμερα παρά την οικονομική κρίση που την 
μαστίζει, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην υποβοήθη-
ση και την ενεργό υποστήριξη διεργασιών και πρωτοβουλιών 
που προωθούν όχι μόνο τη διμερή, αλλά προπάντων την πο-
λυμερή συνεργασία στην περιοχή.

Δεύτερον, παγκοσμιοποίηση των αγορών υπαγόρευσε στις 
ελληνικές επιχειρήσεις να διεθνοποιηθούν και να δραστηριο-
ποιηθούν εκτός των ελληνικών συνόρων, κυρίως στον άμεσο 
γεωγραφικό τους χώρο, ώστε να διατηρήσουν όσα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα διαθέτουν σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές 
τους επιχειρήσεις. Η διεθνής οικονομική πραγματικότητα επι-
βάλλει στις ελληνικές επιχειρήσεις –τουλάχιστον σ’ εκείνες 
που έχουν δυναμισμό– να συμμετάσχουν στη διαδικασία διε-
θνοποίησης των αγορών και να συνδεθούν οργανικά στα διε-
θνή εμπορικά, τραπεζικά, ενεργειακά και τεχνολογικά δίκτυα 
που διαμορφώνονται στην περιοχή της Νοτιο-ανατολικής Ευ-
ρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Η οικονομική διπλωμα-
τία, συνεπώς, κλήθηκε, εξ αιτίας του γεγονότος ότι o ιδιωτικός 
τoμέας είχε αρχίσει ήδη να κάvει αισθητή την παρoυσία τoυ 
στη Βαλκαvική  Χερσόνησο από τη δεκαετία του ’90, να δι-
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αμoρφώσει μηχανισμούς και διαδικασίες ώστε να υποβοηθη-
θεί και να ενισχυθεί η διεθνής δραστηριότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Εξάλλoυ, η αύξηση τωv ελληvικώv εξαγωγώv 
και επεvδύσεωv είχε αρχίσει vα δημιoυργεί μια vέα oικovoμι-
κή πραγματικότητα, πoυ η ελληvική εξωτερική πoλιτική δεv 
μπoρούσε παρά vα λάβει σoβαρά υπόψη. Επίσης, η στρατηγι-
κή σημασία της Ελλάδας στα μάτια της Δύσης και ειδικότερα 
των ΗΠΑ, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου έχει μετεξελι-
χθεί. Δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα κράτος- εμπροσθο-
φυλακή του δυτικού συνασπισμού.

Τρίτον, το γεγονός ότι πολλοί σημαντικοί διεθνείς επενδυ-
τές για διάφορους λόγους δεν είχαν ως προτεραιότητα της 
δραστηριότητάς τους τη Νοτιο- ανατολική Ευρώπη, πράγμα 
που δεν αποτελεί έκπληξη. Αυτή η ‘αποχή’ άφηνε πολλά περι-
θώρια για να δραστηριοποιηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, 
ιδιαίτερα, όταν είχε αρχίσει να διαμορφώνεται σταδιακά ένα 
κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολλές επιχειρήσεις και τις 
κυβερνήσεις των βαλκανικών χωρών (Κήπας, 2004: 110). 

2. Η έννοια της οικονομικής διπλωματίας 
Ο όρος διπλωματική οικονομία περιλαμβάνει τις έννοιες 
της οικονομίας και της διπλωματίας. Περιλαμβάνει, δηλαδή, 
τη διαπραγμάτευση (διπλωματία) και την προστασία και την 
προώθηση των οικονομικών συμφερόντων των δρώντων του 
διεθνούς συστήματος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους 
οποίους θα μπορούσε να οριστεί η οικονομική διπλωματία. 
Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη  διατύπωσης ορισμών, κα-
θώς οι σημασίες υιοθετούνται ανάλογα με τη χρήση τους, 
δηλαδή  τον σκοπό που εξυπηρετούν και  ανάλογα με την 
ιστορική και λειτουργική αναγκαιότητα και  τον τρόπο με τον 
οποίο ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τι μελετάται 
σε ερευνητικό επίπεδο. Ωστόσο, το εννοιολογικό και αναλυ-
τικό πλαίσιο για τον σε βάθος προσδιορισμό της οικονομικής 
διπλωματίας πρέπει να βάλει σε τάξη και να δώσει νόημα σε 
ένα πλήθος φαινομένων, τα οποία χωρίς αυτόν τον προσδιο-
ρισμό θα παρέμεναν ασύνδετα μεταξύ τους και, κατά συνέ-
πεια, μη κατανοητά (Okano Heijmans, 2011: 7). Θα μπορούσε 
κάποιος να υποστηρίξει ότι  η έννοια της οικονομικής διπλω-
ματίας έχει  τρεις εκφάνσεις: 



314

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΡΔΑΝΊΔΗΣ

Η πρώτη αναφέρεται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής 
με τη  χρησιμοποίηση οικονομικών μέσων (Baldwin, 1985: 33-
40, Woolcock, 2011: 84). Μάλιστα,  προσδιορίζεται  ακόμη πε-
ρισσότερο με την έννοια της χρήσης οικονομικής ισχύος για 
πολιτικούς σκοπούς  (O’ Brien και Williams,2011: 520). Συνε-
πώς, η οικονομική διπλωματία  ορίζεται  ως «η διπλωματία που 
ασχολείται με ζητήματα οικονομικής πολιτικής, αλλά και ως η 
διπλωματία   που  χρησιμοποιεί  οικονομικούς πόρους, είτε ως 
κίνητρα  είτε ως κυρώσεις, για την επίτευξη ενός συγκεκρι-
μένου στόχου εξωτερικής πολιτικής» (Berridge   και James, 
2003: 91). Φυσικά, ένας τέτοιος ορισμός δεν υπάρχει αμφι-
βολία ότι είναι αρκετά  ευρύς. Ιδιαίτερα, όταν επιθυμούμε να 
διερευνήσουμε  τις πρακτικές συνέπειες της άσκησης της οι-
κονομικής διπλωματίας. Η οικονομική διπλωματία, σύμφωνα 
με αυτή την  παραδοσιακή αντίληψη των διεθνών σχέσεων, 
ασχολείται κυρίως με την ‘υψηλή’ πολιτική και συναφώς κυρί-
ως με τα ζητήματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, 
όπου τα εθνικά συμφέροντα προσδιορίζονται πρωτίστως με 
κριτήριο  την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας. Συνε-
πώς, η αναζήτηση και διασφάλιση της ισχύος είναι ο βασικός 
στόχος της οικονομικής διπλωματίας. Η σημασία που αποκτά  
η διατήρηση και η επέκταση  της εθνικής ισχύος, εξηγεί γιατί 
οι ερευνητές που μελετούν την αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
διεθνούς πολιτικής και της οικονομίας χρησιμοποιούν συνή-
θως τον όρο ‘οικονομική δεινότητα’ (economic statecraft). Η 
εστίαση προσανατολίζεται συχνά στις κυρώσεις και αντίστοι-
χα στην παροχή  οικονομικής βοήθειας για την επίτευξη πο-
λιτικών στόχων. Η έρευνα, συνεπώς, αυτής της προσέγγισης 
τείνει να εξετάζει τη σχέση μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής, 
αφενός, και του εμπορίου ή των επενδύσεων, αφετέρου. 

Η δεύτερη  έννοια της οικονομικής διπλωματίας αφορά 
στη χρησιμοποίηση διπλωματικών μέσων για την προώθηση 
και την επίτευξη οικονομικών στόχων (Yakop  και Bergeijk, 
2009). Με βάσει τα ανωτέρω, ο Kishan  Rana (2007: 201) 
ορίζει την οικονομική διπλωματία ως τη διαδικασία μέσω της 
οποίας οι χώρες δραστηριοποιούνται στον κόσμο, ώστε να 
μεγιστοποιήσουν το εθνικό τους όφελος  σε όλους τους το-
μείς οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου 
του εμπορίου, των επενδύσεων και άλλων μορφών οικονο-
μικά επωφελών ανταλλαγών, όπου έχουν συγκριτικό πλεο-
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νέκτημα. Χαρακτηρίζεται, μάλιστα, από διμερείς, περιφερει-
ακές και πολυμερείς διαστάσεις. Καθεμία από αυτές είναι 
σημαντική. Ο Maaike Okano-Heijmans  έχει επεξεργασθεί 
ένα περισσότερο σύνθετο πλαίσιο, στο οποίο ο πρωταρχικός 
στόχος  μιας ενέργειας της οικονομικής διπλωματίας είναι 
απόρροια τόσο των μέσων που χρησιμοποιούνται όσο  και 
των προτεραιοτήτων που θέτουν οι κυβερνήσεις. Η οικονο-
μική διπλωματία που ασκείται από μία κυβέρνηση περιλαμ-
βάνει μία ποικιλία εργαλείων που άλλοτε έχουν περισσότερο 
πολιτικό και άλλοτε περισσότερο οικονομικό χαρακτήρα. Με 
άλλα λόγια περιλαμβάνει ένα σύνολο  μέσων  με ‘πολιτική 
στόχευση’ και ένα άλλο  με ‘οικονομική στόχευση’. (Okano-
Heijmans, 2011: 18).

Η τρίτη  έννοια αναφέρεται στην οργάνωση του υποστη-
ρικτικού μηχανισμού της οικονομικής διπλωματίας, δηλαδή 
στον τρόπο  διαδικασίας λήψης αποφάσεων και  στα μέσα  
διεξαγωγής  των διαπραγματεύσεων. Το σύστημα λήψης 
αποφάσεων για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της οικονο-
μικής διπλωματίας ασφαλώς συμπεριλαμβάνει τις κρατικές 
δομές αλλά και τις δομές μιας περιφερειακής συνεργασίας, 
όπως  είναι η ΕΕ, καθώς και τους πολυμερείς θεσμούς στην 
περίπτωση της πολυμερούς οικονομικής διπλωματίας. Βέ-
βαια, στην ομάδα των βασικών φορέων λήψης αποφάσεων 
δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι βασικές δομές 
της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν και θεσμοί και οργανώσεις που δεν ανή-
κουν στη στενή έννοια του κράτους, όπως οι Υπηρεσίες του 
ευρύτερου κρατικού τομέα και τα Επιμελητήρια ή  ακόμα και 
ιδιωτικοί φορείς, όπως Ενώσεις επιχειρηματιών, επιχειρήσεις 
και ΜΚΟ. 

Η διπλωματία ως εργαλείο και μέσο της εξωτερικής πολι-
τικής χρειάζεται να προσαρμοστεί σε μεγάλες αλλαγές. Για 
παράδειγμα, τρέχοντα παγκόσμια ζητήματα, όπως η κλιματι-
κή αλλαγή, διαφέρουν από τα ‘παραδοσιακά’ ζητήματα που 
δεν έχρηζαν διπλωματικής προσοχής κατά το παρελθόν. Επι-
πλέον, οι συναντήσεις των    G7/G8 και G20 περιλαμβάνουν 
ένα μεγάλο αριθμό ειδικών που δεν είναι διπλωμάτες. Στην 
πράξη, αυτό σημαίνει  τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων  σε 
μια ευρεία γκάμα ζητημάτων που μεταξύ άλλων αφορούν 
στις ρυθμίσεις και το συντονισμό των διεθνών  χρηματοπι-
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στωτικών συναλλαγών, τις διαπραγματεύσεις που αφορούν 
στο διεθνές  εμπόριο και τις διεθνείς επενδύσεις, την επί-
τευξη  της διεθνούς ανάπτυξης, την ενεργειακή ασφάλεια  
και  την προστασία του διεθνούς  περιβάλλοντος. Συνεπώς, 
υπάρχει, ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση ότι η οικονο-
μική διπλωματία είναι σημαντική τόσο για την κατανόηση 
της έννοιας όσο και για  την πρακτική της διπλωματίας. Έχει 
αρχίσει να  αναγνωρίζεται  ο καθημερινός αντίκτυπος της 
οικονομίας στη διπλωματική πρακτική, αλλά και ο ρόλος των 
διπλωματών στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομικής 
διακυβέρνησης. Οι διπλωμάτες θα μπορούσαν δε να χαρα-
κτηριστούν ως οι  αόρατοι υπάλληλοι της παγκόσμιας οικο-
νομίας. 

3.  Οι στόχοι  και το περιεχόμενο της ελληνικής 
οικονομικής διπλωματίας στα Βαλκάνια 

Η vέα κατάσταση πoυ διαμoρφώθηκε στηv Βαλκαvική μετά 
τo 1989 δημιoύργησε όλες τις πρoϋπoθέσεις, προκειμένου  η 
Ελλάδα vα αvαπτύξει μια  αποτελεσματική oικovoμική διπλω-
ματία. Βασική προϋπόθεση ήταν η  αύξηση της πoλιτικής της 
επιρρoής και τηv πρoάσπιση τωv εθvικώv της συμφερόvτωv 
στη Βαλκαvική, χρησιμoπoιώvτας oικovoμικά μέσα. Για vα 
εvδυvαμωθεί η oικovoμική διπλωματία και vα εξελιχθεί σε 
βασικό συστατικό χαρακτηριστικό της ελληvικής εξωτερικής 
πoλιτικής, απαιτήθηκε  η συvειδητoπoίηση από τηv πoλιτική 
ηγεσία ότι η ειρήvη στην περιoχή δεv ήταν δυvατόv vα εδραι-
ωθεί, αv εφαρμόζονταν πoλιτικές πoυ θα βασίζονταν στην 
παραδοσιακή αvτίληψη ότι η επιρρoή μιας χώρας στηρίζε-
ται απoκλειστικά στηv στρατιωτική ισχύ και στη διαμόρφωση 
αξόvωv και συμμαχιώv, μόνο με βάση τα στρατιωτικoπoλιτικά 
συμφέρovτα. Αυτό που απαιτείτο ήταν, παρά την ύπαρξη των 
πολέμων που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβικής 
Ομοσπονδίας, η αvάπτυξη μιας κoιvότητας ασφάλειας στα 
Βαλκάvια. Αυτή δεν ήταν δυνατόν να γίνει πραγματικότητα, 
χωρίς τηv επαύξηση της oικovoμικής συvεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα,  η ελληvική oικovoμική διπλωματία 
στόχευε πρoς τις εξής κατευθύvσεις: 

Πρώτον, στην ενδυνάμωση των οικονομικών της δεσμών 
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με τις βαλκαvικές χώρες και σε συvεργασία με αυτές τη δη-
μιουργία συνθηκών επιτυχίας τoυ δύσκoλoυ αυτoύ εγχειρή-
ματoς. Για αυτόν τον λόγο οι προτεραιότητες της ελληνικής 
οικονομικής διπλωματίας προς την κατεύθυνση αυτή ήταν: 
α) αύξηση των επενδύσεων στις υποδομές. Έπρεπε να γί-
νουν έργα υποδομής στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να ενδυνα-
μωθεί και να εκβαθυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία με τις 
όμορες βαλκανικές χώρες, με άμεση προτεραιότητα την εν-
σωμάτωσή τους στα διευρωπαϊκά δίκτυα, όπως εκείνο των 
μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών,1 β) θέ-
σπιση κινήτρων. Η Ελλάδα άρχισε να επεκτείνει τις εξαγω-
γικές πιστώσεις σε μερικά βαλκανικά κράτη, όπως τη Ρου-
μανία και  τη Γιουγκοσλαβία.2 Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση 
έδωσε ισχυρά κίνητρα για την αύξηση των ελληνικών επεν-
δύσεων στην Αλβανία, με το να εντάξει αυτές στις ευνοϊκές 
ρυθμίσεις των Αναπτυξιακών Νόμων 1892/90, 2008/92 και 
260/98 3,γ) δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, όπως 
υπογραφή συμφωνιών αποφυγής  διπλής φορολογίας και 
προστασίας των επενδύσεων, δ) την υπογραφή διμερών συμ-
φωνιών  και τη  δημιουργία  κατάλληλου πολιτικού κλίματος, 
ώστε να είναι δυνατή η εξαγορά ιδιωτικοποιουμένων ΔΕΚΟ  
από ελληνικές ΔΕΚΟ  (Ριζόπουλος, 2000:148).

Η δεύτερη πρoτεραιότητα της ελληvικής oικovoμικής δι-
πλωματίας ήταν η  υπoστήριξη τωv πρoσπαθειώv πoυ κατέβα-
λε o ιδιωτικός τoμέας για τη δραστηριoπoιήσή τoυ στα Βαλ-
κάvια. Η περαιτέρω επέκταση της ελληvικής επιχειρηματικής 
δράσης στα Βαλκάvια ήταν φαvερό ότι χρειαζόταν πoλιτική, 
oικovoμική και διπλωματική υπoστήριξη. Υπoστήριξη πoυ θα 
μπορούσε να ήταν απoτελεσματική, μόvo αv ήταν ευέλικτη, 
συγκρoτημέvη και εvτασσόταν σε μια γεvικότερη στρατηγι-

1.   Οι πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας γίνονταν αντιληπτές την πε-
ρίοδο εκείνη κάτω από το πρίσμα διαμόρφωσης  ενός δυνητικά ενιαί-
ου οικονομικού χώρου στα Βαλκάνια, όπου η Ελλάδα «με την τριπλή 
ιδιότητά της ως μέλος της ΕΕ, ως βαλκανική χώρα και ως πλέον ανα-
πτυγμένη οικονομία της περιοχής έχει ένα αυξημένο ρόλο και αναμ-
φισβήτητα πλεονεκτήματα (Πετράκος: 1996).

2.   Η εξαγωγική πίστωση προς τη Γιουγκοσλαβία, βέβαια, είχε παγώσει, 
εξαιτίας της επιβολής  διεθνών οικονομικών κυρώσεων.Για τις εξαγω-
γικές πιστώσεις βλ.(Μαρούλης, 1995,Ευστρατόγλου 1995).

3.   Για τις ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία βλ. (Σαλαβράκος, 1996:65-
75).
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κή. Τα κυριότερα προβλήματα που θα έπρεπε να αντιμετω-
πιστούν ήταν η βελτίωση του υφιστάμεvoυ πλαισίου ασφά-
λισης τωv εξαγωγώv και τωv επεvδύσεωv, η ενίσχυση της 
απoτελεσματικότητας τoυ συστήματoς μεταφoρώv, η άρση 
των  αvτικινήτρων που υπήρχαν για τις εξαγωγές, η απλοποί-
ηση των γραφειoκρατικών διαδικασιών τωv τελωvειακώv και 
συvoριακώv ελέγχωv, η απρόσκοπτη μετακίνηση επιχειρημα-
τιών και προσωπικού των επιχειρήσεων η απλούστευση των 
συvαλλαγματικών διατυπώσεων, η δημιουργία ευvoϊκότερων 
συvθηκών για τηv αvάπτυξη  τωv συvαλλαγώv, η πιθανή 
ανάπτυξη ελευθέρων ζωνών μεταπoίησης κατά μήκoς τωv 
βoρείωv συvόρωv,4 καθώς και η οργάνωση μόvιμων εκθέσε-
ων και κέντρων εμπoρίoυ και, τέλος, η δυνατότητα μεγαλύτε-
ρης αξιοποίησης τωv κovδυλίωv πoυ παρείχαν τα ευρωπαϊκά 
πρoγράμματα.

Η τρίτη προτεραιότητα της ελληνικής οικονομικής διπλω-
ματίας αναφέρεται στηv αvάπτυξη και την υπoβoήθηση όλωv 
τωv διεργασιώv και σχημάτωv πoυ  πρoωθoύσαν τηv πoλυ-
μερή oικovoμική συvεργασία με κύρια έμφαση στην ανά-
πτυξη μιας τριμερούς συνεργασίας με τη Βουλγαρία και την 
Τουρκία, την επιτυχία του Συμφώνου Σταθερότητας και την 
εμβάθυνση της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης (SEECΡ).5 Τον Οκτώβριο μάλιστα του 1998 
στους Δελφούς πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε επίπεδο 
πρωθυπουργών της Βουλγαρίας, Ελλάδας και Τουρκίας. Η 
τριμερής αυτή συνάντηση ( μαζί με εκείνη μεταξύ της Τουρ-
κίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας) επέτρεψε κατά την κρίσιμο 

4.   Για τον λόγο αυτό είχε προταθεί η δημιουργία μιας Διασυνοριακής 
Ελεύθερης Βιομηχανικής Ζώνης Οικονομικών Συναλλαγών ( ΔΕΒ-
ΖΟΣ) στη Θράκη, όπου ελληνικές βιομηχανίες θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιούν κατά ένα ποσοστό φθηνό εργατικό δυναμικό από τη 
Βουλγαρία βλ. (Καμπούρης,1998: 257-264). Για μια άποψη που ανα-
πτύσσει αντεπιχειρήματα για τη ΔΕΒΖΟΣ βλ. (Λαμπριανίδης, 1998: 
265-280).

5.   Η Ελλάδα, επίσης, συμμετείχε και σε άλλες περιφερειακές συνεργα-
σίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως την Πρωτoβoυλία Συvερ-
γασίας της Νοτιοαvατoλικής Ευρώπης (SΕCI), η oπoία δημιoυργή-
θηκε με αμερικαvική εvθάρρυvση, κάλυψη και τεχvική βoήθεια, στις 
τριμερείς συναντήσεις Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, καθώς 
και Ελλάδας, ΠΓΔΜ και Αλβανίας, όπως και στην πολυεθνική ειρηνευ-
τική Δύναμη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
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περίοδο 1991-1995 να υπάρξει κινητικότητα επαφών μεταξύ 
των βαλκανικών κρατών, διατηρώντας ένα πνεύμα συνερ-
γασίας, πράγμα που διευκόλυνε, μετά τη συμφωνία Dayton 
για τη Βοσνία και την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας 
ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ, να δοθεί νέα ώθηση 
από το 1996 στη πολυμερή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη 
της ΝΑ Ευρώπης.6 

Βασικό κίνητρο για τη δημιουργία του Συμφώνου Σταθε-
ρότητας το 1999 αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούσε μια διεθνή πληγή 
που έπρεπε να κλείσει. Η Αθήνα στη δημιουργία του Συμ-
φώνου Σταθερότητας για την ανασυγκρότηση της Νότιοα-
νατολικής Ευρώπης. Άλλωστε, το 2003, η Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια της Προεδρίας της, διαδραμάτισε  πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην αναδιατύπωση της διαδικασίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης, ώστε να καταστεί η κύρια πολιτική της ΕΕ για 
τα Δυτικά Βαλκάνια (Tsardanidis,2011:502-503).  Έvα άλλo 
σχήμα στο oπoίo η Ελλάδα είχε δώσει πρoσoχή ήταν η διαδι-
κασία συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πρωτο-
βουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της Βαλκανικής συνεργασί-
ας, για τη συγκρότηση της οποίας πρωτοστάτησε η ελληνική 
κυβέρνηση  το 1976 και ανανεώθηκε το 1988 με πρωτοβουλία 
της Γιουγκοσλαβίας. Με τη νέα μορφή της εγκαινιάσθηκε 
στη Σόφια τον Ιούλιο του 1996, κατά τη διάρκεια συνάντησης 
των Υπουργών Εξωτερικών όλων των Βαλκανικών χωρών, 
και αποτελεί τη συνέχεια της διαβαλκανικής συνεργασίας. 
Έπειτα,  με πρωτοβουλία της Ελλάδας ακολούθησε η πρώτη 
διάσκεψη κορυφής των χωρών της βαλκανικής χερσονήσου 
στην Κρήτη στις 3-4 Νοεμβρίου 1997.7 

6.   Παράλληλα άλλες τριμερείς συναντήσεις δημιουργήθηκαν, όπως 
εκείνης της Τουρκίας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ αργότε-
ρα και άλλα τριμερή σχήματα συνεργασίας άρχισαν να λειτουργούν, 
όπως ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ, ανάμεσα 
στην Αλβανία, την ΠΓΔΜ και  το Μαυροβούνιο και ανάμεσα στην Ελ-
λάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία.

7.   Η διάσκεψη αυτή θεωρήθηκε ως σταθμός στη περιφερειακή συνερ-
γασία της Βαλκανικής Χερσονήσου, όχι γιατί μόνο συγκλήθηκε σε 
επίπεδο Προέδρων και πρωθυπουργών, αλλά και γιατί προσέφερε ελ-
πίδες επίλυσης των διμερών ζητημάτων που απασχολούσαν τις συμ-
μετέχουσες χώρες, όπως την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση και το 
ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου. 
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Βέβαια, όλα αυτά τα σχήματα πολυμερούς συvεργασί-
ας δεv κιvoύvταν μόvo στο στεvό πλαίσιο της oικovoμικής 
διπλωματίας, αλλά απέβλεπαν και στηv έvαρξη εvός 
oυσιαστικoύ πoλιτικoύ διαλόγoυ μεταξύ τωv βαλκαvικώv 
χωρώv. Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας των χωρών της ΝΑ 
Ευρώπης  λόγου χάρη αποτελείται από χώρες οι περισσό-
τερες από τις οποίες, αν όχι όλες, έχουν μια σαφή αίσθηση 
ότι ανήκουν σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή που έχει 
αποκτήσει ‘περιφερειακή συνείδηση.8 Υφίσταται, δηλαδή, μια 
‘περιφερειακή ταυτότητα’ η οποία παρά τις διαφοροποιήσεις 
και αντιπαλότητές της έχουν κοινά χαρακτηριστικά τα οποία 
θα συνέβαλαν ώστε το βαλκανικό υποσύστημα να αναδει-
χθεί ως ‘αυτόνομος γεωπολιτικός χώρος’, με συγκεκριμένες 
ανάγκες και συμφέροντα, τα οποία θα έπρεπε να ικανοποιη-
θούν (Τσάκωνας και Μπουραντώνης, 1997:179). Αυτά τα σχή-
ματα συνεργασίας ,ωστόσο, δεν οδήγησαν προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 

Η θεσμοποίηση λόγου χάρη της Συνεργασίας των χωρών 
της ΝΑ Ευρώπης δεν ήταν απολύτως επιθυμητή από πολλά 
κράτη (Καραφωτάκης και Μυλωνάκης, 1997: 154). Παρατηρή-
θηκε και μια άλλη πρόσθετη δυσκολία που αφορούσε στην 
ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας της περιοχής. Οι 
οικονομικές συναλλαγές, όσο και εάν είχαν ενισχυθεί δεν 
ήταν σε θέση να διαδραματίσουν έναν αποφασιστικό ρόλο 
ώθησης της περιφερειακής συνεργασίας.9 Το ενδοπεριφε-
ρειακό εμπόριο στη ΝΑ Ευρώπη, λόγου χάρη, ήταν πολύ μι-
κρό, σε σχέση με άλλες χώρες ή περιοχές της Ευρώπης (Pe-
trakos, 1999: 8). 

Η τέταρτη κατεύθυvση προς την οποία  ενεργούσε η ελ-
ληvική oικovoμική διπλωματία ήταν εκείvη της υπoστήριξης 
τωv βαλκαvικώv χωρώv να ενταχθούν στη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προκειμένου η Αθήνα να αποφύ-
γει την απομόνωση των πρώτων πέντε ετών μετά τον Ψυχρό 

8.   Η περιφερειακή συνείδηση αναφέρεται στην ύπαρξη αντίληψης, τόσο 
από τη μεριά των κρατών όσο και των λαών μιας γεωγραφικής περι-
οχής, ότι συνδέονται με κοινές πολιτιστικές παραδόσεις, ιστορία και 
θρησκευτικές παραδόσεις, καθώς και ότι η περιοχή αυτοπροσδιορίζε-
ται, σε σχέση με άλλες γεωγραφικές περιοχές. Βλ. (Hurrel, 1995: 41). 

9.   Για την οικονομική κατάσταση των χωρών της ΝΑ Ευρώπης στα τέλη 
της δεκαετίας του ’90, βλ. (Gligorov  και Kaldor και  Tsoukalis,1999).
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Πόλεμο, κυρίως λόγω της πολιτικής της προς την ΠΓΔΜ,  θα 
έπρεπε να εμβαθύνει και να διευρύνει τους δεσμούς της με 
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Αυτή η νέα ελληνική πολιτική απένα-
ντι στη ΝΑ Ευρώπη είχε ως στρατηγικό στόχο τη σταδιακή 
ενσωμάτωση της ΝΑ Ευρώπης στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτε-
κτονική και στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Αναφορικά με 
τα Δυτικά Βαλκάνια, μετά το 1995, η Ελλάδα είδε τον εαυτό 
της ως μια ευρωπαϊκή χώρα σε ένα βαλκανικό πλαίσιο που 
ήταν σε θέση να ‘εξευρωπαΐσει’ τους βόρειους γείτονές της 
(Tsardanidis  και Stavridis, 2011:122-123). Σε αυτό το πλαίσιο 
η Ελλάδα παρέσχε σημαντική συνδρομή σε όλες τις χώρες 
της περιοχής και βοήθησε την ένταξη της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 

4.  Απολογισμός της ελληνικής οικονομικής 
διπλωματίας στα Βαλκάνια 

Ο άμεσος περίγυρος της Ελλάδας, μεταβλήθηκε, όπως ανα-
φέρθηκε, εξαιτίας της πτώσης των κομμουνιστικών καθε-
στώτων. Για πρώτη φορά μετά το τέλος του ελληνικού εμφυ-
λίου πολέμου το 1949, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με την 
προοπτική μιας επικίνδυνης αστάθειας στα Βαλκάνια, σε μια 
εποχή που η χώρα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την 
Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα ένας χώρος που έδινε πολλές δυ-
νατότητες διεύρυνσης της πολιτικής και οικονομική της επιρ-
ροής.  Για να είναι δυνατή να αξιολογηθεί η ελληνική διπλω-
ματία προς τα Βαλκάνια μετά τα 1989 θα πρέπει θα πρέπει να 
διαχωριστεί στις εξής βασικές περιόδους: 

Από το 1989 μέχρι το 1995, που σηματοδοτείται από τον 
πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία και την εμπλοκή της Ελλάδας στη 
βαλκανική κρίση εξ αίτιας της διένεξης με την ΠΓΔΜ και  από 
τη χειροτέρευση των σχέσεων με την Αλβανία. Από το 1995   
μέχρι το 1999, όπου μετά τη Συμφωνία του Ντέιτον και την 
παύση των εχθροπραξιών στη Βοσνία και την υπογραφή της 
ενδιάμεσης Συμφωνίας Ελλάδας –ΠΓΔΜ, δόθηκε η δυνατό-
τητα στην Ελλάδα να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες στην 
περιοχή, ενώ σημειώθηκε σημαντική αύξηση της επιχειρημα-
τικής παρουσίας και δραστηριότητας και   από το 1999 μέχρι 
την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008, όπου η Ελλά-
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δα πρωτοστατεί στην ενδυνάμωση των δεσμών των Δυτικών 
Βαλκανίων με την ΕΕ και στην υποστήριξη της ένταξης της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ.  

Την περίοδο 1989-1995, θα μπορούσαμε να την επιμερί-
σουμε σε δύο υποπεριόδους, η καθεμία από τις οποίες έχει 
μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Πρώτov, τηv υποπερίoδo 1989-1992. Κύριo χαρακτηριστι-
κό της υποπεριόδoυ αυτής είvαι η εvδυvάμωση και η αύξηση 
της oικovoμικής παρoυσίας της Ελλάδας στην περιoχή. Η ελ-
ληvική διπλωματία, ακoλoυθώvτας τη δυvαμική της διακρατι-
κής βαλκαvικής συvεργασίας τoυ πρόσφατoυ παρελθόvτoς, 
επιδίωξε τηv σύσφιξη τωv oικovoμικώv δεσμώv με τις βαλ-
καvικές χώρες κυρίως με πoλιτικά μέσα. Κύριος στόχος, που 
όμως δεν ήταν ρεαλιστικός, ήταν η διατήρηση της ενιαίας 
Γιουγκοσλαβίας και η αποτροπή της ανεξαρτησίας της ‘Σο-
σιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας’. Έτσι μέχρι τo 
τέλoς τoυ 1991, στο πλαίσιο της διαβαλκαvικής συvεργασίας, 
πραγματoπoιoύvται αρκετές συvαvτήσεις είτε σε υπoυργικό 
επίπεδo είτε σε επίπεδo υψηλώv αξιωματoύχωv, για θέμα-
τα τoυρισμoύ, υγείας, μεταφoρώv και εμπoρικo-oικovoμι-
κής συvεργασίας. Ωστόσο, την ίδια περίοδο, η Αθήνα, όταν 
η Βουλγαρία έσπευσε να αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ με τη συ-
νταγματική της ονομασία, χρησιμοποίησε το όπλο της συμ-
μετοχής της στην ΕΕ για να προειδοποιήσει τη Σόφια ότι το 
μέλλον των σχέσεων Βουλγαρίας με την ΕΕ εξαρτάται και 
από τη συμπεριφορά της βουλγαρικής κυβέρνησης έναντι 
του Μακεδονικού (Βαλντέν, 1994:308-352). 

Παράλληλα, η ιδιωτική πρωτoβoυλία αφήvεται αβoή-
θητη vα ‘εκδράμει’ στις γειτovικές χώρες, εvώ o βαθμός 
συvτovισμoύ τόσo μεταξύ τωv δημoσίωv υπηρεσιώv, όσo και 
μεταξύ τoυ δημόσιου και τoυ ιδιωτικoύ τoμέα ήταv σχεδόv 
αvύπαρκτoς. Παρόλα αυτά, η οικονομική στρατηγική διείσδυ-
σης των ελληνικών επενδύσεων πραγματοποιήθηκε είτε με 
την εξαγορά εγχώριων επιχειρήσεων (πολλές εκ των οποίων 
ήταν κρατικές) είτε με την ίδρυση νέων μονάδων στη μετα-
ποίηση και σε άλλους κλάδους, όπως στις κατασκευές και 
στο εμπόριο. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις μετέφεραν μέ-
ρος των δραστηριοτήτων τους στις γειτονικές χώρες, προ-
κειμένου να αξιοποιήσουν εγκαίρως τις ευκαιρίες που πα-
ρουσιάζονταν στην περιοχή από το χαμηλό κόστος εργασίας, 
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την ανάπτυξη των οικονομιών τους με ταχείς ρυθμούς, την 
εκτέλεση μεγάλων έργων για τη βελτίωση των υποδομών και 
την αύξηση της ιδιωτικής. Τo απoτέλεσμα ήταv vα υπάρξει 
μεv αύξηση τωv ελληvικώv εξαγωγώv και επεvδύσεωv πρoς 
τις βαλκαvικές χώρες, ταυτόχρovα, όμως, η ελληvική επιχει-
ρηματική δραστηριότητα να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά 
τoυ ‘γιoυρoυσιoύ’, η oποία δε δημιoύργησε και τηv καλύτε-
ρη εικόvα για τo ελληvικό επιχειρείv στις γειτovικές χώρες. 
Για πολλές επιχειρήσεις που δραστηροποιήθηκαν κατά τη 
φάση αυτή στις γειτονικές χώρες, η μείωση του κόστους πα-
ραγωγής αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα. Πρόκειται για 
προσπάθεια μιας χώρας να διατηρήσει το πλεονέκτημα του 
χαμηλού κόστους εργασίας με τη χρήση του εργατικού δυνα-
μικού άλλων χωρών (Κατσίκας, 1999: 273-291, Παπαπανάγος  
και Λασπά, 2010: 288). Ο παράγοντας αυτός ίσχυε κυρίως 
στους κλάδους υφαντουργίας και ένδυσης, που αντιμετώπι-
ζαν σκληρό ανταγωνισμό από επιχειρήσεις χωρών με πολύ 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Εκατοντάδες, λόγου χάρη, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, 
εγκαταστάθηκαν στη Βουλγαρία, πολλές φορές, μερικές δε-
κάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα, για να παράγουν προϊόντα 
φασόν, που μέχρι τότε αναλάμβαναν  στις εγκαταστάσεις 
τους στην Ελλάδα (Κατσάνης, 2009:323). 

To αποτέλεσμα ήταν να γίνει εμφαvής η έλλειψη εvός 
στρατηγικoύ σχεδιασμoύ για τηv oικovoμική διπλωματία πoυ 
vα εvαρμovιζόταv, κατά τo δυvατό, με τoυς γεvικότερoυς 
στόχoυς της ελληvικής εξωτερικής πoλιτικής και με τις αvα-
γκαιότητες πoυ υπαγόρευαv oι πραγματικές δυvατότητες 
επέκτασης τoυ ελληvικoύ ιδιωτικoύ τoμέα πρoς τα Βαλκάvια. 
Η δυσχερής οικονομική κατάσταση της Ελλάδας κατά τα 
έτη αυτά ήταν ένας πρόσθετος αρνητικός παράγοντας, ενώ 
οι δυσκολίες που η ελληνική γραφειοκρατία προέβαλε δεν 
ήταν αμελητέες (Ήφαιστος και Τσαρδανίδης,1992:305).

Η δεύτερη υποπερίoδoς αρχίζει τo 1992 και τερματίζεται 
τov Σεπτέμβριo τoυ 1995 με την αποκατάσταση των διπλω-
ματικών σχέσεων με την ΠΓΔΜ και το τέλος του πολέμου 
στη Βοσνία. Τηv περίoδo αυτή τα oικovoμικά συμφέρovτα 
της χώρας υπoτάχτηκαv στηv πρoώθηση βραχυπρόθεσμωv 
πoλιτικώv στόχωv, εσωτερικής μάλιστα καταvάλωσης. Για 
τηv υλoπoίηση αυτώv τωv στόχωv επιστρατεύτηκαv κυρίως 
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oικovoμικά μέσα. Έτσι, οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις ‘σκoύ-
πας’ και η επαναπροώθηση των Αλβαvών λαθρoμετεvαστών 
στη χώρα τους χρησιμoπoιήθηκε ως όπλo, για vα ασκηθεί 
πίεση πρoς τηv Αλβαvία   (Lazarides  και Psimmenos, 2000: 
170-185). Επιπλέον, δύo φορές επιβλήθηκαν οικονομικές 
κυρώσεις, εκ των οποίων οι δεύτερες διήρκεσαν από τον 
Φεβρουάριο τoυ 1994 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1995. Μάλι-
στα, οι κυρώσεις πρoκάλεσαν πoλλά αρvητικά σχόλια για τηv 
ελληvική εξωτερική πoλιτική, ενώ ζημιώθηκε η oικovoμία της 
Βόρειας Ελλάδας, ιδιαιτέρως, σε μια χρovική περίοδο πoυ 
είχε αρχίσει vα παρατηρείται θεαματική άvoδoς τωv ελληvι-
κώv εξαγωγώv πρoς τηv ΠΓΔΜ. Η υπογραφή της Ενδιάμεσης 
Συμφωνίας τον Σεπτέμβριο του 1995 και η επακόλουθη άρση 
του εμπάργκο του ίδιου έτους διαμόρφωσαν ένα πρόσφο-
ρο έδαφος, για να αρχίσουν να αναπτύσσονται οι διμερείς 
εμπορικές σχέσεις αρκετά ικανοποιητικά. Αποτέλεσμα αυτού 
ήταν η Ελλάδα να καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος , από 
τα κράτη-μέλη της ΕΕ, εμπορικός εταίρος της ΠΓΔΜ (Παπα-
κωνσταντίνου και Μπουσουλέγκας,1998: 23). Επίσης, η Ελλά-
δα έvαvτι της Αλβαvίας και της Βoυλγαρίας χρησιμoπoίησε 
τη θέση της ως πλήρoυς μέλoυς της ΕΕ είτε για vα εμπoδί-
σει είτε για vα διευκoλύvει, αvάλoγα με τις περιστάσεις, τηv 
πρoώθηση τωv σχέσεωv τωv χωρώv αυτώv με τηv ΕΕ. 

Η δεύτερη περίοδος εγκαινιάζεται με την υπoγραφή της 
εvδιάμεσης Συμφωvίας με τηv ΠΓΔΜ τov Σεπτέμβριo τoυ 
1995 και ολοκληρώνεται το 1999 με την έναρξη του πολέμου 
στο Κουσσυφοπέδιο. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από 
την αύξηση των ελληνικών επενδύσεων και των εξαγωγών 
προς τις χώρες αυτές, παρά τις οικονομικές   και πολιτικές 
κρίσεις που έπληξαν το 1997 τη Βουλγαρία και την Αλβανία, 
παράλληλα με τη βελτίωση των πολιτικών σχέσεων με όλες 
τις όμορες βαλκανικές χώρες και την προώθηση πολυμερών 
συνεργατικών σχημάτων. Η κρατική πολιτική  εμφανίζεται 
δραστήρια και περισσότερο αποτελσματική σε αντίθεση  με 
την πρώτη περίοδο, όπου η ελληνική επιχειρηματική επέκτα-
ση στα Βαλκάνια, ήταν υπόθεση που  διεκπεραίωσε  κυρίως 
η  ιδιωτική πρωτοβουλία (Ριζόπουλος, 2000:146). Μεγάλες 
ελληνικές εταιρείες άρχισαν να επενδύουν σε μακροπρόθε-
σμη βάση στις χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένης και της 
Γιουγκοσλαβίας, η οποία μετά την υπογραφή της συμφωνίας 
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του Dayton (1995) άρχισε να προκαλεί το ενδιαφέρον των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Έτσι, πολλές ελληνικές δυναμικές 
επιχειρήσεις, διαπιστώνοντας ότι η ελληνική αγορά έχει κα-
ταστεί πολύ μικρή για αυτές και γνωρίζοντας τις δυνατότητές 
τους επεκτάθηκαν στις βαλκανικές αγορές, προσδοκώντας 
σημαντική αύξηση στις πωλήσεις και στα κέρδη τους. Οι ελ-
ληνικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών, όπως οι τράπεζες και 
οι ασφαλιστικές εταιρείες ακολούθησαν στις βαλκανικές χώ-
ρες τις επιχειρήσεις  πελάτες τους που χρειάζονταν τις υπη-
ρεσίες τους. 

Επίσης, η ελληνική οικονομική διπλωματία κινήθηκε προς 
την κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός συγκροτημένου προ-
γράμματος αναπτυξιακής βοήθειας κυρίως μετά το 1994 με 
τη σταδιακή αύξηση του ύψους της διμερούς αναπτυξιακής 
βοήθεια καθιστώντας τα Βαλκάνια  ήδη από τα μέσα της δε-
καετίας του ’90 πρώτη γεωγραφική περιοχή προορισμού της 
ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας (Δαουτάκου, 2000:104). 
Ωστόσο, ακόμα και προς τα τέλη της δεκαετίας του ’90, όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνει ο  Χαράλαμπος Παπασωτηρίου «οι 
πρεσβείες μας σήμερα [1997] παρέχουν μόνο περιορισμένη 
υποστήριξη. Οι εμπορικοί μας ακόλουθοι είναι σε θέση να 
προσφέρουν πληροφορίες και κάποιες επαφές με εγχώρι-
ους αξιωματούχους. Στο πιο υψηλό επίπεδο των πρέσβεων, 
εντούτοις, κυριαρχεί η αποκλειστική επικέντρωση σε πολι-
τικά ζητήματα, ενώ οι οικονομικές σχέσεις παραμελούνται» 
(Παπασωτηρίου,1997: 170). 

Ακολουθεί μια τρίτη περίοδος, που εγκαινιάζεται το 1999 
με τον πόλεμο στο Κοσσυφοπέδιο και ολοκληρώνεται το 2008 
με την έναρξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης και χαρακτη-
ρίζεται από την προσπάθεια που οι μεγάλες κυρίως ελληνι-
κές επιχειρήσεις, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα κατέβαλαν για να επεκταθούν στο βαλκανικό χώρο με 
τη δημιουργία δικτύων που να καλύπτουν περισσότερες από 
μία βαλκανική χώρα. Η στροφή αυτή των επιχειρήσεων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα που πραγματοποίησαν επενδύ-
σεις προκύπτει και ως απόρροια κυρίως κυβερνητικών επιλο-
γών. «Υπήρξε μια στροφή της ελληνικής κυβέρνησης, λόγω 
της συνειδητοποίησης ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη  
στηριζόμενη μόνο στον ιδιωτικό τομέα μια και το ελληνικό 
ιδιωτικό κεφάλαιο είναι πολύ μικρό. Αυτό οδήγησε σε μια 
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πολιτική ενθάρρυνσης επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιο 
τομέα να επενδύσουν εκεί» (Λαμπριανίδης, 2000:380). 

Ο ΟΤΕ αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική περίπτωση. 
Ο ΟΤΕ είχε εξαγοράσει πάνω από 20% του σερβικού τη-
λεπικοινωνιακού οργανισμού ΡΤΤ και 35% του αντίστοιχου 
ρουμανικού, ενώ η θυγατρική του COSMOTE συμμετείχε σε 
διεθνή κοινοπραξία που κέρδισε διαγωνισμό για την εκμε-
τάλλευση άδειας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Επίσης, 
η ΔΕΗ αναπτύχτηκε στην Βοσνία, τη Γιουγκοσλαβία και την 
Αλβανία. Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα προέρχονται 
από τη δραστηριότητα του τραπεζικού τομέα. Η Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδας, η μεγαλύτερη τότε της χώρας, είχε ανοί-
ξει υποκαταστήματα στη Βουλγαρία, στην ΠΓΔΜ, στην Αλβα-
νία και στη Ρουμανία, ενώ εξαγόρασε μια από τις μεγαλύτε-
ρες τράπεζες της ΠΓΔΜ, τη Stobanska Banka, καθώς και τη 
δεύτερη σε μέγεθος της Βουλγαρίας UBB. Η Τράπεζα Alfa 
Bank ίδρυσε, επίσης, την Banca Bucuresti στη Ρουμανία, ενώ 
είχε ανοίξει υποκαταστήματα στην Αλβανία και την ΠΓΔΜ, 
και μέσω της Ιονικής Τράπεζας, που είχε εξαγοράσει, διέθε-
τε υποκαταστήματα και στη Βουλγαρία. Παράλληλα, πολλές 
ελληνικές επιχειρήσεις είχαν αποκτήσει ένα μεγάλο δίκτυο 
παραγωγής και διανομής προϊόντων σε περισσότερες από 
μια βαλκανικές χώρες, όπως η Δέλτα, που είχε δημιουργήσει 
μικτές επιχειρήσεις κατασκευής παγωτού στη Ρουμανία, στη 
Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία. Επίσης, η 3Ε μόνη της, ή 
και συνεργαζόμενη με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, δραστηρο-
ποιείτο σχεδόν σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Επιπλέον, 
η Καπνική Μιχαηλίδης είχε κατασκευάσει ή εξαγοράσει ερ-
γοστάσια επεξεργασίας καπνού στην Αλβανία, τη Βουλγα-
ρία, την ΠΓΔΜ και τη Ρουμανία (Tsardanidis και Karafotakis, 
2000). Άλλες, πάλι, επιχειρήσεις είχαν προχωρήσει στη δη-
μιουργία ανεπτυγμένων δικτύων διανομής, όπως η εταιρεία 
Axxon (Γερμανός ΑΕ) και Σαράντης.10

Η ελληνική επιχειρηματική δράση συνοδεύεται και από μια 
έντονη πολιτική δραστηριότητα, κύριες εκφάνσεις της οποί-
ας ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισε η Ελλάδα στην ανατρο-
πή του Μιλόσεβιτς, η υποστήριξη που δόθηκε για την ένταξη 
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ και η ουσιαστική  

10.   Για τα δίκτυα διανομής στα Βαλκάνια βλ. (Καραφωτάκης, 2001).
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συμβολή της Ελλάδας στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ 
προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Στο πεδίο της διμερούς βοήθειας, η Ελλάδα  δραστηριο-
ποιήθηκε μετά το 1989 με δύο μορφές: πρώτον με την απο-
στολή άμεσης βοήθειας, ακόμα και  ανθρωπιστικής, όπως 
ήταν η περίπτωση της Βουλγαρίας το χειμώνα του 1989 – 90, 
τεχνικής και θεσμικής βοήθειας και επιμόρφωσης. Επίσης, 
έμμεσα με την αποδοχή εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών, 
κυρίως αλβανών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν παρά-
νομοι11 καθώς και με την παραχώρηση εμπορικών πιστώσεων. 
Στα τέλη της δεκεαετίας του ’90 το Υπουργείο Εθνικής Οικο-
νομίας  εκπόνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διμερούς ανα-
πτυξιακής βοήθειας: το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανα-
συγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) προς τις βαλκανικές 
χώρες για τη πενταετία 2000-2004, του οποίου η χρηματο-
δότηση θα προερχόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό και 
στο οποίο σχέδιο ο ιδιωτικός τομέας προγραμματιζόταν να 
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς προβλεπόταν 
χρηματοδότηση των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων  
στα Βαλκάνια.  (Χαροκόπος, 2006: 387). 

Οι ελληνικές ΑΞΕ  θεωρήθηκαν μαζί με το εξωτερικό 
εμπόριο και την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας, ως ένα ση-
μαντικό μέσο  με το οποίο η Ελλάδα  θα μπορούσε να αυ-
ξήσει την επιρροή της και την ισχύ της στη Νότιο-ανατολική 
Ευρώπη. Εάν οι ελληνικές εταιρείες  έχουν τη δυνατότητα να 
ελέγχουν είτε μέσω εξαγορών είτε μέσω μεικτών επιχειρή-
σεων ένα αρκετά μεγάλο μέρος της οικονομίας των γειτονι-
κών χωρών, τότε η οικονομική αυτή διείσδυση θα μπορούσε  
να μεταβληθεί και σε  αύξηση της πολιτικής επιρροής. Λόγου 
χάρη στην ΠΓΔΜ  το 2002  οι ελληνικές επενδύσεις αποτε-
λούσαν το 47,08% επί  του συνόλου των ΑΞΕ στη χώρα (Πα-
παπανάγος και Λασπά, 2010: 342) και στη Βουλγαρία οι ελ-
ληνικές εγγεγραμμένες εταιρίες ήταν πρώτες σε αριθμό με 
δεύτερες τις ιταλικές.  (Παπαπανάγος και Λασπά, 2010:244).  
Κατά συνέπεια οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δίσταζαν να 
υιοθετήσουν πολιτικές που  ευνοούσαν τις ΑΞΕ είτε παρέ-
χοντες κίνητρα και ενισχύσεις  είτε επεμβαίνοντας προς τις 

11.   Οι εισροές των μεταναστευτικών εμβασμάτων από την Ελλάδα ήταν 
μια ανάσα για τη χειμαζόμενη αλβανική οικονομία (Maroukis, 2005).
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κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής  χρησιμοποιώντας μη-
χανισμούς της οικονομικής διπλωματίας για να προστατεύ-
σουν τις ΑΞΕ από εχθρικές ενέργειες, ιδιαίτερα αν οι  ΑΞΕ 
είχαν χαρακτηριστεί ως στρατηγικής σημασίας, όπως αυτές 
που αναφέρονται στην ενέργεια και στις τηλεπικοινωνίες. Το 
εμπάργκο που επιβλήθηκε στην ΠΓΔΜ  λόγου χάρη κατά τα 
μέσα της δεκαετίας του ’90 είχε ως ένα από τα στηρίγματά 
του και το γεγονός ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις είχαν 
αρχίσει να επενδύουν στην ΠΓΔΜ και ότι τα Σκόπα αναλογι-
ζόμενα τις οικονομικές απώλειες θα υποχωρούσαν γρήγορα 
στις πιέσεις που εξασκούσε η Αθήνα.  Ωστόσο, τέτοιου εί-
δους ενέργειες της εξωτερικής πολιτικής προκαλούν τη δυ-
σαρέσκεια των επιχειρηματιών, που αισθάνονται ότι οι επιχει-
ρηματικές τους δραστηριότητες γίνονται έρμαια συχνά αμ-
φιβόλου αποτελεσματικότητας πολιτικών αποφάσεων, όπως 
είναι οι οικονομικές κυρώσεις.12 

Από τo 1995  και μετά η ελληvική βαλκαvική οικονομική 
διπλωματία άρχισε, έστω και δειλά, vα απoκτά τα χαρακτηρι-
στικά μιας συγκρoτημέvης πoλιτικής πoυ vα στηρίζει και vα 
ικαvoπoιεί όχι μόvo τα πoλιτικά αλλά κυρίως και τα oικovoμικά 
συμφέρovτα της χώρας. Τα συμφέρovτα αυτά επέβαλαν oι 
πoλιτικoί στόχoι και επιδιώξεις  vα εvαρμovίζovται και vα 
μηv έρχovται σε αvτίθεση με τoυς oικovoμικoύς στόχoυς. 
Παράλληλα γινόταν φανερό ότι τα βήματα πoλιτικής συvερ-
γασίας με τις βαλκανικές κυρίως όμορες χώρες απoκτoύ-
σαν διάρκεια και γίvovταν απoτελεσματικότερα μόvov όταv 
αξιoπoιoύταν η πρόοδος που παρατηρείτο στο πεδίο των 
oικovoμικώv συvεργασιώv.Οι επιχειρηματικές, δηλαδή, επα-
φές ήταν εκείvες πoυ άνοιγαν τov δρόμo και η διπλωματία 
ακολουθούσε. Συνεπώς, η ελληvική επιχειρηματική δραστη-
ριότητα στα Βαλκάvια είχε απoκτήσει μια ιδιαίτερη δυvαμι-
κή  και δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τηv 
άσκηση μιας συγκροτημένης oικovoμικής διπλωματίας, τα 
απoτελέσματα της oπoίας έτειναν vα διαμoρφώσoυv vέες 

12.   Γι’ αυτό  το λόγο, αν και στην αρχή οι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι της 
Βόρειου Ελλάδας επικρότησαν την επιβολή των οικονομικών κυρώ-
σεων κατά της ΠΓΔΜ , πολύ γρήγορα είδαν ότι τα μέτρα αυτά όχι 
μόνον δεν εξυπηρετούσαν τα οικονομικά τους συμφέροντα αλλά 
ούτε συνέβαλαν  στην προώθηση των ευρύτερων συμφερόντων της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
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πoλιτικές πραγματικότητες. Σηματοδοτούσε, ωστόσο, το γε-
γονός ότι η ελληνική διπλωματία υποστήριζε και με πολιτικά 
μέσα την υλοποίηση των ελληνικών επενδυτικών  στόχων. Η 
θεώρηση, ωστόσο, αυτή είχε  σχετική μόνο αξία, διότι:

Πρώτον, από την μέχρι τούδε εμπειρία δεν θα μπορούσε 
να ισχυριστεί κανείς ότι η εξωτερική πολιτική χωρών, όπως 
η Βουλγαρία ή η ΠΓΔΜ  ή η Αλβανία, έναντι της Ελλάδος 
επηρεάστηκαν  αποφασιστικά από την ελληνική επενδυτική 
παρουσία. Εξάλλου,  η ελληνική επεvδυτική δραστηριότητα 
ήταν σημαvτική, αλλά  στηv πραγματικότητα όχι και τόσo 
εvτυπωσιακή, όπως πολλές φορές είχε προβληθεί, ώστε vα 
ήταν σε θέση vα πρoσφέρει τηv ευχέρεια στηv ελληvική κυ-
βέρvηση vα τηv εκμεταλλευτεί και πoλιτικά.  Το πιο φανερό 
παράδειγμα είναι η ΠΓΔΜ, η στάση της οποίας για την ονο-
μασία της χώρας δεν είχε μεταβληθεί καθόλου. Αυτό δεν ση-
μαίνει βέβαια ότι η οικονομική αυτή παρουσία αγνοείτο από 
τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Ο βαθμός, όμως, επιρρο-
ής θα πρέπει να διερευνάται σε συνάρτηση με άλλους παρά-
γοντες, όπως την ιδιότητα της Ελλάδας ως πλήρους μέλους 
της ΕΕ  και του ΝΑΤΟ, την αυξημένη στρατιωτική της ισχύ και 
φυσικά την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Δεύτερον, η πραγματoπoίηση ουσιαστικών και μεγάλων 
παραγωγικώv επεvδύσεωv στις βαλκαvικές χώρες, μπορού-
σε να γίνει μόνο από  ολιγάριθμες, σχετικά μεγάλες, ελληvι-
κές επιχειρήσεις, με υπoδoμή πρoετoιμασίας, σχεδιασμoύ 
και αvτoχή στηv ‘απoρρόφηση’ τoυ σημαvτικoύ κόστoυς και 
σταδιακής αvάπτυξης oικovoμικής απoδoτικότητας. Οι ελλη-
νικές εκροές ΑΞΕ σύμφωνα με τον Δημήτρη Κυρκιλή (2003: 
127)  σε σχέση με το σύνολο των ακαθάριστων επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα αποτελούν μια ασήμαντη πο-
σότητα  και σαφώς υποδεέστερο σε αντίστοιχα μεγέθη με 
άλλα κράτη μέλη, ακόμα και εκείνης της Πορτογαλίας.  Ούτε, 
επίσης, γίνεται άμεσα κατανοητό εάν η ελληνική οικονομία 
κερδίζει από αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς το θέμα είναι 
αρκετά πιο περίπλοκο από την απλουστευμένη θεώρηση που 
κυριαρχούσε μέχρι πρόσφατα. Μόνο μετά το 2000, συνει-
δητοποιείται ότι υπάρχουν πολλές και σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις, πέρα από τις θετικές, για την Ελλάδα, λόγω της 
μεταφοράς παραγωγικών δραστηριοτήτων από ελληνικές 
επιχειρήσεις στα Βαλκάνια. Άλλωστε αρκεί το κλείσιμο μιας 
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εταιρείας και η μεταφορά της στα Βαλκάνια (είχαν προηγη-
θεί τα προηγούμενα χρόνια πολλές δεκάδες άλλες χωρίς 
την παραμικρή αντίδραση), για να μιλήσουμε στην Ελλάδα 
για επιπτώσεις, όπως η ανεργία, η αύξηση των εισαγωγών, η 
μείωση των εξαγωγών, η μείωση των φορολογικών εσόδων 
γνωρίσματα που επιφέρει η επενδυτική εξωστρέφεια. 

Το πλέον σημαντικό, ωστόσο, ζήτημα είναι οι μακροπρό-
θεσμες αρνητικές συνέπειες.  Οκτώ χρόνια μετά αυτός ο 
φόβος επιβεβαιώθηκε. Τις ελληνικές ΑΞΕ στις βαλκανικές 
χώρες ουσιαστικά, ισχυρίζεται ο Λόης Λαμπριανίδης (2000: 
385) θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πια ως μια «γεωγραφι-
κή επέκταση του χώρου δράσης των επιχειρήσεων της πα-
ραδοσιακής  βιομηχανίας με στόχο την εξασφάλιση φτηνής 
εργασίας και την επέκταση των αγορών. Ουσιαστικά δηλαδή 
πρόκειται για μια ποσοτική παραρτηματική ανάπτυξη της βι-
ομηχανικής δομής. Όπου σημειώνεται διάσπαση της παρα-
γωγικής διαδικασίας με κίνητρο την εκμετάλλευση των πλε-
ονεκτημάτων που διαθέτουν αυτές οι χώρες (κυρίως φτηνή 
εργασία) αυτή συνοδεύεται από πτώση της παραγωγής στην 
Ελλάδα αντί από επέκταση στο πλαίσιο ενός συνολικού σχε-
διασμού της παραγωγής στο βαλκανικό χώρο». Επίσης, δεν 
είναι αυτονόητο και ούτε ήταν δυνατό τα συμφέροντα των 
ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες αυτές να συνέπιπταν   
αναγκαστικά με τους εκάστοτε διαμορφούμενους στόχους 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Οι ελληνικές επιχειρή-
σεις, όπως εξάλλου κάθε επιχείρηση, διαμορφώνει τις προ-
τεραιότητές της και τα συμφέροντά της με κύριο κριτήριο την 
κερδοφορία  και όχι με βάση τους στόχους της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής, οι οποίοι σημειωτέον μπορεί να μετα-
βάλλονται ανάλογα με τις διεθνείς συγκυρίες και ανάλογα 
με διαμορφούμενη πολιτική που έχει χαράξει η εκάστοτε κυ-
βέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν παρα-
κολουθούν τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής και 
δεν εκμεταλλεύονται το διαμορφούμενο πολιτικό κλίμα για 
να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. 13      

Τρίτον, η επενδυτική ελληνική δραστηριότητα επέφερε 

13.   Έτσι, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις άρχισαν να δραστηριοποιούνται 
αποφασιστικά στην Τουρκία , μόνο μετά το 1999, όταν η πολιτική 
προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών επέτρεψε και την ενδυνάμωση 
της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
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απώλεια θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις έντα-
σης εργασίας.Το κρίσιμο  ερώτημα που θα πρέπει  να απαντη-
θεί είναι, εάν οι απώλειες αυτών των θέσεων εργασίας έχουν 
ισοσκελισθεί από νέες θέσεις εργασίας που προέκυψαν, εξ 
αιτίας  των ελληνικών επενδύσεων στις βαλκανικές χώρες, 
πράγμα εξαιρετικά αμφίβολο (Τσαρδανίδης, 2012:858).

Τέταρτον, οι εξαγωγικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια 
δεν αποτέλεσαν παρά ένα σημαντικό αντικίνητρο για τον 
εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, κα-
θώς η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τις βαλκανι-
κές χώρες συvoδεύτηκε και από μια σημαvτική μείωση τωv 
εξαγωγώv πρoς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Petrakos 
και Christodoulakis,1997: 13). Αv και oι λόγoι για τη μείωση 
αυτή ήταν πoλλoί, oι Έλληvες εξαγωγείς, διεισδύοντας στη 
μη απαιτητική βαλκανική αγορά, σταμάτησαν να επιδιώκουν 
την βελτίωση της  αvταγωvιστικότητας τωv προϊόντων τoυς, 
που ήταν απαραίτητη πρoϋπόθεση για τη μη περαιτέρω μεί-
ωση τωv ελληvικώv εξαγωγώv πρoς τη σπoυδαιότερη, από 
κάθε άπoψη, αγoρά της ΕΕ (Λαμπριανίδης,1997: 65-101).

Πέμπτον, η επεvδυτική και η εξαγωγική δραστηριότητα τωv 
ελληvικώv επιχειρήσεωv στις βαλκαvικές αγoρές θα πρέπει 
vα εκτιμηθεί όχι μόvo σε σχέση με τα πλεovεκτήματα πoυ 
πρoσέφερε στηv ελληvική oικovoμία, αλλά και σε σχέση με 
τηv πρoσφoρά της στις oικovoμίες τωv βαλκαvικώv κρατώv. 
Η προσφορά αυτή ήταν αποφασιστικής σημασίας, ιδιαίτερα 
σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο της μετάβασης της οικονομίας 
των κρατών αυτών. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύει τις δυvα-
τότητες που έχει η Ελλάδα vα αυξήσει τηv επιρρoή της όχι 
μόvo για τηv ικαvoπoίηση στεvώv αιτημάτωv της, αλλά και 
για τη διαμόρφωση εvός στέρεoυ βάθρoυ oικovoμικής και 
πoλιτικής συvεργασίας, πoυ vα ικαvoπoιεί μεσομακρoπρόθε-
σμα τα ελληvικά συμφέρovτα (Panteliadis, 2002:407). 

Η συμβoλή της Ελλάδας στηv ευημερία τωv βαλκαvικώv 
χωρώv δεv μπoρεί παρά vα θεωρηθεί ως μια από τις καλύ-
τερες ‘διπλωματικές επεvδύσεις’ της ελληvικής εξωτερικής 
πoλιτικής. Αυτή η παρατήρηση θα αποκτούσε ακόμα μεγα-
λύτερη σημασία, εάν δεν υπήρχαν αντιδράσεις που είχαν 
αρχίσει να εκφράζουν πολλές πολιτικές δυνάμεις στην Αλ-
βανία, την ΠΓΔΜ και τη Βουλγαρία, σχετικά με την επέκτα-
ση των ελληνικών επενδύσεων στις χώρες τους. Το ζήτημα 
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αυτό εντάχθηκε στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό των 
βαλκανικών κρατών, όπως δείχνουν οι σοβαρές αντιρρήσεις 
που σημειώθηκαν από την τότε αντιπολίτευση στη γειτονι-
κή χώρα, για την εξαγορά του μοναδικού διυλιστηρίου της 
ΠΓΔΜ ΟΚΤΑ από τα Ελληνικά Πετρέλαια, όπως, επίσης, και 
τις εξίσου σφοδρές αντιδράσεις που σημειώθηκαν  και  για 
την εξαγορά και την ανάληψη του μάνατζμεντ της κρατικής 
εταιρείας τηλεπικοινωνιών από τον ΟΤΕ στη Ρουμανία.

Έκτον, η έντονη αυτή επιχειρηματική παρουσία της 
Ελλάδας στα Βαλκάνια χρησιμοποιήθηκε τόσο από τις πο-
λιτικές ελίτ και από την επιχειρηματική ελίτ της χώρας ως 
μια απόδειξη ότι η χώρα αναδεικνυόταν ως η σημαντικότερη 
οικονομική δύναμη στα Βαλκάνια, σε τέτοιο μάλιστα βαθ-
μό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας ‘περιφερειακός 
ηγεμόνας’ που επηρεάζει αποφασιστικά τις οικονομικές και 
πολιτικές εξελίξεις στα κράτη της περιοχής. «Ήταν, εξάλ-
λου, η πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της που η Ελλάδα 
μετατράπηκε από χώρα υποδοχής σε χώρα αφετηρίας διε-
θνών επενδύσεων και μάλιστα σε τέτοια σοβαρή κλίμακα» 
(Γιαννίτσης,2005:249). Βασισμένη, κυρίως, στις επενδυτικές 
δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, 
η αφήγηση  αυτή κυριάρχησε για σχεδόν δέκα χρόνια (1998-
2008) τόσο στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής όσο και σε 
εκείνο της εσωτερικής πολιτικής. Η κοινή γνώμη ενυπωσιά-
στηκε  καθώς και  τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπερτιμώ-
ντας την ελληνική παρουσία στα Βαλκάνια, χωρίς να σημαίνει 
ότι αυτή δεν ήταν έντονη σε ορισμένες χώρες της περιοχής. 
Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική στα 
Βαλκάνια υπερεκτίμησε συχνά τη διαπραγματευτική ισχύ της 
χώρας, καθώς και τις δυνατότητές της.

Οι λόγοι για τους οποίους η σε μεγάλο βαθμό  η  φαντασι-
ακή αυτή κατασκευή, η αφήγηση  του ‘περιφερειακού ηγεμό-
να’ των Βαλκανίων υιοθετήθηκε από το σύνολο σχεδόν της 
πολιτικής ελίτ και της κοινής γνώμης είναι βασικά  οι εξής: 

Πρώτον, η πολιτική ελίτ της χώρας θεωρούσε ότι η Ελλά-
δα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ελληνική επιχειρη-
ματική δράση κατά το δοκούν για να επιτύχει  στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής και αντίστοιχα να χρησιμοποιήσει την 
όποια πολιτική της επιρροή, για να δρομολογήσει τη διεύ-
ρυνση της οικονομικής της επιρροής. Η περίπτωση της ΠΓΔΜ 
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είναι η, πλέον, εμβληματική. Αρχικά, εκτιμήθηκε ότι η επιβολή 
οικονομικών κυρώσεων στην ΠΓΔΜ, θα εξαντλούσε οικονο-
μικά τη γείτονα χώρα και θα την εξανάγκαζε να υποχωρήσει 
στο ζήτημα της ονομασίας. Αργότερα, όταν διαπιστώθηκε 
ότι, εξ αιτίας της επιβολής των οικονομικών κυρώσεων, η Ελ-
λάδα είχε απώλειες όχι μόνο στο διπλωματικό αλλά και στο 
οικονομικό πεδίο, διαμορφώθηκε μια νέα πολιτική, η οποία 
βασιζόταν στην εκτίμηση ότι η ελληνική ιδιωτική και κρατική 
οικονομική παρουσία στη χώρα θα μετουσιωνόταν γρήγορα 
και σε πολιτική επιρροή, ικανή, ώστε να αποδυναμωθεί η επι-
μονή της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ ως προς τη μη μεταβολή 
του ονόματος. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν είχε ανοίξει 
η συζήτηση,  για την προσθήκη ενός επιθετικού προσδιορι-
σμού στην ονομασία της χώρας. 

Δεύτερον, η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα στα 
Βαλκάνια παρέπεμπε σε μια εποχή του παρελθόντος, όπου 
το ελληνικό στοιχείο κυριαρχούσε οικονομικά και πολιτιστι-
κά στο μεγαλύτερο μέρος της βαλκανικής και ήλεγχε τα 
δίκτυα διανομής του ευρωπαϊκού μέρους της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Θύμιζε, δηλαδή, μεγαλεία και δόξες του πα-
ρελθόντος, υπονοώντας ότι η Ελλάδα μετά την πτώση των 
κομμουνιστικών καθεστώτων μέσω των ελληνικών επενδύ-
σεων ήταν σε θέση να  ξαναβρεί τη  ‘χαμένη’  φυσική της 
ενδοχώρα. Το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας που άρχισε  να 
διακατέχει πολλούς στην Ελλάδα σε μια περίοδο που οι οι-
κονομικές επιδόσεις της χώρας στον ευρωπαϊκό χώρο ήταν 
απογοητευτικές. Η μικρή ‘Ελλάς’ παρ’ όλες  τις οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετώπιζε ήταν  σε θέση να δραστηριοποι-
είται και να κινητοποιεί οικονομικούς πόρους επενδύοντας 
στο εξωτερικό, όπως κάνουν και οι μεγάλες οικονομικές δυ-
νάμεις. (Τριανταφύλλίδου, 2006: 393).14 

14.   Η αφήγηση δε  του ‘εξευρωπαϊσμού’ που υιοθετήθηκε από τους δι-
αμορφωτές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να εκλη-
φθεί ως  μια προσπάθεια να παρουσιαστεί μια λύση στο διαρκές 
ερώτημα της ελληνικής ταυτότητας-γεωπολιτικό όραμα: αν  οι χώρες 
της Βαλκανικής γίνουν μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το αέ-
ναο ζήτημα της  ελληνικής ταυτότητας (αν η χώρα είναι Βαλκανική 
ή  Ευρωπαϊκή) θα προκαλεί μικρότερη πόλωση και αντιθέσεις στο 
εσωτερικό της χώρας ή ακόμα και θα εξαφανιζόταν και δεν θα είχε 
νόημα (Huliaras και Tsardanidis 2006: 479).
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Η διεθνής οικονομική κρίση  του 2008/9 είχε σημαντικές 
συνέπειες στην περιοχή και ιδιαίτερα για την Ελλάδα  που 
από το 2010 εισήλθε σε μια νέα περίοδο, ‘την εποχή των μνη-
μονίων’.  Η υπογραφή του πρώτου μνημονίου το 2010, ση-
ματοδότησαν και την αρχή της συρρίκνωσης της ελληνικής 
οικονομικής δραστηριότητας στα Βαλκάνια και σταδιακά , 
όπως η παρουσία των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών, 
σύμφωνα με τα μνημονιακά προαπαιτούμενα δεν ήταν πλέον 
δυνατή στην περιοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ελληνική 
επιχειρηματική παρουσία στη Νοτιο- ανατολική Ευρώπη δεν 
εξακολουθεί να είναι αξιοσημείωτη. 

5. Συμπεράσματα 
Σήμερα, σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, υπάρχει αυξη-
μένος ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα, όπως στην οικονο-
μία και το εμπόριο, καθώς και στην τεχνολογία και τον πο-
λιτισμό. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο όλες οι χώρες να 
λάβουν υπόψη, κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της εξωτε-
ρικής τους πολιτικής, αυτόν τον ‘πολύμορφο’ ανταγωνισμό. 
Εάν υιοθετήσουμε την εκτίμηση ότι ο ρόλος του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών είναι να συνθέτει και να συντονίζει όλες τις 
αλληλεπιδράσεις στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει μία 
χώρα, η σημασία της οικονομικής διπλωματίας είναι ιδιαιτέ-
ρως προφανής. Αναφορικά με την άσκηση της οικονομικής 
διπλωματίας στα Βαλκάνια διαπιστώθηκε ότι: 

Πρώτον, η Ελλάδα κατά την περίοδο 1989-1995 ακολου-
θούσε τα γεγονότα και δεν τα διαμόρφωνε, ενώ μετά το 
1995 παρατηρείται η αντίθετη τάση. Η ελληνική πολιτεία 
αντιλαμβανόμενη τη σημασία της ελληνικής εμπορικής και 
επενδυτικής παρουσίας στην περιοχή άρχισε σταδιακά να 
διαμορφώνει έναν κρατικό υποστηρικτικό μηχανισμό, χωρίς 
να λείπουν οι αντιφάσεις και οι γραφειοκρατικές δυσκαμψί-
ες. Παρόλα αυτά η παρoυσία και μόvo ελληvικώv επεvδύσε-
ωv, κυρίως, στα μικρά κράτη της Αλβαvίας και της ΠΓΔΜ και, 
κατά δεύτερov, στη Βoυλγαρία και στη Ρουμανία, είχε θετικά 
και πoλλαπλασιαστικά oικovoμικά, αλλά αμφίβολα  πoλιτικά 
oφέλη για τηv Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν κατέστη  δυνατό να 
επωφεληθεί από τις εξελίξεις αυτές -τουλάχιστον μέχρι το 
1995- και να διευρύνει την πολιτική της επιρροή, στο βαθμό 
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βέβαια που κάτι τέτοιο ήταν κατορθωτό. Αντίθετα, η άκαμπτη 
στάση που ακολούθησε στο ζήτημα του Μακεδονικού, αν και 
η Αθήνα σημείωσε πρόσκαιρη επιτυχία στο πλαίσιο της ΕΕ, 
όπου η ελληνική διπλωματία κατόρθωσε στη διαπραγμάτευ-
ση του Μάαστριχτ να αποσπάσει τα τρία περίφημα σημεία,15 
γρήγορα φάνηκε ότι οδηγούσε σε αδιέξοδα. Μάλιστα,  η προ-
σπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μεσολαβήσει στον 
πόλεμο στη Βοσνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών δεν 
στέφθηκε με επιτυχία (Τσαρδανίδης, 2010: 365). Μόνο μετά 
το 1995, όταν υπογράφτηκε η Ενδιάμεση Συμφωνία με την 
ΠΓΔΜ, η Ελλάδα κατάφερε να θεωρείται ότι δεν ήταν πια μέ-
ρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Αυτή η αλλαγή 
της πολιτικής οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ο σημαντι-
κότερος όμως βασίζεται στη διαπίστωση ότι, προκειμένου να 
αποφευχθεί η απομόνωση των πρώτων πέντε ετών μετά τον 
Ψυχρό Πόλεμο, κυρίως λόγω της βαλκανικής πολιτικής της, 
η Ελλάδα θα έπρεπε να εμβαθύνει και να διευρύνει τους δε-
σμούς της με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Η οικονομική διπλωματία 
κλήθηκε, λόγω του γεγονότος ότι o ιδιωτικός τoμέας είχε αρ-
χίσει, ήδη, να κάvει αισθητή την παρoυσία τoυ στη Βαλκαvι-
κή από τη δεκαετία του ’90, να διαμoρφώσει μηχανισμούς 
και διαδικασίες, ώστε να υποβοηθηθεί και να ενισχυθεί η 
διεθνής δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιση-
μάνθηκε ότι τα oικovoμικά συμφέρovτα τoυ ιδιωτικoύ τoμέα 
πoυ είχαν προκύψει από τη δραστηριότητά των ελληνικών 
επιχειρήσεων στα Βαλκάvια, δεν ακολουθούσαν πάντοτε τις 
γενικές κατευθύνσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
στην περιοχή. Για αυτόν τoν λόγo η ελληvική διπλωματία επι-
δίωξε vα τα εvτάξει στη συvoλική στρατηγική της χώρας.

Δεύτερον, ενώ υπήρξαν στην περιοχή περίοδοι με εναλ-
λασσόμενες πολιτικές κρίσεις και περίοδοι σχετικής σταθε-

15.   Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον 
Δεκέμβριο του 1999  ήταν: «Η Κοινότητα και τα κράτη-μέλη της ζη-
τούν επίσης από κάθε γιουγκοσλαβική Δημοκρατία πριν από την 
αναγνώριση, να δεσμευτεί ότι θα υιοθετήσει συνταγματικές και πο-
λιτικές εγγυήσεις, που εξασφαλίζουν ότι δεν έχει εδαφικές διεκδι-
κήσεις κατά γειτονικού κράτους-μέλους της Κοινότητας και ότι δε θα 
διεξάγει εχθρική προπαγάνδα εναντίον γειτονικού κράτους-μέλους, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ονομασίας που συνεπάγεται 
εδαφικές διεκδικήσεις». 
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ρότητας στις σχέσεις με τις βαλκανικές χώρες, η ελληνική 
επιχειρηματική δράση είχε μια κλιμακούμενη, συνεχή, γραμ-
μική ανοδική πορεία. Τρίτον, χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα 
οικονομικής διπλωματίας- από τα πιο σκληρά, όπως οικονο-
μικές κυρώσεις και πολιτικές πιέσεις, μέχρι και τα πλέον θε-
τικά-προτρεπτικά, όπως η παροχή αναπτυξιακής οικονομικής 
βοήθειας. Τα περισσότερα οφέλη φαίνεται να έχουν προκύ-
ψει από τη χρήση ήπιων μέσων οικονομικής διπλωματίας. 

Τέταρτον, η οικονομική διπλωματία ασκείται σε τρία βασι-
κά επίπεδα: διμερές, περιφερειακό, ΕΕ. Μάλιστα, η παρουσία 
της Ελλάδας ως μέλους της ΕΕ αποτέλεσε και εξακολουθεί 
να αποτελεί τον βασικότερο μοχλό άσκησης της οικονομι-
κής διπλωματίας, πράγμα που της επέτρεψε πολλές φορές 
να προβεί σε διασύνδεση του ζητήματος της προοπτικής της 
ένταξης των χωρών αυτών ή της ενδυνάμωσης των σχέσε-
ων τους με την ΕΕ με την ικανοποίηση δικών της πολιτικών 
και οικονομικών αιτημάτων. Εξάλλου, η προσαρμογή της ελ-
ληνικής πολιτικής προς την κατεύθυνση του εξευρωπαϊσμού 
ανάγκασε την Αθήνα να επεξεργαστεί και να διαμορφώσει 
θέσεις στα ευρωπαϊκά συμβούλια που την εξυπηρετούσαν 
καλύτερα. Μετά το 1999 η Ελλάδα είδε τον εαυτό της ως 
μια ευρωπαϊκή χώρα σε ένα βαλκανικό πλαίσιο, που ήταν σε 
θέση να εξευρωπαΐσει’ των βόρειους γείτονές  της. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η Ελλάδα παρέσχε σημαντική συνδρομή σε όλες 
τις χώρες της περιοχής και βοήθησε την ένταξη της Ρουμα-
νίας και της Βουλγαρίας και της Κροατίας στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια. Η Αθήνα συνέβαλε, επίσης, στη διαμόρφωση του 
Συμφώνου Σταθερότητας για την ανασυγκρότηση της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης. Μάλιστα, κατά το 2003, στη διάρκεια 
της Προεδρίας της διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
αναδιατύπωση της διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδε-
σης, ώστε να καταστεί η κύρια πολιτική της ΕΕ για τα Δυτικά 
Βαλκάνια. Η Αθήνα, επίσης, ανέλαβε πρωτοβουλίες, ώστε οι 
βαλκανικές χώρες να ενταχθούν στα διάφορα σχήματα πο-
λυμερούς συνεργασίας  που αναπτύχθηκαν για την πρόληψη 
κρίσεων και συγκρούσεων και για την ανασυγκρότηση και 
σταθερότητα της περιοχής, ιδιαίτερα των Δυτικών Βαλκανί-
ων (Κότιος και Πετράκος, 2000: 486). 
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Ενεργειακές 
Διασυνδέσεις και 

Διπλωματία (2004-
2014) 

Επιστροφή στον 
Ρεαλισμό Μιχάλης Λ. Μυριάνθης*

   *  Ο Δρ. Μιχάλης Λ. Μυριάνθης, είναι πρώην Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ 
των ΕΛΠΕ Α.Ε. και Ειδικός Σύμβουλος στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊ-
κής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Το παρόν κείμενο βασίζεται 
σε συνεισφορά του συγγραφέα στον συλλογικό τόμο: Λευκή Βίβλος 
για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Άμυνα και Ασφάλεια. Προκλή-
σεις, Ευκαιρίες και Προτάσεις Πολιτικής, επιμέλεια Θάνος Ντόκος, 
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2016.

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στη διάρκεια της δεκαετίας 2004-14, τρία αξιόλογα, ελληνι-
κού ενδιαφέροντος, επενδυτικά σχέδια στον ενεργειακό το-
μέα δεν ευοδώθηκαν ή εγκαταλείφθηκε η διεκδίκησή τους:

I. Ο δια-συνδετήριος αεριαγωγός ITGI: Interconnector 
Turkey-Greece-Italy που σχεδιάστηκε για να μεταφέρει το 
αέριο της Κασπίας στην Ευρώπη. Η υλοποίησή του θα καθι-
στούσε την Ελλάδα ουσιαστικό ενεργειακό κόμβο, σε συνδυ-
ασμό με την υποθαλάσσια ζεύξη μεταξύ Σταυρολιμένα Ηπεί-
ρου με το Οτράντο της Ιταλίας (IGI-Poseidon). Ανταγωνιστές 
του ITGI ήταν οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τις κοινο-
πραξίες των αγωγών TAP, o Nabucco West και SEEP (South 
East Europe Pipeline), που προτάθηκε τον Σεπτέμβριο 2011 
από την BP Plc, την επικεφαλής της κοινοπραξίας του κοιτά-
σματος αερίου του Αζερμπαϊτζάν Shah Deniz, Phase II.

II. Ο νότιος κλάδος του αεριαγωγού South Stream που 
συμφωνήθηκε στη Ρώμη στις 23 Ιουνίου 2007 μεταξύ της 
Ιταλικής ENI και της Ρωσικής GAZPROM. Στις 15 Μαΐου 
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2009 υπεγράφη στο Σότσι η συμφωνία κατασκευής του αε-
ριαγωγού μεταξύ Ιταλίας, Ρωσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και 
Ελλάδας. Η κατασκευή του αγωγού αυτού ακυρώθηκε με δη-
μόσια δήλωση του Προέδρου της Ρωσίας, λόγω σημαντικών 
κοινοτικών πιέσεων αλλά και εξαιρετικά υψηλού κόστους κα-
τασκευής. Σε αντικατάστασή του, οι Πρόεδροι της Ρωσίας και 
Τουρκίας ανακοίνωσαν, τον χειμώνα του 2014, στην Άγκυρα 
την πρόθεσή τους να κατασκευαστεί ένας άλλος αγωγός, ο 
Turkish Stream. Αυτός θα ξεκινά από το Novorossiysk, θα 
προσαιγιαλώνεται στο κομμάτι της ευρωπαϊκής Τουρκίας που 
συνορεύει με τη Βουλγαρία και βρέχεται από τη Μαύρη Θά-
λασσα και θα καταλήγει στα ελληνο-τουρκικά σύνορα, στην 
περιοχή Ύψαλα. Χρόνος κατασκευής: μέχρι το 2019. 

III. ο στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη που συμφωνήθηκε την 15η Μαρτίου 2007 
μεταξύ του Ρώσου Προέδρου και των τότε πρωθυπουργών 
Ελλάδος και Βουλγαρίας, ο οποίος αποτελούσε πάντοτε 
λύση για το ρωσικό πετρέλαιο να παρακάμπτει τα Στενά κατά 
τη μεταφορά του στις διεθνείς αγορές, αλλά συναντούσε την 
υπόγεια αντίρρηση των ΗΠΑ, οι οποίες, μέσω Βουλγαρίας, 
υπονόμευσαν την κατασκευή του αγωγού αυτού. 

Οι δύο τελευταίοι αγωγοί συναρτώνται και με το άριστο 
επίπεδο των Έλληνο-Ρωσικών σχέσεων που επικράτησε την 
περίοδο 2004-9, το οποίο δεν συνεχίστηκε από τις μετέπειτα 
κυβερνήσεις που ευθυγραμμίστηκαν πλήρως με την ατλα-
ντική στρατηγική, που δεν ευνοεί ενεργειακές διασυνδέσεις 
με την Ρωσία και παλαιότερα με το Ιράν. Το «ιντερμέτζο Λα-
φαζάνη» του 1ου εννεάμηνου του 2015 και η δυναμική του 
Turkish Stream γρήγορα ξεπεράστηκαν, αν και ο προταθείς 
αεριαγωγός παραμένει, έστω και με μικρή πιθανότητα υλο-
ποίησης. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η γειτονική Τουρκία που 
έχει (θεωρητικά) τους ίδιους προσανατολισμούς και τις ίδιες 
Ευρω-Ατλαντικές δεσμεύσεις με την Ελλάδα, εφαρμόζοντας 
διαφορετική ενεργειακή διπλωματία, υλοποίησε μαζί με την 
Ρωσία τη σημαντική διασύνδεση του υποθαλάσσιου αερι-
αγωγού Blue Stream που εγκαινιάστηκε στις 17 Νοεμβρίου 
2005. Ο αεριαγωγός έχει δυνατότητα μεταφοράς 16 Bcm/y. 
Η Τουρκική BOTAS ασκεί τη συμβατική της δυνατότητα 
απορροφώντας μεγάλες ποσότητες αερίου, συμβάλλοντας 
σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού της χώ-
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ρας. Τον Απρίλιο 2014, Τουρκία και Ρωσία συμφώνησαν την 
αύξηση της παροχής από 16 σε 19 Bcm/y. 

ΧΑΡΤΗΣ 1

Οι δύο υποθαλάσσιοι αεριαγωγοί μεταφοράς ρωσικού φυ-
σικού αερίου προς την Ευρώπη με παράκαμψη της Ουκρανί-
ας. Τα 3/4 των εξαγωγών ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη 
διέρχονται από την Ουκρανία. Ο Blue Stream λειτουργεί από 
το 2005, ενώ ο South Stream, με δυνατότητα παροχής 30 
Bcm/y (διπλάσια του Blue Stream) συμφωνήθηκε στη Ρώμη 
την 23η Ιουνίου 2007. H κατασκευή του θα ξεκινούσε το 
2009 και θα ολοκληρωνόταν το 2012, αλλά το έργο αντιμε-
τώπισε ισχυρές πολιτικές αντιδράσεις και στα τέλη του 2014 
ανακοινώθηκε η ακύρωσή του.

2. Ενεργειακές διασυνδέσεις
Η δεκαετία (2004-2014), ιδιαιτέρως μετά το 2009, χαρακτη-
ρίζεται από το τέλος των ψευδαισθήσεων και την επιστροφή 
στη ρεαλιστική πραγματικότητα σε σχέση με τις υπερβολικές 
προσδοκίες που συστηματικά καλλιεργήθηκαν  τα προηγού-
μενα χρόνια. Οι περισσότερες ψευδαισθήσεις δημιουργού-
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σαν εντυπώσεις που ενίσχυαν μεν την συλλογική αυτοπεποί-
θηση και αυτοεκτίμηση, αλλά συχνά στερούντο ρεαλιστικής 
βάσης. Συνήθως απουσίαζε ο πραγματισμός στην προσέγ-
γιση. Για παράδειγμα και αναφορικά με τον αεριαγωγό ITGI, 
τον Μάρτιο 2011 η επίσημη κυβερνητική θέση διατυπωμένη 
από τον αρμόδιο Υπουργό, ήταν ότι: «Είναι ένα έργο με πολύ 
υψηλό βαθμό ωριμότητας και με σαφές προβάδισμα έναντι 
των ανταγωνιστικών του αγωγών». Η πραγματικότητα, όμως, 
έδειξε διαφορετικά. Η υποψηφιότητα του ITGI απορρίφθηκε 
την 28 Ιουνίου 2012, από την κοινοπραξία Shah Deniz, Phase 
II, δηλαδή έναν ολόκληρο χρόνο πριν από τον Ιούνιο 2013 
που πραγματοποιήθηκε η τελική φάση επιλογής, μεταξύ των 
δύο επικρατέστερων αεριαγωγών: ΤΑΡ και Nabucco West. 
Δηλαδή, «κοπήκαμε» από τους ημιτελικούς!

Οι προτάσεις για τις νέες ενεργειακές διασυνδέσεις, τα 
νέα έργα υποδομής, ίσως και οι υπερβολικές εκτιμήσεις για 
το δυναμικό των υδρογονανθράκων της χώρας, ενδεχομέ-
νως δεν «διάβαζαν» επαρκώς  και επιμελώς τους γεωπολι-
τικούς συσχετισμούς και τις διαφαινόμενες τάσεις διεθνώς. 
Για παράδειγμα, η αμερικανική επανάσταση του σχιστολιθι-
κού αερίου και η διαφαινόμενη ευρωπαϊκή επιλογή υιοθέτη-
σης μηδενικών εκπομπών ρύπων άνθρακα, καθιστούσαν κα-
τεπείγουσα την άρση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων 
και ενδεχόμενων μικρο-υπολογισμών κομματικού οφέλους, 
στην προώθηση με ταχείες διαδικασίες της δημιουργίας υπο-
δομής για την Έρευνα και Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 
στην Ελλάδα. Αντί γι’ αυτό, σημειώθηκαν απαράδεκτες κα-
θυστερήσεις, όταν εμπεδωμένες γεωπολιτικές και γεωοι-
κονομικές ισορροπίες ετών ανατρέπονται αναφορικά με το 
κόστος, το μέγεθος και τη γεωγραφική προέλευση του πα-
γκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. 

Επιπλέον και πιθανώς σημαντικότερο, οι καθυστερήσεις 
διακινδυνεύουν την πιθανότητα μελλοντικής μείωσης των τι-
μών πετρελαίου, που με τη σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά 
τα επιχειρηματικά σχέδια των δυνητικών επενδυτών, ιδιαι-
τέρως στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων. 
Δυστυχώς αυτό συνέβη ως αυτο-εκπληρωμένη προφητεία, 
με την κατάρρευση των τιμών πετρελαίου (μεγαλύτερη του 
50%) το τελευταίο τρίμηνο του 2014 (Oil price crunch) που 
ασφαλώς έχει ήδη απτό αντίκτυπο στην ανταπόκριση των ξέ-
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νων επενδυτών στον 2ο γύρο διεθνών παραχωρήσεων που 
προκήρυξε το ΥΠΕΚΑ. Επομένως, η σωστή εκτίμηση, η ιε-
ράρχηση και στάθμιση των κινδύνων απαιτούν σοβαρή δια-
χρονική και υπερκομματική τεχνοκρατική προσέγγιση. Στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει το αντίστοιχο εργαλείο, όπως συμβαίνει 
σε άλλα κράτη, δηλαδή ένα υπερκομματικό Συμβούλιο Εθνι-
κής Ασφάλειας που θα επεξεργαζόταν στρατηγικούς άξονες 
και σενάρια εναλλακτικών τακτικών προσεγγίσεων. 

Επιπλέον, οι εκάστοτε αρμόδιοι υπουργοί και οι με στε-
νά κομματικά κριτήρια επιλεγμένοι σύμβουλοί τους, συχνά 
παράβλεπαν ή και υποβάθμιζαν την εμπορική λογική και την 
οικονομική απόδοση των έργων ενεργειακής διασύνδεσης 
που προτείνονταν, ως και τις ρεαλιστικές προϋποθέσεις 
χρηματοδότησής τους. Αυτό σχετίζεται με την εκ των προ-
τέρων εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων (Supply 
side) από τις χώρες παραγωγής και της ενεργειακής ζήτη-
σης (Demand side) από τις χώρες διέλευσης (transit) και 
προορισμού (markets) του αεριαγωγού ή του πετρελαια-
γωγού, σε βάθος χρόνου 20-30 ετών. Οι δικλείδες αυτές 
καθιστούν τις επενδυτικές προτάσεις αξιόπιστες και εμπο-
ρικά βιώσιμες, επομένως επιλέξιμες για χρηματοδότηση 
(bankable projects). 

Στην Ελλάδα, τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια συνή-
θως ανάγονται στην «πολιτική βούληση» που μπορεί μεν να 
είναι αναγκαία συνθήκη υλοποίησης των έργων, αλλά όχι 
πάντοτε και ικανή. Η λεγόμενη «πολιτική βούληση» συχνά 
αφορά περισσότερο κατεστημένες ιδεοληψίες ή και εμμονές 
και λιγότερο επιχειρηματική οπτική διυλισμένη μέσα από το 
φίλτρο της γεωπολιτικής και γεωοικονομικής ανάλυσης. Μία 
πιθανή ερμηνεία ανάγεται ίσως στην κυρίαρχη θέση που κα-
τέχει στην οικονομία ο κρατικός τομέας και η διασύνδεσή 
του με την πολιτική εξουσία, που έμμεσα ή άμεσα τον διαχει-
ρίζεται. Σε αντίστιξη βρίσκεται ο ιδιωτικός τομέας, ιδιαιτέρως 
η εμπορική ναυτιλία που, με τον εξωγενή διεθνή της χαρα-
κτήρα, έχει λιγότερες εξαρτήσεις από το κράτος. 

Αποτελεί ίσως ευτύχημα, τα τελευταία χρόνια, η σύμπρα-
ξη του ναυτιλιακού κεφαλαίου στα ενεργειακά πράγματα δι-
εθνώς αλλά και της Ελλάδος. Αυτό έχει την μορφή ναυπή-
γησης νέων LNG carriers (βλ. Dynagas, LNG Partners, Ma-
ran Gas, Log Gas, Cardiff Marine, Thenamaris, Alpha Tank-
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ers, Almi Gas, Tsakos Energy Navigation). Άλλη μορφή απο-
τελεί η συμμετοχή στις έρευνες πετρελαίου στον ελληνικό 
θαλάσσιο οικονομικό χώρο με θαλάσσια γεωτρύπανα όπως 
το ΕNERGEAN FORCE. Η ελληνική εταιρεία Energean Oil 
& Gas ανακοίνωσε και υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Με-
σόγειο και στην Βόρειο Αφρική, επενδύοντας 225 εκ. USD. 
Στόχος είναι η παραγωγή 30 εκατ. βαρελιών από την Δυτι-
κή Ελλάδα με παράλληλη αύξηση της παραγωγής από τον 
Πρίνο στα κοιτάσματα Prinos North and Epsilon σε 10.000 
bbls/day το 2016. 

Για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών εισήλ-
θε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το αμερικανικό επεν-
δυτικό fund Third Point, δημιουργώντας έτσι το Third Point 
Hellenic Recovery Fund, που θα επενδύσει στην αναζήτηση 
και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών. Ίσως πρόκειται για 
το πλέον ελπιδοφόρο μήνυμα που σηματοδοτεί ουσιαστική 
ανάκαμψη και μετάβαση από την στασιμότητα στην δυναμική 
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Οι συνθήκες είναι ευοίω-
νες με την ενεργό συμμετοχή ενός αποδεδειγμένα πετυχη-
μένου κλάδου της Ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η εμπο-
ρική ναυτιλία.

Οι συχνές αναφορές περί «ενεργειακού κόμβου της 
Ελλάδας» ή περί «πολυδιάστατης πολιτικής» (στα ενερ-
γειακά), είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα στο επίπεδο 
των εντυπώσεων, που σκόπευαν κυρίως, αν όχι αποκλει-
στικά, την εσωτερική «πολιτική αγορά». Σε κάποια φάση, η 
Ελλάδα απειλήθηκε σοβαρά να μείνει εντελώς εκτός των 
περιφερειακών διασυνδέσεων φυσικού αερίου, με ορατή 
πιθανότητα την προς Βορρά παράκαμψή της. Ένα είδος 
παρα-Εγνατίας χάραξης που είχε παλαιότερα υποστηρι-
χτεί από τις ΗΠΑ για τον πετρελαιαγωγό ΑΜΒΟ, έναντι του 
Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη και στο φυσικό αέριο, με τον 
αγωγό Nabucco West που μέσω Τουρκίας και Βουλγαρίας 
θα τροφοδοτούσε με αέριο από την Κασπία την κεντρική 
Ευρώπη (Visegrad). Εν τέλει, δεν προκρίθηκαν ούτε ο πε-
τρελαιαγωγός ΑΜΒΟ, ούτε ο υποστηριζόμενος από την ΕΕ 
αεριαγωγός Nabucco West. Αρνητική ωστόσο εξέλιξη για 
τα ελληνικά συμφέροντα, υπήρξε η εγκατάλειψη διεκδίκη-
σης του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, η 
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οικονομική σημασία του οποίου ήταν μικρότερη από την 
αντίστοιχη στρατηγική. 

Τελικώς, αντί του αεριαγωγού Nabucco West (με εκτιμώ-
μενο CAPEX 8-12 δις Euro), προκρίθηκε με εμπορικά κριτή-
ρια η χάραξη του ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipelines) που χρησι-
μοποιεί Ελλάδα και Τουρκία ως χώρες διέλευσης, αλλά και 
ως αγορές. Στην περίπτωση του ΤΑΡ, ενεργειακός κόμβος 
θα είναι το Δυρράχιο στην Αλβανία, από όπου θα διακλα-
δώνεται ο μήκους 516 χλμ. αεριαγωγός IAP (Ionian Adriatic 
Pipeline) που προβλέπεται να τροφοδοτεί με 5 Bcm/y τα Δυ-
τικά Βαλκάνια: Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερ-
ζεγοβίνη και Κροατία. 

Η Ελλάδα σχεδιάζει και θα υλοποιήσει την προς Βορρά 
επέκταση του ΤΑΡ μέσω του IGB από και προς την Βουλγα-
ρία. Διαφαίνεται και η πιθανότητα να τροφοδοτηθεί μελλο-
ντικά από τον ΤΑΡ, και η ΠΓΔΜ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
στην Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2014, ο Έλληνας ΥΠΕΞ και ο ομόλο-
γός του από την ΠΓΔΜ έθιξαν προκαταρκτικά το θέμα αυτής 
της διασύνδεσης, χωρίς να συνδεθεί το θέμα με άλλες σο-
βαρές διμερείς εκκρεμότητες. Εξ άλλου, με την ΠΓΔΜ από 
τον Αύγουστο 2002 λειτουργεί αθόρυβα αλλά ουσιαστικά η 
διασύνδεση με τον πετρελαιαγωγό VARDAX που συνδέει τον 
τερματικό χώρο του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στο Καλοχώρι 
της Θεσσαλονίκης με το –ελληνικών συμφερόντων– διυλι-
στήριο ΟΚΤΑ AD στα Σκόπια.

Τελικώς, αν ποτέ η Ελλάδα επρόκειτο να εξελιχθεί μελ-
λοντικά (σε περίπου 10 με 20 χρόνια) σε ενεργειακό κόμβο, 
αυτό θα γινόταν πιθανώς στον άξονα Βορρά-Νότου με την 
μεταφορά αερίου από την ανατολική Μεσόγειο ή –κυρίως– 
την νότια Κρήτη και το Ιόνιο προς την Ιταλία και την Ευρώπη. 
Σε αυτή την περίπτωση καταλύτης θα είναι η ενδεχόμενη 
ανακάλυψη αξιόλογων κοιτασμάτων αερίου στην περιοχή 
του Νότιου Ιονίου και της Κρήτης.
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ΧΑΡΤΗΣ 2

Το 2007 με τα εγκαίνια, σε επίπεδο πρωθυπουργών Ελλά-
δος και Τουρκίας, του αεριαγωγού αυτού βελτιώθηκε ακόμη 
περισσότερο η ενεργειακή διαφοροποίηση μετά την σύνδε-
ση Ελλάδος και Τουρκίας (Inter connector Turkey–Greece: 
ITG project) που θα παραλαμβάνει προς το παρόν φυσικό 
αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, μέσω του South Caucasus Gas 
Pipeline (SCP), TANAP & TAP Αζέρικου αερίου. Ο αερια-
γωγός αυτός είναι χρήσιμος για την διαφοροποίηση των 
πηγών προμήθειας αερίου της Ελλάδος πλέον της Ρωσίας 
[όπως Κασπία, Κεντρική Ασία (βλ. Τουρκμενιστάν βεβαι-
ωμένα αποθέματα αερίου 32 Tcm, ετήσια παραγωγή 80 
Bcm), Ιράν (με τα μεγαλύτερα βεβαιωμένα αποθέματα μετά 
την Ρωσία), Ανατολική Μεσόγειο, Ιράκ και Κουρδιστάν] και 
αποτελεί το σημαντικότερο ίσως πρόσφατο μέτρο οικοδό-
μησης εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.

3.  Ο Ελληνο-Τουρκικός διασυνδετήριος 
αεριαγωγός-TGI

Πρόκειται για βασική υποδομή, απαραίτητη για την μεταφο-
ρά μέσω Τουρκίας προς την Ευρώπη, αλλά και τα Βαλκάνια, 
φυσικού αερίου από την Κασπία, και μελλοντικά από Κεντρι-
κή Ασία, Μέση Ανατολή και ίσως μέσω Κύπρου από την Ανα-
τολική Μεσόγειο αν υπάρξει δίκαιη επίλυση του Κυπριακού. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται, στην περίπτωση αυτή, την 



351

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία που εκ των πραγμάτων είναι ενεργειακός κόμβος 
και τις, μέσω αυτής, ενεργειακές διασυνδέσεις. Μεσοπρό-
θεσμα, μέσω Τουρκίας θα μεταφερθεί στην ΕΕ πιθανώς και 
Ιρανικό αέριο.

Θα προηγηθεί, μετά την επικράτηση μετριοπαθέστερων 
ηγεσιών, η σταδιακή ομαλοποίηση των σχέσεων με την Δύση 
(rapprochement) με πραγματισμό και διά-θεση συνεργασί-
ας. Ήδη το Ιράν επανεντάσσεται σταδιακώς στην διεθνή οι-
κονομική κοινότητα μετά την ιστορική συμφωνία με τις Ρ5+1 
που υπογράφηκε στην Λωζάννη την 2α Απριλίου 2015,  για το 
πυρηνικό του πρόγραμμα. 

Ενδεχομένως, σε βάθος χρόνου η στρατηγική της δύσης 
θα ήταν, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κατασκευή του μεγά-
λου Σουνιτικού αεριαγωγού από το Κατάρ, μέσω Σαουδικής 
Αραβίας, Ιορδανίας, Συρίας και εν τέλει Τουρκίας,  να υιοθε-
τηθεί κατ’ ανάγκην ο αντίστοιχος μεγάλος Σιιτικός αεριαγω-
γός από το  Ιράν, στο  Ιράκ και την Συρία. Η διαφορά είναι ότι, 
αντί του τερματικού της Τουρκίας, θα υπάρχει ενδεχομένως 
τερματικός σταθμός σε μεσογειακό λιμένα της Συρίας, από 
όπου θα τροφοδοτείται η ΕΕ. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυ-
θεί η τροφοδοσία της ΕΕ ή από το Κατάρ ή από το Ιράν, ανα-
λόγως με την έκβαση του εμφυλίου πολέμου της Συρίας, της 
εμπέδωσης ή της εξολόθρευσης του Ισλαμικού Χαλιφάτου 
και της ισχυροποίησης ή όχι της Ρωσικής παρουσίας στην 
περιοχή. Το Ιράν είναι, δυνάμει, η σημαντικότερη ίσως με-
σο-μακροπρόθεσμη πηγή προμήθειας φυσικού αερίου προς 
την ΕE δεδομένης αφενός της επιδιωκόμενης μείωσης των 
εισαγωγών από την Ρωσία και, αφετέρου του προς ανατολάς 
αναπροσανατολισμού των ρωσικών εξαγωγών αερίου. 

Χαρακτηριστική είναι η ιστορική συμφωνία της 21 Μαΐου 
2014, μεταξύ Gazprom και της Κινεζικής CNPC, ύψους 400 
δις USD, παροχής 38 Bcm/y, διάρκειας 30 ετών από το 2018, 
με μη-ανακοινώσιμες τιμές (εμπορικό απόρρητο) που έχουν 
ρήτρα τιμής πετρελαίου. Μόνο τα έργα υποδομής (o νέος 
αεριαγωγός Power of Siberia) εκτιμώνται σε 70 δις USD, τα 
55 των οποίων θα εισφέρει η Ρωσία, και τα 25 δις USD, υπό 
μορφή προκαταβολών έναντι μελλοντικών αγορών τού προς 
μεταφορά φυσικού αερίου, θα εισφέρει η Κινεζική CNPC. 
Στην κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί η μεγαλύτερη Ρωσική 
χαλυβουργία ΤΜΚ για το τμήμα αεριαγωγού από το πεδίο 
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Chayanda στην δημοκρατία της Yakutia. Η έμμεση κινεζική 
χρηματοδότηση του αεριαγωγού τόσο με την προκαταβολή 
(ένα είδος Bridge Financing), όσο και με την επιλογή ρω-
σικής χαλυβουργίας, αμβλύνει τις επιπτώσεις του επιβληθέ-
ντος στη Ρωσική Ομοσπονδία embargo. 

Ο αεριαγωγός TGI αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα του 
ευρωπαϊκού Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Southern 
Corridor). Εάν δεν υπήρχε, τότε ο ΤΑΡ δεν θα είχε νόημα 
και πιθανώς θα είχε προκριθεί ο Nabucco West μετατοπίζο-
ντας τον άξονα τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τα Δυτικά 
Βαλκάνια, Ιταλία και Ελλάδα, στην Ανατολική Ευρώπη. Για 
την Ελλάδα, ο TGI σε συνδυασμό με την de facto απελευ-
θέρωση εισαγωγών LNG από ιδιώτες, θα μειώσει τον βαθμό 
εξάρτησης από την Ρωσία, τον κυρίαρχο προμηθευτή αερίου, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια εφοδιασμού της, 
αλλά και την δυνατότητα διαπραγμάτευσης από καλύτερη 
θέση τιμών και συμβατικών όρων. Ένα από τα επιχειρήματα 
της οικονομικής υπεροχής του ΤΑΡ ήταν ότι οι τιμές πώλησης 
αερίου σε Ελλάδα και Ιταλία, είναι μεγαλύτερες από εκείνες 
Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία, επομένως στο business 
plan προβλέπονται μεγαλύτερα έσοδα. Αυτό σχετίζεται με 
την κατά 30% υψηλότερη τιμολόγηση της τιμής του φυσικού 
αερίου της Gazprom προς την Ελλάδα, έναντι άλλων κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

Τέλος, ο αεριαγωγός TGI θα μπορούσε μελλοντικά, μετά 
από σημαντική αναβάθμιση και ενίσχυση να χρησιμοποιηθεί 
και για την μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της 
Ανατολικής Μεσογείου προς την ΕΕ.
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ΧΑΡΤΗΣ 3

Ο αεριαγωγός αγωγός ΤΑΡ (TRANS ADRIATIC PIPELINE) 
συνολικού μήκους 870 χλμ αποτελεί την συνέχεια του 
Τουρκικού αεριαγωγού ΤΑΝΑΡ (Trans Anatolian Pipeline), 
ο οποίος συνδέεται με τον Γεωργιανό-Αζέρικο αεριαγωγό 
SCPX (South Caucasus Pipeline Expansion

4.  Η ανακάλυψη του  υποθαλάσσιου 
αιγυπτιακού κοιτάσματος ZOHR, πιθανό 
«Game Changer» 

Η ανακάλυψη τον Αύγουστο 2015 από την Ιταλική ΕΝΙ σε 
βαθειά νερά (1450 μ.), 190 χλμ.  ανοιχτά από τις ακτές της 
Αιγύπτου του γιγαντιαίου κοιτάσματος φυσικού αερίου 
ΖΟHR  (~850 bcm+) στο ερευνητικό τεμάχιο  Shorouk αλ-
λάζει καταλυτικά συσχετισμούς και ενεργειακά ισοζύγια.  Θα 
μπορούσε να ξαναφέρει κοντά το Ισραήλ με την Τουρκία 
(rapprochement), αλλά και να συμβάλει ενδεχομένως θετικά 
στην επίλυση του Κυπριακού. 
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ΧΑΡΤΗΣ 4

Όδευση του Arab Gas Pipeline. Το συνολικό μήκος του εί-
ναι 1,200 χλμ. και κόστισε 1,2  δις USD. Μέτοχοι της κοι-
νοπραξίας είναι η AGP Egyptian Natural Gas Holding 
Company (EGAS), Engineering for the Petroleum and 
Process Industries (ENPI), Petroleum Projects and Technical 
Consultations Company (PETROJET, Egyptian Natural Gas 
Company (GASCO) και η Syrian Petroleum Company (SPC). 
O αεριαγωγός λειτούργησε τον Φεβρουάριο του 2008 και 
έφθασε από την αιγυπτιακή αφετηρία στο δέλτα του Νείλου, 
διά του El Arish στο Σινά υποθαλάσσια από τον κόλπο της 
Αqaba, μέσω Ιορδανίας και Συρίας, στον  τερματικό σταθ-
μό Homs στην Βόρειο Συρία. Από την  Homs ο αεριαγωγός 
καταλήγει στο εξαγωγικό λιμάνι Tripoli του Λιβάνου. Μελ-
λοντικά σχέδια προέβλεπαν διασύνδεση της Homs με την 
πόλη Aleppo της Συρίας που είναι θέατρο σκληρών μαχών 
και στρατιωτικών επιχειρήσεων και από εκεί στην τουρκική 
συνοριακή πόλη Kalas.

Η απόφαση ανάπτυξης του κοιτάσματος αναμένεται να 
ληφθεί πριν από το τέλος του 2015. Οι παραγωγικές γεωτρή-
σεις προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2016 και οι πρώτες πο-
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σότητες εκτιμάται ότι θα διατίθενται το 2017. Η ΕΝΙ που έχει 
ανάγκη χρηματο-ροών (cash flow) θα εφαρμόσει τακτική 
ταχύρρυθμης ανάπτυξης (fast-track development) επενδύο-
ντας 7 δις USD, με εκτιμώμενη αρχική παραγωγή 24-29 bcm/
year που θα καλύψουν για 30 χρόνια περισσότερο από το 
50% της εσωτερικής ενεργειακής ζήτησης της Αιγύπτου που 
είναι 41.5 bcm ετησίως και βαίνει αυξανόμενο. 

Η Αίγυπτος, με βεβαιωμένα αποθέματα 2.2 Tcm (trillion 
cubic meters), εξάγει τα 15 bcm ετησίως κυρίως σαν LNG. 
Λόγω της αυξανόμενης εσωτερικής ζήτησης, σκόπευε να 
εισαγάγει αέριο από το Ισραήλ και δευτερευόντως από την 
Κύπρο.  Μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος Zohr και με 
την Αίγυπτο να είναι αυτάρκης μέσα σε 3-5 χρόνια από τώρα, 
διερωτάται πώς και πού θα παροχετεύσει την περίσσεια φυ-
σικού αερίου που θα διαθέτει. Δύο είναι οι θεωρητικές δυ-
νατότητες: (α) Το LNG  που με τις σημερινές (2015) χαμηλές 
τιμές πετρελαίου είναι ασύμφορο, ή (β) ο υφιστάμενος αε-
ριαγωγός Arab Gas Pipeline μήκους 1200 km, διαμέτρου 36 
inches, παροχής 10 bcm/ετησίως  και κόστους 1.2 δις USD, 
που θα πρέπει να αυξηθεί κατά 15 bcm επιπλέον επεκτεινό-
μενος μέχρι την Τουρκία και από εκεί στην  Ευρώπη το 2020. 

Η μεταφορά του φυσικού αερίου του κοιτάσματος ZOHR 
από την Αίγυπτο προς την Τουρκία διά ξηράς θα ήταν ασφα-
λώς η ενδεδειγμένη λύση με οικονομικά κριτήρια εκμετάλ-
λευσης, δεδομένου ότι καθ’ οδόν ο αεριαγωγός θα τροφοδο-
τούσε την ανεξάρτητη Παλαιστινιακή οντότητα, το Ισραήλ, την 
Ιορδανία, την Συρία και εν τέλει την Τουρκία. Αν ληφθεί υπόψη 
ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η υποδομή μεταφοράς του φυσικού 
αερίου με την μορφή του υφιστάμενου αεριαγωγού Arab Gas 
Pipeline (που σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να αναβαθ-
μιστεί σημαντικά για να απορροφήσει την τεράστια παροχή 
του κοιτάσματος), τότε η ενδεδειγμένη λύση είναι προφανής.

Ενώ όμως η γεωγραφία συνηγορεί, η γεωπολιτική πραγ-
ματικότητα δείχνει διαφορετικά. Από τον Μάρτιο του 2012 η 
παροχή αερίου από την Αίγυπτο στο Ισραήλ και την Ιορδα-
νία μέσω του Arab Gas Pipeline σταμάτησε μετά από 13 επι-
θέσεις δολιοφθοράς στο El-Arish στο Σινά από Βεδουίνους 
και ένοπλες ομάδες φανατικών ισλαμιστών. Αν και η παροχή 
αερίου αποκαταστάθηκε προς την Ιορδανία την άνοιξη του 
2013, δεν θα ήταν ίσως υπερβολή να λεχθεί ότι η Αίγυπτος 
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ασκεί έκτοτε περιορισμένη κυριαρχία στο βόρειο και κεντρι-
κό Σινά. Αν προστεθούν και τα υπόλοιπα δυνητικά σημεία 
αποσταθεροποίησης (flashing Points) κατά μήκος της δια-
δρομής, ιδιαιτέρως στη σημερινή Συρία που αντιμετωπίζει 
σοβαρά το φάσμα του διαμελισμού με εσωτερική «σύρρα-
ξη μεταξύ πληρεξουσίων» (Proxy war) και ανάμιξη έμμεσα 
και άμεσα επτά (7) χωρών: HΠΑ, Ρωσίας, Τουρκίας, Ιράν, Σ. 
Αραβίας, Κατάρ και Κίνας, είναι φανερό ότι ο αεριαγωγός 
αυτός δεν είναι το κατάλληλο όχημα, παρά το συγκριτικό του 
οικονομικό πλεονέκτημα. Αντικειμενικά οι δυνατότητες που 
απομένουν είναι κυρίως οι εξής δύο:

(α) Η σύμπραξη Ισραήλ, Αιγύπτου και Κύπρου με δίκτυο 
υποθαλάσσιων αγωγών που θα καταλήγουν στην Κύπρο και 
θα διαχειρίζονται την παραγωγή των προς εξαγωγή ποσοτή-
των φυσικού αερίου, συνολικού δυναμικού 1.73 Tcm, που θα 
προέρχονται από το Ισραηλινό κοίτασμα LEVIATHAN (δυνα-
μικότητος 680 bcm), το Κυπριακό κοίτασμα ΑΦΡΟΔΙΤΗ (200 
bcm) και το Αιγυπτιακό κοίτασμα ZOHR (850+ bcm). Από 
την Κύπρο, οι εξαγωγές θα μπορούσαν να γίνουν εναλλακτι-
κά ή με LNG ή με διασυνδετήριο υποθαλάσσιο αεριαγωγό με 
την Ελλάδα.

(β) Έχοντας συγκεντρώσει όλο το φυσικό αέριο της πε-
ριοχής στην Κύπρο, η φθηνότερη λύση είναι η υποθαλάσσια 
σύνδεσή της με την Τουρκία, μέσω υποθαλάσσιου αεριαγω-
γού. Την λύση προωθούν μεγάλες εταιρείες και στηρίζουν 
ενεργώς οι ΗΠΑ. Δεν είναι ενδεχομένως άσχετη η μεγάλη κι-
νητικότητα του διεθνούς παράγοντα που σημειώνεται από το 
2014 στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, ούτε η πρό-
σφατη έμμεση αναγνώριση της παρουσίας των Τουρκικών 
δυνάμεων κατοχής με την μορφή της επίσημης πρόσκλησης 
της ηγεσίας τους σε δεξίωση, την 8η Νοεμβρίου 2015, της 
πρέσβειρας των ΗΠΑ Kathleen Ann Doherty, σε κατεχόμενη 
περιοχή της Κυπριακής δημοκρατίας. Η λύση αυτή ωστόσο 
προϋποθέτει: α) Δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού 
και β) Επαναπροσέγγιση Τουρκίας και Ισραήλ και αποκα-
τάσταση των μεταξύ τους σχέσεων συνεργασίας. Δεν είναι 
απραγματοποίητες και οι δύο αυτές προϋποθέσεις, αν λη-
φθεί υπόψη το κοινό συμφέρον και ο ασφαλής ενεργειακός 
εφοδιασμός της ΕΕ και της δύσης γενικότερα από το φυσικό 
αέριο της Ανατολικής Μεσογείου.
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Αν την εποχή των στρατηγικών αποφάσεων όδευσης της 
διαδρομής μεταφοράς του φυσικού αερίου της Ανατολικής 
Μεσογείου προς την ΕΕ και την δύση γενικότερα,  το country  
risk της Τουρκίας είναι  συστημικά ή συγκυριακά μεγάλο, 
τότε θα προκριθούν, κατ’ ανάγκη,  δαπανηρότερες λύσεις, 
όπως είναι: α) η δημιουργία ενός μεγάλου LNG εξαγωγικού 
σταθμού στην Κύπρο, ή  β) η διασύνδεση με αεριαγωγό με 
την Ελλάδα. Δηλαδή θα προκριθεί η 1η δυνατότητα που είναι 
ασφαλώς η ευνοϊκότερη εκδοχή για τα ελληνικά συμφέρο-
ντα, παρέχοντας επιπλέον στην ΕΕ το ενδεχόμενο να συμπε-
ριλάβει και τα ελληνικά κοιτάσματα φυσικού αερίου που ει-
κάζεται ότι φιλοξενούνται τόσο στο Ιόνιο, όσο και νοτίως της 
Κρήτης αλλά και, κυρίως, στον ελληνικής κυριαρχίας τομέα 
της υποθαλάσσιας λεκάνης του Ηροδότου.

Εν κατακλείδι, σε κάθε περίπτωση. η γεωγραφική πραγ-
ματικότητα αναδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο της Τουρκίας ως 
κόμβου και σημείου σύγκλισης φυσικού αερίου από πολλές 
και διαφορετικές αφετηρίες, σε πολλούς και διαφορετικούς 
προορισμούς. Τονίζει δευτερογενώς και τον ρόλο της Ελλά-
δος ως πύλης εισόδου του φυσικού αερίου που προέρχεται 
από την Τουρκία, προς την ενδοχώρα της ΕΕ. Οι δύο χώρες 
είναι γεωγραφικά  καταδικασμένες σε ενεργειακή σύζευξη. 
Με αυτή την έννοια, ο Έλληνο-Τουρκικός δια-συνδετήριος 
αεριαγωγός TGI είναι μεγάλης σημασίας πλην των άλλων δι-
ότι λειτουργεί και ως ένα οιονεί Μέτρο Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης. 

5.  Ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη (ΒΑΡ)

Χρειάστηκαν 14 χρόνια προσπαθειών διαδοχικών ελληνικών 
κυβερνήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή την 18η Δεκεμβρίου 
2007 η τριμερής συμφωνία (Ρωσίας-Ελλάδος-Βουλγαρίας) 
και να απεγκλωβιστεί το έργο από το επίπεδο του δυνητικού 
πετρελαιαγωγού, πραγματοποιώντας το όραμα του ευπατρί-
δη Νικόλαου Γρηγοριάδη, που συνέλαβε την ιδέα το 1993. 
Καταλυτική υπήρξε η αποφασιστικότητα του Ρώσου προέ-
δρου που κατόρθωσε να πείσει τη Βουλγαρία να συμμετά-
σχει, παρά τις πιέσεις που δεχόταν για το αντίθετο και τη 
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φανερή προτίμηση των ΗΠΑ να στηρίξουν τον πετρελαιαγω-
γό ΑΜΒΟ που θα εκτείνεται από το Μπουργκάς της Μαύρης 
Θάλασσας, στο Δυρράχιο στην Αδριατική μέσω της ΠΓΔΜ. Η 
αρχική ευφορία δεν κράτησε πολύ.

Στη συνέχεια υπήρξε αλλαγή της στάσης της νέας Ελληνι-
κής κυβέρνησης έναντι του έργου, ενώ, σε αντίστοιχη πολιτι-
κή αλλαγή στη Βουλγαρία, ο νέος πρωθυπουργός της Boiko 
Borisov ενίσχυσε την αρνητική στάση απέναντι στο έργο του 
οποίου ήδη είχαν δρομολογηθεί μελέτες, αδειοδοτήσεις και 
συναφείς εργασίες υποδομής. Το πρόσχημα που χρησιμοποι-
ήθηκε ήταν εκείνο των περιβαλλοντικών ανησυχιών με αιχ-
μή του δόρατος την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής του 
Μπουργκάς. 

Μέχρι το 2012, η Ρωσία ενδιαφερόταν ενεργά για το «ξε-
πάγωμα» του έργου, ενδιαφέρον που δεν συνάντησε αντα-
πόκριση από τα άλλα δύο μέρη της τριμερούς. Τυπικά, «το 
έργο του ΒΑΡ διεκόπη διότι ένα από τα μέρη (η Βουλγαρία) 
δεν έδειξε προθυμία να συμμετάσχει στην υλοποίησή του». 
Η βουλγαρική Βουλή, με ψήφους 115 έναντι 25, «ακύρωσε 
πλήρως» τον Μάρτιο 2013 το σχέδιο και την υποδομή της κα-
τασκευής του αγωγού. Η Ελληνική πλευρά, εάν είχε την πρό-
θεση να στηρίξει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων στην 
τριμερή υψηλού επιπέδου για τον πετρελαιαγωγό ΒΑΡ, θα 
είχε ασφαλώς και την δυνατότητα να μοχλεύσει (Leverage) 
με διπλωματικά μέσα την θέση της έναντι της Βουλγαρίας, 
συνδέοντάς την με άλλες ενεργειακές διασυνδέσεις ή με 
ευρύτερα θέματα Βουλγαρικού ενδιαφέροντος. Βεβαίως 
δεν υπήρξε ανάλογη διάθεση, αλλά ούτε και κουλτούρα quid 
pro quo στην ελληνική διπλωματική πρακτική. Οι συγκρίσεις 
με την Τουρκική αντίστοιχη είναι δυσάρεστες (βλέπε Ρωσο-
Τουρκικός αεριαγωγός Blue Stream), διότι εντέλει όλα κρίνο-
νται εκ του αποτελέσματος.



359

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΑΡΤΗΣ 5

Οριοθέτηση των προς παραχώρηση 20 τεμαχίων (blocks) 
του 2ου γύρου παραχωρήσεων. 

6. Οι έρευνες υδρογονανθράκων
Η αναζήτηση και έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα 
ξεκίνησε στις αρχές του περασμένου αιώνα. Πλην του παρα-
γωγικού κοιτάσματος πετρελαίου του Πρίνου, ή του εξαντλη-
θέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου Νότιος Καβάλα, έχουν 
ανακαλυφθεί το 1981 το οριακό κοίτασμα στο Κατάκολο και 
ένα μικρότερο κοίτασμα αερίου στην Επανομή. Πέραν αυτών, 
υπάρχουν άφθονες εικασίες και μεγάλες προσδοκίες. Κατά 
την επίσκεψή του στο Αζερμπαϊτζάν (19 Σεπτεμβρίου 2014) ο 
τότε Έλληνας πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον αρ-
μόδιο ΥΠΕΚΑ φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes, 
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να έκανε λόγο για «μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα ύψους 4,7 τρις κυβικών μέτρων, ποσότητα που θα 
μπορούσε να καλύψει μελλοντικά το 25% της ευρωπαϊκής 
ζήτησης».

Οι κατά καιρούς αναφερόμενες ποσότητες και τα μεγέθη 
των κοιτασμάτων αποτελούν απλώς εκτιμήσεις, με ενσωμα-
τωμένο διαφορετικό ποσοστό πιθανότητας η κάθε μία. Συ-
νήθως υπάρχει σύγχυση ή δεν γίνεται διάκριση μεταξύ: (α) 
των βεβαιωμένων κοιτασμάτων (Proven reserves), δηλαδή 
αυτών που έχουν 90% πιθανότητα να παραχθούν, με εύλογο 
κόστος, με την διαθέσιμη τεχνολογία και με την άδεια του 
κράτους που ασκεί κυριαρχία επ’ αυτών, (β) των πιθανών κοι-
τασμάτων (Probable reserves) με πιθανότητα 50% αντιστοί-
χως και (γ) των δυνητικών κοιτασμάτων (Possible reserves) 
με πιθανότητα 10% ομοίως. Μόνο οι γεωτρήσεις αποδεικνύ-
ουν την ύπαρξη ή όχι υδρογονανθράκων. Στη συνέχεια, δι-
απιστώνεται με ειδικές τεχνικές η δυνατότητα παραγωγής 
τους. Ύπαρξη υδρογονανθράκων δεν συνεπάγεται αυτομά-
τως και εμπορική εκμετάλλευσή τους. 

Η γρήγορη, διαφανής και αποτελεσματική ανάδειξη και 
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος είναι επιτα-
κτική, ιδιαιτέρως στη σημερινή δυσμενέστατη συγκυρία για 
τη χώρα. Πρόκειται για εθνική υπόθεση που απαιτεί διακομ-
ματική, διαχρονική και σταθερή προσέγγιση με βάση a priori 
συμφωνημένη στρατηγική. Η υπόθεση των ερευνών αναβίω-
σε το 2011, αλλά μέχρι σήμερα δεν ανέπτυξε τη δυναμική που 
απαιτούν οι περιστάσεις. Μετά τον 1ο γύρο παραχωρήσεων 
του 1996 και την διαδικασία Ανοιχτής Πρόσκλησης (Open 
Door) προκηρύχτηκε ο 2ος γύρος με την προσφορά στους 
ενδιαφερόμενους 20 θαλασσίων τεμαχίων (blocks)1, αρκετά 
από τα οποία σε μεγάλα βάθη θαλάσσης (Frontier areas) και 
σε περιοχές με μεγάλο πετρελαιογεωλογικό ενδιαφέρον. Νο-
τίως της Κρήτης αλλά και στο Ιόνιο, εφάπτονται οι λιθοσφαι-
ρικές πλάκες της Αφρικής και του Αιγαίου, δημιουργώντας 
γεωλογικά πρίσματα επαύξησης που συνιστούν ευνοϊκές 
συνθήκες εγκλωβισμού υδρογονανθράκων. Αυτό συμβαίνει 
στο αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, στη Νότιο Κασπία, την Κα-

1.   Στο κείμενο δεν αναφέρεται ο αδόκιμος όρο «οικόπεδο» που χρησι-
μοποίησαν κατά κόρο στην Κύπρο και υιοθέτησαν οι περισσότεροι και 
στην Ελλάδα.
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ραϊβική και αλλού. Επιπλέον, δορυφόροι εντόπισαν έκλυση 
αερίων. Εργαστηριακές εξετάσεις φυσαλίδων αερίου έδει-
ξαν ότι περιβάλλονται από ίχνη πετρελαίου που υπάρχει στα 
βαθύτερα στρώματα. Επομένως οι οιωνοί είναι άριστοι.

Υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι τιμές πετρελαίου 
θα κινηθούν μελλοντικά στο επίπεδο του Οκτωβρίου 2014 
(110-100 USD/bbl) και πάντως όχι κάτω από τα 80-90 USD/
bbl, εκτιμάτο ότι, στον 2ο Διεθνή Ελληνικό γύρο, η προθεσμία 
υποβολής προσφορών του οποίου παρατάθηκε μέχρι την 14η 
Ιουλίου 2015, φυσιολογικά θα έπρεπε να εκδηλωθεί ενδια-
φέρον κυρίως από εταιρείες ισχυρής κεφαλαιακής βάσης 
και διαθέσιμης τεχνολογίας, που ήδη δραστηριοποιούνται σε 
Αίγυπτο, Κύπρο και Ισραήλ, με πείρα και γνώση της περιοχής. 
Το ενδιαφέρον αναμενόταν ζωηρό, γιατί η προς παραχώρη-
ση περιοχή είναι μία γεωλογικά υποσχόμενη Terra Incognita, 
δεδομένου ότι δεν έχουν γίνει έρευνες. Όλοι κατ’ αρχάς εν-
διαφέρονται να αποτιμήσουν το δυναμικό μίας ανεξερεύνη-
της περιοχής, ανεξαρτήτως αν θα προχωρήσουν άμεσα στην 
ανάπτυξη των κοιτασμάτων που τυχόν ανακαλυφθούν, κάτι 
που σχετίζεται με το επίπεδο τιμών, την εκτιμώμενη ζήτηση, 
το ύψος της προσφοράς από άλλες γειτονικές θέσεις, την 
γεωπολιτική συγκυρία και φυσικά το ύψος και τους κινδύ-
νους της απαιτούμενης επένδυσης. Επιπλέον, πρόκειται για 
Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, με συνέπεια ο κίνδυνος έναντι 
εθνικοποιήσεως ή μονομερούς βλαπτικής για τον επενδυτή 
μεταβολής των όρων της σύμβασης να είναι μικρός (country 
Risk). Τέλος, διότι η επεξεργασία, εκμετάλλευση και μετα-
φορά των υδρογονανθράκων στις αγορές κατανάλωσης θα 
είναι διασφαλισμένες λόγω και συμβολής στην ενεργειακή 
ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ. Τα αποτελέσματα του 2ου γύ-
ρου, ωστόσο, απέδειξαν ότι οι διεθνείς εταιρείες ουσιαστικά 
δεν έλαβαν μέρος. 

To δυσμενές και οπωσδήποτε καθυστερημένο timing, 
οι χαμηλές τιμές πετρελαίου, η γενικευμένη περιφερειακή 
αστάθεια, το υψηλό country risk της Ελλάδος λόγω κρίσης 
χρέους και δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και λόγω της συ-
νεχώς μεταβαλλόμενης φορολογικής πολιτικής, έπαιξαν τον 
ρόλο τους. Το πρώτο που απαιτεί και ο τελευταίος ενεργει-
ακός επενδυτής είναι “Fair and stable fiscal terms”, ήγουν 
«δίκαιοι και σταθεροί οικονομικοί όροι». 
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7. Έρευνες υδρογονανθράκων και Τουρκία
Τα τελευταία 40 χρόνια, το Αιγαίο (παράλληλα με το Κυπρι-
ακό) αποτελεί το κεντρικό διακύβευμα των προβλημάτων με 
την Τουρκία. Η εκκρεμής διαφορά κατά την Ελληνική εκδοχή 
αφορά μόνον την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Η Τουρ-
κία την εμπλούτισε μεταγενέστερα, αφενός, με την καινο-
φανή θεωρία των γκρίζων ζωνών2με στόχο την διακοπή της 
συνέχειας του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου και, αφετέρου, 
με απειλή πολέμου για τα όρια της χωρικής θάλασσας σε 
περίπτωση Ελληνικής εφαρμογής των προβλεπομένων από 
το UNCLOS/1982. Γενικώς η Τουρκία επιθυμεί διεθνές δίκαιο 
a la carte. Διατηρεί 12 ναυτικά μίλια εύρος χωρικών υδάτων 
στον Εύξεινο πόντο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά μόνο 
6 ν.μ. στο Αιγαίο, προκειμένου να εμποδίσει τυχόν επέκταση 
των ελληνικών. Εφαρμόζει αρχές μέσης γραμμής στον Εύ-
ξεινο Πόντο, αλλά δυσφορεί όταν η Ελλάδα τις επικαλείται 
αλλού.

Στην ανατολική Μεσόγειο, το γέρας είναι κυρίως η μεγά-
λη λεκάνη του Ηροδότου, νοτιοανατολικά της Κρήτης, νότια 
του συμπλέγματος Καρπάθου-Κάσου-Ρόδου. Η περιοχή, που 
εμπίπτει και στην Ελληνική ΑΟΖ, δεν έχει προκηρυχτεί λόγω 
και της διεκδίκησής της από την Τουρκία. Η λεκάνη έχει με-
γάλο πάχος ιζημάτων που είναι γεωλογική μήτρα γένεσης 
υδρογονανθράκων. Η ύπαρξη στρώματος υπερκείμενων αλα-

2.   Ενδεικτικό μοντέλο οριοθέτησης στο οποίο δεν διακόπτεται η συ-
νέχεια του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, αποτελεί η εφαρμογή της 
αρχής των δακτύλων όπως περιγράφηκε για πρώτη φορά στη μονο-
γραφία του Andrew Wilson (1979/80: 41). Επισημαίνεται ότι η φυσιο-
γραφία των ακτών της Μικράς Ασίας και η θέση των απέναντι Ελλη-
νικών νησιών ευνοεί την εφαρμογή της αρχής των δακτύλων από τον 
Έβρο μέχρι και το ύψος του συμπλέγματος Ικαρίας-Φούρνων-Σάμου. 
Αντίθετα, στο νοτιο-ανατολικό Αιγαίο, η ύπαρξη μικρών νησίδων και 
βραχονησίδων (π.χ. Αγαθονήσι, Γαϊδουρονήσι, Λειψοί, Αρκοί, ‘Ιμια, 
κ.λπ.) εμποδίζουν την εφαρμογή της, λειτουργώντας για την Ελλάδα 
σαν cordon sanitaire έναντι της Τουρκίας. Ίσως κάτω από αυτή τη 
στοιχειώδη ανάλυση, θα μπορούσε να επανεκτιμηθεί η γενεσιουργός 
αιτία διατύπωσης της Τουρκικής θεωρίας των γκρίζων ζωνών που βα-
σικά αφορά τα Δωδεκάνησα, αλλά και η μετα-Ελσίνκι συχνή παρα-
βίαση του εθνικού εναέριου χώρου που κυρίως εστιά-ζεται σε αυτές 
ακριβώς τις περιοχές των Δωδεκανήσων. Βλέπε ειδικότερα (Μυριάν-
θης, 2000: 397-406). 
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τιών αποτελεί όρο στεγανότητας των κοιτασμάτων. Στην ίδια 
λεκάνη, στον Αιγυπτιακό τομέα, στην προέκταση του κώνου 
του δέλτα του Νείλου, διενεργήθηκαν από το 1990 μέχρι το 
2010, 1840 γεωτρήσεις με 126 ανακαλύψεις αερίου με ολι-
κές απολήψιμες ποσότητες 1,800 Bcm και δύο ανακαλύψεις 
κοιτασμάτων πετρελαίου. Ποσοστό επιτυχίας 14%, δηλωτικό 
του μέτρου επιτυχίας ανάλογων ερευνών. Την λεκάνη με το 
αποδεδειγμένα φυσικό αέριο και ενδεχομένως πετρέλαιο, 
σε βαθύτερα στρώματα, μοιράζονται η Ελληνική ΑΟΖ στο με-
γαλύτερο ποσοστό, η Αίγυπτος και η Κύπρος στο μικρότερο 
ποσοστό. Τέλος, στη γειτονική λεκάνη του Λεβάντε (αν και 
σε διαφοροποιημένο γεωλογικό πλαίσιο), Κύπρος και Ισραήλ 
επιβεβαίωσαν την ύπαρξη υδρογονανθράκων. Το ίδιο αναμέ-
νεται να ισχύσει μελλοντικά και για τον Λίβανο. 

Ο διαφαινόμενος στόχος της Τουρκίας είναι να καρπωθεί 
το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα της λεκάνης του Ηροδότου, πε-
ριορίζοντας στο ελάχιστο την Ελληνική ΑΟΖ νοτίως του Κα-
στελόριζου με τα σημαντικά αποθέματα υδριτών. Επιπλέον, 
να αμφισβητήσει τα τεμάχια με αριθμό 3, 4, 5 και εν μέρει 7, 
που προκήρυξε η Κυπριακή δημοκρατία (στο μικρό τμήμα της 
λεκάνης του Ηροδότου που της αναλογεί). Όχημα υλοποί-
ησης της στρατηγικής είναι η αυθαίρετη παραχώρηση στην 
κρατική της εταιρεία ΤΡΑΟ μεγάλων θαλασσίων τεμαχίων 
που επικαλύπτουν αντίστοιχα της Κυπριακής δημοκρατίας. 
Ό,τι έγινε το 1973 στο Αιγαίο, το ίδιο επαναλαμβάνεται σή-
μερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα αποτελέσει έκπληξη 
αν, στα πλαίσια διαπραγμάτευσης ενός μελλοντικού package 
deal, η Τουρκία εμφανίσει ελαστικότητα στην οριοθέτηση στο 
Αιγαίο (με πιθανή εξαίρεση τα όρια του εναέριου χώρου) και 
ακαμψία στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου τα δυνητικά μεγέθη 
των κοιτασμάτων είναι σαφώς μεγαλύτερα.

8.  Έρευνες υδρογονανθράκων και 
Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ)

Η άρση της εκκρεμότητας οριοθέτησης ελληνικής ΑΟΖ εί-
ναι sine qua non για την περαιτέρω δραστηριοποίηση των 
τεμαχίων που δεν σχετίζονται με την οριοθετική γραμμή της 
υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία, όπως αυτή συμφωνήθηκε την 
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12η Νοεμβρίου 1980. Ενδεχόμενη οριοθέτηση θα μειώσει την 
διαβάθμιση του Country Risk της χώρας, προσελκύοντας 
επενδυτές (εταιρείες πετρελαίου) με συντηρητικότερη εται-
ρική κουλτούρα στην ανάληψη κινδύνων στην έρευνα και εκ-
μετάλλευση υδρογονανθράκων. Όπως συμβαίνει στον κόσμο 
των χρήματο-οικονομικών, έτσι και στο πετρέλαιο, υπάρχουν 
(συνήθως μικρο-μεσαίες) ευέλικτες εταιρείες που αναλαμ-
βάνουν κινδύνους τους οποίους άλλες εταιρείες δεν συζη-
τούν καν, διότι δεν τους θεωρούν λελογισμένους (calculated 
risks). Ένα υποθετικό σενάριο άνευ οριοθέτησης ΑΟΖ, είναι 
το παρακάτω: 

Έστω ιδεατά ότι οι άδειες των παραχωρήσεων του 2ου γύ-
ρου κατακυρώνονται κανονικά και ότι οι ανάδοχοι ξεκινούν 
τις έρευνες με επιτυχία. Έστω, επιπλέον, ότι οι σεισμικές δια-
σκοπήσεις τριών διαστάσεων και οι ερευνητικές γεωτρήσεις 
διαπιστώνουν την ύπαρξη αξιόλογων συγκεντρώσεων υδρο-
γονανθράκων. Στο κρίσιμο χρονικό αυτό σημείο, υπάρχει 
η σημαντική πιθανότητα να εκδηλωθούν από όμορα (πλην 
Ιταλίας) κράτη αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις επί της κυρι-
ότητας των κοιτασμάτων, λόγω έλλειψης προηγούμενης ορι-
οθέτησης. Η Αλβανία το έπραξε ήδη τον Μάιο του 2015 για 
το τεμάχιο Νο1 του 2ου γύρου. Υπάρχει το προηγούμενο της 
παραχώρησης του Ελληνικού δημοσίου στην Αμερικανική 
εταιρεία OCEANIC το 1969. Η ανακάλυψη πετρελαίου το 1971 
στη γεώτρηση East Thassos-1 και αερίου το 1972 στη γεώτρη-
ση Kavala-1 απέναντι από την Καλλιράχη, δυτικά της Θάσου, 
οδήγησε την Τουρκική Κυβέρνηση ένα χρόνο μετά, να παρα-
χωρήσει το πρώτο κύμα άδειών ερευνών στην Τουρκική κρα-
τική εταιρεία ΤΡΑΟ, αγνοώντας την Ελληνική υφαλοκρηπίδα. 
Το 1974 ακολούθησε το δεύτερο κύμα αυθαίρετων παραχω-
ρήσεων που ουσιαστικά διχοτομούσαν το Αιγαίο. 

Η Τουρκική ενιαία στρατηγική έναντι Ελλάδος και Κύπρου 
της αμφισβήτησης των ερευνών πετρελαίου, εφαρμόζεται 
(ουσιαστικώς manu militari) ήδη και στην ΑΟΖ της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας με την έκδοση της NAV TEX τον Οκτώβριο 
2014 για τη δέσμευση περιοχών για σεισμικές έρευνες του 
σεισμογραφικού σκάφους BARBAROS με τη συνοδεία πολε-
μικών σκαφών επιφανείας και υποβρυχίου. Στις 6 Ιανουαρίου 
2015, η Τουρκία εξέδωσε 2η NAV TEX με ισχύ μέχρι τις 6 
Απριλίου 2015. Στόχος και αυτής της ενέργειας είναι το πά-
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γωμα των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη (τεμάχιο 12, 
όπου και το κοίτασμα ΑΦΡΟΔΙΤΗ) καθώς και στα τεμάχια 8, 
9, 1, 2 και 3. Ουσιαστικά αποθαρρύνονται η παραχωρησιού-
χος κοινοπραξία του τεμαχίου 12 Noble Energy 70%, Anver 
Oil Exploration 15%, & Delek drilling 15% και οι παραχωρησι-
ούχοι ENI/Kogas (Ιταλο-Νότιο Κορεατική κοινοπραξία) στα 
τεμάχια 2 3 και 9 να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υπο-
χρεώσεις έναντι της Κυπριακής δημοκρατίας. Προς το παρόν 
οι σχεδιασμοί της Τουρκίας δεν ασχολούνται με τα τεμάχια 10 
και 11 που έχουν παραχωρηθεί στην Γαλλική ΤOTAL η οποία 
σχεδιάζει έναρξη ερευνητικών εργασιών στο τέλος του 2015, 
πιθανώς ελπίζοντας ότι μέχρι τότε θα έχει εμπεδώσει (όπως 
και στο Αιγαίο) το de facto «πάγωμα» των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων.

Επομένως, στο υποθετικό σενάριο, και στην καλύτερή του 
εκδοχή, οι ανάδοχοι θα διακόψουν τις ερευνητικές εργασίες 
αναμένοντας την επίλυση της διαφοράς. Μόνο τότε θα απο-
φασίσουν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των κοιτασμά-
των και την συνακόλουθη εκμετάλλευσή τους επενδύοντας 
κεφάλαια. Μία άλλη πιθανότητα είναι να κηρύξει το κράτος 
καθεστώς Ανωτέρας Βίας (Force Majeure). Οι υποθετικές 
εκδοχές συνεπάγονται καθυστερήσεις ή και «πάγωμα» των 
ερευνών και της ανάπτυξης των κοιτασμάτων. Η περίπτωση 
της κοινοπραξίας του Πρίνου αναφορικά με τις έρευνες στην 
παραχώρηση East Thasos, ή οι θαλάσσιες γεωτρήσεις και η 
κρίση του Μαρτίου 1987 στις περιοχές Σταυρός και Μπάμπου-
ρας, ΝΑ της Θάσου, είναι ενδεικτικές και πολύ γνωστές για 
να αγνοηθούν.

H επιλογή αναδόχων κοινοπραξιών για την έρευνα και εκ-
μετάλλευση των θαλασσίων τεμαχίων, είναι κρίσιμη. Εκτός 
από την εκπλήρωση των συμβατικών όρων της προκήρυξης, 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, η ισχύς και το 
κράτος, τα συμφέροντα του οποίου εκπροσωπούν οι εταιρεί-
ες που συναπαρτίζουν την ανάδοχο κοινοπραξία. Τέλος, θα 
συνεκτιμηθεί και η τυχόν δραστηριοποίησή τους σε όμορες 
χώρες. Η συνεργασία με το ΥΠΕΞ είναι απαραίτητη. Αν οι 
ανάδοχοι είναι μεγάλοι σε μέγεθος και ισχύ, τότε σε περί-
πτωση εμπλοκής δύνανται να κινητοποιήσουν άμεσα υπέρ 
αυτών και έμμεσα υπέρ ημών, το κράτος-η από το οποίο προ-
έρχονται, για την επίλυση της διαφοράς. 
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Τέλος, η τριμερής συνεργασία Αιγύπτου-Κύπρου και Ελ-
λάδος είναι ένα δυνητικά χρήσιμο όχημα που θα μπορούσε 
να οδηγήσει στην οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο, με την 
οποία υπάρχει ανοικτό (άγνωστο για πόσο) ένα παράθυρο 
ευκαιρίας με την σημερινή της διοίκηση (αν και σε άλλα ση-
μεία της μελέτης εκφράζεται η άποψη ότι η Αίγυπτος δεν θα 
θελήσει να προχωρήσει σε διμερή οριοθέτηση με την Ελλά-
δα, όσο υπάρχει η Ελληνο-Τουρκική εκκρεμότητα). Η Ελληνι-
κή διπλωματία θα πρέπει να κινηθεί ταχύτατα και να εξασκή-
σει όλη την δυνατή ευελιξία και φαντασία της, προκειμένου 
να επιτύχει την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο που είναι 
θέμα απόλυτης προτεραιότητας, διότι συναρτάται εμμέσως 
αφενός με την Τουρκία και την επίδραση του συμπλέγματος 
του Καστελόριζου στην διαμόρφωση της οριοθέτησης και, 
αφετέρου, με την νομή της πολλά υποσχόμενης υποθαλάσ-
σιας λεκάνης του Ηροδότου που μοιράζεται με την Αίγυπτο 
και την Κύπρο.  

Η τριμερής σύνοδος κορυφής (Ελλάδα-Αίγυπτος-Κύ-
προς) που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο 2015 στην Αθήνα, 
ήταν συνέχεια εκείνης του Καΐρου  της 8ης Νοεμβρίου 2014 
όπου διατρανώθηκε η εμμονή στο διεθνές δίκαιο της θαλάσ-
σης (UNCLOS) και η βούληση έναρξης διαπραγμάτευσης 
για την οριοθέτηση ΑΟΖ, όπου αυτή δεν έχει ήδη γίνει. Στην 
προσέγγιση της Ελλάδος με την Αίγυπτο θα ήταν χρήσιμο 
να συνεκτιμηθούν με ρεαλισμό και οι Τουρκικές ανησυχίες 
όπως εκφράστηκαν από τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Α. 
Davutoglu (“the eastern Mediterranean is also our sea and 
no-one can close it to us”). Επίσης θα πρέπει να μελετηθεί 
από τους αρμόδιους χειριστές η έκβαση ανάλογων διαφο-
ρών (στον χώρο της Μεσογείου) από διεθνή διαιτητικά όργα-
να μεταξύ κράτους-μέλους της ΕΕ (Μάλτα) και όμορου κρά-
τους με μεγάλο ανάπτυγμα ακτογραμμής (Λιβύη). Η 2η, σε 
σειρά προτεραιότητας, αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ με την 
Αλβανία που διά του πρωθυπουργού της αμφισβητεί από τον 
Μάιο του 2015 την Ελληνική κυριαρχία στο τεμάχιο Νο1 του 
2ου γύρου διεθνών παραχωρήσεων της Ελληνικής κυβέρνη-
σης της 14η Ιουλίου. Η αμφισβήτηση έγκειται στην πλήρη επή-
ρεια του συμπλέγματος των Οθονών, της Ερίκουσας και του 
Μανθρακίου στην διαμόρφωση της Ελληνικής υφαλοκρηπί-
δας. Τέλος, η Λιβύη με την σημερινή της ρευστότητα παρου-
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σιάζει εγγενείς δυσχέρειες προσέγγισης και συνακόλουθης 
διαπραγμάτευσης. Σε κάθε περίπτωση είναι χώρα της οποίας 
οι εσωτερικές εξελίξεις και οι συσχετισμοί θα πρέπει να πα-
ρακολουθούνται επιμελώς εκ του σύνεγγυς.
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