
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ 

 

 

 

Δημόσια Διπλωματία και Διακυβέρνηση: Η Απεικόνιση 
Τουρκίας και Ελλάδος στην Δημόσια Ρητορική των 
Κυβερνήσεων Γεωργίου. Α. Παπανδρέου και Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντογάν 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Α.Μ. 77 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ (Επίκουρος Καθηγητής) 

ΜΕΛΗ: Κ. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ (Καθηγητής),  Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ (Επίκουρος Καθηγητής) 

 

 

Θεσσαλονίκη  2016 



 
2 

 

 

 

                                                                              Στην Σόνια, Δήμητρα, Ντίνα…… 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Περίληψη………………………………………………………………………….…5 

Abstract ……………………………………………………………………….…….6 

Εισαγωγή……………………………………………………………………….…….7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

    1.1.  Η έννοια της Δημόσιας Διπλωματίας και ο ρόλος της στη σύγχρονη 

διακυβέρνηση του κράτους…………………………………………………….…....9         

    1.2.  Δημόσια Διπλωματία και Προπαγάνδα……………………………….…....12 

    1.3.  Δημόσια Διπλωματία και Nation Branding……………………………..….14 

    1.4.  Μεθοδολογία της Δημόσιας Διπλωματίας…………………………….……16 

            1.4.1.  Η Ικανότητα Πρόσληψης……………………………………….…...16 

            1.4.2.  Συνηγορία………………………………………………………….…17 

            1.4.3   Πολιτιστική Διπλωματία………………………………………….….18 

            1.4.4.  Ανταλλακτική Διπλωματία…………………………………………..18 

            1.4.5   Διεθνή Δελτία Ειδήσεων……………………………………………..18 

     1.5.  Η Δημόσια Διπλωματία σήμερα…………………………………………….19 

 

 

 

 



 
4 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2.   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

     2.1.  Ιστορική αναδρομή στην ελληνική Δημόσια Διπλωματία και στους τρόπους 

άσκησής της………………………………………………………………………….22 

     2.2.  Η εξέλιξη της Δημόσιας Διπλωματίας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 

του Γεωργίου Α. Παπανδρέου………………………………………………………25 

     2.3.  Μελέτη της ρητορικής της κυβέρνησης Γεωργίου Α. Παπανδρέου στην 

άσκηση εξωτερικής πολιτικής και η εικόνα της χώρας μέσα από αυτή……………33 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

     3.1.  Ιστορική εξέλιξη της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής……………………37 

     3.2.  Τρόποι και στόχοι άσκησης της Δημόσιας Διπλωματίας στην Τουρκία του 

σήμερα……………………………………………………………………………….41 

      3.3. Το κίνημα Gulen ως εργαλείο άσκησης της τουρκικής Δημόσιας 

Διπλωματίας……………………………………………………………………….…48 

      3.4  Μελέτη της δημόσιας διπλωματίας και διακυβέρνησης στη Τουρκία μέσα από 

το δημόσιο λόγο της κυβέρνησης Recep Tayyip Erdogan, αποτελεσματικότητα και 

πιθανά οφέλη της Τουρκίας μέσα από την άσκησή της……………………………..53 

      3.5.  Ο ρόλος της δημόσιας διπλωματίας της Τουρκίας στις συζητήσεις για ένταξη 

στην ΕΕ……………………………………………………………………………....58 

Επίλογος – Συμπεράσματα……………………………………………………….…..65 

Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………67 

 

 



 
5 

 

 

 

 

 

Περίληψη 

Η παγκοσμιοποίηση, η ταχύτητα διάδοσης των πληροφοριών, τα νέα 

δεδομένα στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας και η συνεχώς 

αυξανόμενη συμμετοχή νέων κρατικών δρώντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

εξωτερικής πολιτικής, προσδίδουν νέο περιεχόμενο στην παραδοσιακή διπλωματία. Η 

Δημόσια Διπλωματία αποτελεί ένα νέο εργαλείο επιτυχούς άσκησης εξωτερικής 

πολιτικής που βοηθά μια χώρα στην προώθηση της εικόνας και της φήμης της στο 

εξωτερικό. Μια χώρα μέσα από την άσκηση Δημόσιας Διπλωματίας διαμορφώνει 

μακροπρόθεσμα ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, 

βασιζόμενη στην ήπια ισχύ της και όχι στον εξαναγκασμό. Η εργασία αυτή αναλύει 

το θεωρητικό υπόβαθρο για την αποσαφήνιση της έννοιας της Δημόσιας Διπλωματίας 

και των διαστάσεών της καθώς και την άσκηση Δημόσιας Διπλωματίας από την 

Τουρκία και την Ελλάδα επί των κυβερνήσεων του Recep Tayyip Erdogan και του 

Γεωργίου Α. Παπανδρέου αντίστοιχα. 
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Abstract 

Globalization, the impact of information, the new given in the formulation of a 

state’s foreign policy and the ever increasing participation of new state actors in the 

foreign policy making process give a new perspective in traditional diplomacy. Public 

diplomacy constitutes a new means of exercising a successful foreign policy and 

assists a country in advancing its image and prestige in the international environment. 

Through exercising public diplomacy a state formulates in long term a facilitating 

environment in order to advance its interest on the merit of soft power not coercion. 

This essay looks into the theoretical basis of decoding the concept of public 

diplomacy and its various dimensions as well as the exercising of public diplomacy of 

Turkey and Greece during the administrations of Recep Tayyip Erdogan and George 

Papandreou respectively. 
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Εισαγωγή 

Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης και η επικοινωνία με τους πολίτες άλλων 

κρατών, αποτελεί σήμερα σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής. Η Δημόσια 

Διπλωματία προωθεί αποτελεσματικά τα κρατικά πολιτικά και οικονομικά 

συμφέροντα στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, λαμβάνοντας έναν ενισχυμένο ρόλο 

στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Η νέα αυτή μορφή 

διπλωματίας, σύμφωνα με τον Hans Morgenthau «έχει σκοπό την κατάκτηση και τον 

έλεγχο των συνειδήσεων των πολιτών και όχι την καθυπόταξη της εδαφικής 

επικρατείας ή τον έλεγχο της οικονομικής ζωής»1. 

Η εργασία έχει σαν σκοπό τη διερεύνηση της Δημόσιας Διπλωματίας και τη 

διακυβέρνηση τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Τουρκία, αναλύοντας την άσκηση της 

μέσα από τη ρητορική κυβερνήσεων Γεωργίου Α. Παπανδρέου και Recep Tayyip 

Erdogan, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τις δυο χώρες. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα αναλύσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο 

της έννοιας της Δημόσιας Διπλωματίας αλλά και τις αντίστοιχες έννοιες που την 

περιβάλλουν, όπως η Προπαγάνδα, η ήπια ισχύς, το Nation Branding. Παράλληλα θα 

αναλύσουμε με ποιον τρόπο ασκείται η Δημόσια Διπλωματία (εργαλεία και 

μεθοδολογία) καθώς και τις διαστάσεις που λαμβάνει σήμερα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, θα αναφερθούμε στον τρόπο που 

ασκείται η Δημόσια Διπλωματία στην Ελλάδα καθώς και στο ιστορικό της πλαίσιο, 

ενώ θα εστιάσουμε στην εξέλιξη της Δημόσιας Διπλωματίας κατά τη διάρκεια 

διακυβέρνησης του Γεωργίου Α. Παπανδρέου. Τέλος, θα αναλύσουμε τη ρητορική 

της κυβέρνησης του Γ.Α. Παπανδρέου στον τρόπο άσκησης εξωτερικής πολιτικής της 

χώρας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε το ιστορικό πλαίσιο της εξέλιξης της 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και τους τρόπους που ασκείται η Δημόσια 

Διπλωματία στην Τουρκία του σήμερα. Θα αναφερθούμε στο κίνημα Gulen, που 

θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία άσκησης Δημόσιας Διπλωματίας στην 

 
1 Βλ. Morgenthau, H. (1973). “Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 
5th Ed., New York, Alfred A. Knoph, p. 74 
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Τουρκία και θα αναλύσουμε τη Δημόσια Διπλωματία και διακυβέρνηση στην 

Τουρκία μέσα από το δημόσιο λόγο της κυβέρνησης του Recep Tayyip Erdogan.       

Τέλος, θα παρουσιάσουμε το πλαίσιο άσκησης της Δημόσια Διπλωματίας στις 

συζητήσεις της Τουρκίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο 

που διαδραματίζει η Δημόσια Διπλωματία στην ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. Δημόσια Διπλωματία και Διακυβέρνηση 

1.1 Η έννοια της Δημόσιας Διπλωματίας και ο ρόλος της στη 

σύγχρονη διακυβέρνηση του κράτους 

Ως «διπλωματία» ορίζεται «η πολιτική προσπάθεια με την οποία οι πολιτικές 

οντότητες – κράτη καθιερώνουν και διατηρούν επίσημες σχέσεις μεταξύ τους, 

προωθώντας τα δικά τους συμφέροντα, σκοπούς και πολιτικές στο διεθνές 

περιβάλλον. Σαν όρος περιέχει την εφαρμογή και την δημιουργία της εξωτερικής 

πολιτικής ενός κράτους στο εξωτερικό».2 Σε όρους διεθνούς πολιτικής η διπλωματία 

χαρακτηρίζεται ως μέσο επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης μεταξύ των διεθνών 

δρώντων, καθώς επίσης και ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής που χρησιμοποιείται 

από παγκόσμιους παράγοντες.3 Ένας άλλος ορισμός της διπλωματίας δίνεται από τον 

Gull, σύμφωνα με τον οποίο «διπλωματία είναι η προσπάθεια ενός διεθνούς δρώντα, 

κυβέρνηση κ.α, να διαμορφώσει το διεθνές περιβάλλον μέσα από την  προώθηση της 

διαλογικής εμπλοκής (engagement) με ένα άλλο διεθνή δρώντα»4

Η «Δημόσια Διπλωματία» αποτελεί μια μορφή διπλωματίας και είναι ένας 

σχετικά καινούριος όρος, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιείται κυρίως κατά τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Τότε σημαντικό ρόλο στην άσκηση διπλωματίας 

έπαιξαν για πρώτη ίσως φορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα από τη συνεχή 

ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η δημόσια διπλωματία 

χρησιμοποιήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής ως ιδεολογικό εργαλείο 

προσέλκυσης της υποστήριξης του κόσμου για την επίτευξη των σκοπών τους. Η 

επανάσταση της τεχνολογίας και των επικοινωνιών που έλαβε χώρα κυρίως μετά το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου μετέβαλε την ισχύουσα τάξη θέτοντας νέα δεδομένα στις 

διεθνείς σχέσεις και επηρεάζοντας την άσκηση της παραδοσιακής διπλωματίας. Η 
 

2 Βλ. Pliscke, Ε. (1997). In Charles W. Freeman, “The diplomat’s Dictionary, US Institute of 
Peace Press, Washington, USA, p. 75 
3 Βλ. White, B. (2007) in Baylis John and Smith Steve (Eds.), «Η Παγκοσμιοποίηση της 
Διεθνούς Πολιτικής, Μια εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Επίκεντρο, 3η έκδοση, 
Αθήνα, σ. 499 
4 Βλ. Cull, N.J. (2007). “Public Diplomacy: Lessons from the Past”, Los Angeles: University 
of Southern California, April 2007, p. 6.  
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έντονη ανάγκη μεταστροφής του παγκόσμιου πολιτικού κλίματος από τη διπλωματία 

των εξοπλισμών και της άμυνας σε νέες μορφές άσκησης εξωτερικής πολιτικής που 

δεν βασίζονται πλέον στην εδαφική κυριαρχία με στρατιωτικά ή οικονομικά μέσα 

αλλά σε μια πιο «ήπια δύναμη»,5 αυτήν της επιρροής μέσα από το δημόσιο λόγο και 

τη δημόσια εικόνα, καθίσταται πλέον απαραίτητη.  

 Στις μέρες μας δόθηκε μεγάλη σημασία στην έννοια της Δημόσιας 

Διπλωματίας κυρίως μετά τις επιθέσεις τις 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στην καρδιά 

της Αμερικής προκαλώντας το κοινό αίσθημα για παγκόσμια ασφάλεια. Μέσα από το 

γεγονός αυτό δόθηκε η αφορμή στη κυβέρνηση των ΗΠΑ να προβληματιστεί σχετικά 

με αποτελεσματικούς τρόπους άσκησης δημόσιας διπλωματίας, ως μιας «ήπιας»6 

δύναμης στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Ποιός όμως είναι ο ορισμός αυτού του 

νέου και αρκετά αποτελεσματικού, στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, όρου της 

Δημόσιας Διπλωματίας; 

Ο όρος «Δημόσια Διπλωματία» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1965 

στην Αμερική από τον Dean Edmund Gullion, πρύτανη της σχολής Fletcher στο 

πανεπιστήμιο Tufts και πρώην αξιωματικό, όταν ίδρυσε το Κέντρο Δημόσιας 

Διπλωματίας Edward Murrow το 1965.                                                                                     

Ένας ακόμη περισσότερο σύγχρονος ορισμός της Δημόσιας Διπλωματίας 

δόθηκε από τους Signitzer και Coombs (1992), οι οποίοι θεωρούν ότι οι όροι των 

διεθνών σχέσεων και της Δημόσιας Διπλωματίας μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, καθώς 

αποσκοπούν και οι δύο στο ίδιο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία και 

πιστεύοντας ότι η δημόσια διπλωματία είναι ο τρόπος με τον οποίο κυβερνήσεις, 

ιδιώτες ή ομάδες συγκεκριμένων συμφερόντων, επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα 

δημόσιες συμπεριφορές ή απόψεις που υπόκεινται άμεσα στην εξωτερική πολιτική 

μιας άλλης κυβέρνησης.7 Μέσα από αυτό τον τελευταίο ορισμό μπορούμε να δούμε 

ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην άσκηση διπλωματίας, στην εποχή της πληροφορίας 

και της παγκοσμιοποίησης, παίζουν οι μη κρατικές ομάδες συμφερόντων, όπως οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο άσκησης της 

 
5 Βλ. Nye, J. (2005). “Ήπια ισχύς: Το Μέσο Επιτυχίας στην παγκόσμια πολιτική”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 2005 
6 Βλ. Nye, J. (2005), ο.π. 
7 Βλ. Gilboa, Ε. (2008). «Searching for a Theory of Public Diplomacy», The ANNALS of the 
American Academy of Political and Social Science, τεύχος 616, p.57 
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επιρροής θέτοντας περιορισμούς στην ελεύθερη δράση των εθνικών κυβερνήσεων, με 

αποτέλεσμα να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην κοινή γνώμη και να οδηγούμαστε 

σε μια πιο δημοκρατική κοινωνία. 

Στη σύγχρονη εποχή, σε ένα μεταμοντέρνο σύστημα εικόνων και επιρροής 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημόσια εικόνα και φήμη ενός κράτους. 

Συμπερασματικά, μέσα από τον νέο αυτόν όρο της Δημόσιας Διπλωματίας δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια μιας χώρας να προωθήσει μια καλή εικόνα στην 

διεθνή κοινή γνώμη για τις πολιτικές της, τις δράσεις της και το πολιτικοοικονομικό 

σύστημά της προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις προς άλλα κράτη, ώστε να 

αναθεωρηθούν τυχόν αρνητικές στάσεις τους προς το συγκεκριμένο κράτος ή 

ενδεχομένως να διατηρηθούν οι καλές σχέσεις με τα άλλα κράτη. 

Σύμφωνα με τον Gregory (2008)8, οι απαιτήσεις των καιρών διαμορφώνουν 

τη Δημόσια Διπλωματία προσθέτοντας νέες θεωρήσεις. Η πολιτική επικοινωνίας, η 

θεωρία της ήπιας ισχύος και η θεωρία περί ταυτοτήτων είναι κάποιες από τις 

θεωρήσεις αυτές. Επίσης, αναφέρει ότι η δημόσια διπλωματία δεν αποτελεί μονάχα 

ένα εργαλείο για την άσκηση πολιτικής, αλλά ένα διεπιστημονικό πεδίο με 

θεωρητικές βάσεις, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημών. Την ίδια στιγμή ο 

Guy J. Golan υποστηρίζει ότι «η Δημόσια Διπλωματία έχοντας ως στόχο τη 

δημιουργία αμοιβαίων επωφελών σχέσεων μεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτών 

των ξένων χωρών, θεωρείται ως μετασχηματιστική για κάποιους ενώ για κάποιους 

άλλους ιδεαλιστική»9. 

Ποια όμως είναι η λειτουργία της Δημόσιας Διπλωματίας σε σχέση με την 

παραδοσιακή διπλωματία; Σύμφωνα με τον Βασίλη Καπεταγιάννη, δεν λειτουργεί 

ανταγωνιστικά με την παραδοσιακή μορφή της διπλωματίας. Αντίθετα θα πρέπει να 

ειδωθεί ως ένα απαραίτητο συμπλήρωμά της, μια καινούρια πτυχή της που 

καταπιάνεται με την επικοινωνία και το κοινό, ένα κοινό με μεγάλο βαθμό 

 
8 Βλ. Gregory, Β. (2008). “Public Diplomacy. Sunrise of an Academic Field”, The Annals of 
the American Academy of Political and Social Science, March 2008, p. 288 
9  Βλ. Golan, G.J. (2014). “Towards a smarter Public Diplomacy”, Diplomatic Courier, A 
Global Affair Magazine, March 20, 2014,                                                                  available 
in http://www.diplomaticourier.com/news/topics/diplomacy/2118-towards-a-smarter-public-
diplomacy , (Accessed on 18 May 2014) 

http://www.diplomaticourier.com/news/topics/diplomacy/2118-towards-a-smarter-public-diplomacy
http://www.diplomaticourier.com/news/topics/diplomacy/2118-towards-a-smarter-public-diplomacy
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ανομοιογένειας10. Οι Cowan και Arsenault (2008)11 αναφέρουν ότι η Δημόσια 

Διπλωματία αποτελεί μια διαδρομή από το μονόλογο στο διάλογο, αποτελούμενη από 

τα δύο αυτά πεδία και επιπλέον αυτό της συνεργασίας, ενώ προβαίνουν στη 

διαπίστωση ότι ανάλογα με τους εκάστοτε στόχους πρέπει να επιλέγεται και το 

αντίστοιχο πεδίο. 

Μια ακόμη παράμετρος είναι η χρήση του όρου της δημόσιας διπλωματίας για 

την επίτευξη της ηγεμονίας ενός κράτους έναντι άλλων κρατών. Και σε αυτή τη 

περίπτωση είναι αρκετοί εκείνοι που παρομοιάζουν τον όρο της δημόσιας 

διπλωματίας με αυτόν της προπαγάνδας.  

 

1.2 Δημόσια Διπλωματία και Προπαγάνδα 

Από τους παραπάνω ορισμούς που έχουν δοθεί για την δημόσια διπλωματία 

συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον όρο της 

προπαγάνδας, η οποία ορίζεται ως «η σκόπιμη διαμόρφωση της κοινής γνώμης μέσα 

από τη μετάδοση ιδεών και αξιών για ένα σκοπό, ο οποίος είναι συνειδητά 

σχεδιασμένος να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των προπαγανδιστών»12. O John Brown 

γράφοντας για την Αμερική και την παράδοση της «αντι-προπαγάνδας» παρατήρησε 

ότι σε περιόδους πολέμου, η ανάγκη της νίκης αυξάνει την έφεση και την αποδοχή 

της προπαγάνδας. Καθώς η περίοδος ειρήνης πλησιάζει, οι υποψίες της Αμερικής 

σχετικά με την προπαγάνδα επανέρχονται  με τη μορφή εκδίκησης και έπειτα η 

προπαγάνδα εξαφανίζεται.13   

Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η φράση του πρώην αναπληρωτή υπουργού 

Εξωτερικών των ΗΠΑ Richard Holbrooke, αμέσως μετά την επίθεση της 11ης 

Σεπτεμβρίου «Πείτε το δημόσια διπλωματία, ή δημόσιες υποθέσεις ή ψυχολογικό 

 
10 Βλ. Καπετανγιάννης, B. «Δημόσια Διπλωματία, εθνική ταυτότητα και εικόνα», Διεθνής και 
Ευρωπαϊκή Πολιτική, τ. 16, σελ 42 
11 Βλ. Cowan, G. and Arsenault, A. (2008). “Moving from Monologue to Dialogue to 
Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy”, The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 616, p. 10 
12 Βλ. Welch, D.   «Powers of Persuation», History Today, vol.49, pp.24-26, όπως αναφέρεται 
στο Jan Melissen (edited) The New Public Diplomacy, Palgrave, pp. 10-11. 
13 Βλ. Brown, J. (2003). “The anti-propaganda tradition in the United States” Bulletin Board 
for Peace, June 29, 2003  
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εξαναγκασμό ή αν θέλετε να οξύνετε την έννοια του όρου πείτε το προπαγάνδα»14. 

Είναι λοιπόν η δημόσια διπλωματία μια νέα μορφή προπαγάνδας της εποχής της 

κυριαρχίας της δύναμης της εικόνας και του διαδικτύου;   

Ο Jan Melissen εξετάζοντας τους δύο όρους καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

«η δημόσια διπλωματία είναι όμοια με την προπαγάνδα στο ότι προσπαθεί να στρέψει 

τους ανθρώπους να σκεφτούν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά είναι ριζικά 

διαφορετική από αυτήν στο ότι η δημόσια διπλωματία επίσης αφουγκράζεται αυτό 

που εκφράζεται από τους πολίτες»15. Πρόκειται δηλαδή για μια αμφίδρομη 

διαδικασία που ο πομπός του μηνύματος ενδιαφέρεται για τον τρόπο πρόσληψης του 

τελευταίου από τον δέκτη, και το αναπροσαρμόζει ώστε αυτή, να γίνεται όσο το 

δυνατόν ευκολότερα. Όπως αναφέρει η Nancy Snow η δημόσια διπλωματία 

«χρησιμοποιεί το στοιχείο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης  με πολύ λιγότερη 

χειραγώγηση από την προπαγάνδα»16. 

Υπάρχουν δύο αντίθετες απόψεις, όσον αφορά τη σχέση της Δημόσιας 

Διπλωματίας με την προπαγάνδα. Η πρώτη υποστηρίζει ότι η προπαγάνδα και η 

Δημόσια Διπλωματία είναι δύο στενά συνδεδεμένες έννοιες. Αυτό προκύπτει από τον 

ορισμό της προπαγάνδας ως «η διαδικασία με την οποία μια ιδέα ή μια άποψη 

μεταδίδεται σε κάποιον με σκοπό να τον πείσει να σκεφτεί και να πράξει σύμφωνα με 

ένα συγκεκριμένο στόχο»17. Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι η Δημόσια 

Διπλωματία διαφέρει ουσιαστικά από την προπαγάνδα στο γεγονός ότι η πρώτη 

αναφέρεται σε μια διμερή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, μέσω του 

διαλόγου και της φιλελεύθερης επικοινωνίας18. Με λίγα λόγια, ενώ και οι δύο έννοιες 

προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη για το τι θα σκεφτεί, η δημόσια διπλωματία 

προσπαθεί να πείσει την κοινή γνώμη στηριζόμενη στη τέχνη της πειθούς και στο 
 

14 Βλ. Holbrooke, R.  “Get the message out”, OPINIONS, The Washington Post, Sunday, 
October 28, 2001, available in http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/12/13/AR2010121305410.html, (Accessed on 18 May 2014) 
15 Βλ. Melissen, J. (2005). The New Public Diplomacy, Palgrave Macmillan, p. 11  
16 Βλ. Snow, N. “Public Diplomacy and Propaganda: Rethinking Diplomacy in the Age of 
Persuasion”, 4 December 2012, in E-International Relations, available in http://www.e-
ir.info/2012/12/04/public-diplomacy-and-propaganda-rethinking-diplomacy-in-the-age-of-
persuasion/, (Accessed on 10 March 2014) 
17 Βλ. Taylor, P.M. (2003). “Munitions of the Mind: A history of propaganda from the ancient 
world to the present day”, 3rd edition, Manchester University Press, Manchester and New 
York, p. 6 
18 Βλ. Melissen, J.  (2005). “Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy”, Netherlands 
Institute of International Relations, Clingendael, pp 21-22 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/13/AR2010121305410.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/13/AR2010121305410.html
http://www.e-ir.info/2012/12/04/public-diplomacy-and-propaganda-rethinking-diplomacy-in-the-age-of-persuasion/
http://www.e-ir.info/2012/12/04/public-diplomacy-and-propaganda-rethinking-diplomacy-in-the-age-of-persuasion/
http://www.e-ir.info/2012/12/04/public-diplomacy-and-propaganda-rethinking-diplomacy-in-the-age-of-persuasion/
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διάλογο με τον κόσμο, ενώ αντίθετα η προπαγάνδα προσπαθεί να εξαπατήσει την 

κοινή γνώμη στηριζόμενη στη μετάδοση ψευδών μηνυμάτων. 

 

1.3 Δημόσια Διπλωματία και Nation Branding 

Ένας ακόμη καινούριος όρος που πολλές φορές συγχέεται με αυτόν της 

δημόσιας διπλωματίας είναι το Nation Branding. Το Nation Branding αποτελεί μία 

από τις πλέον καινοτόμες πρακτικές των κρατών στη προώθηση της εικόνας τους και 

των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων διεθνώς. Ο όρος «Nation Branding» δεν είναι 

πολιτικός. Είναι κυρίως τεχνικός και εμπορικός και πηγάζει ως επί το πλείστον, από 

το χώρο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης.  

Οι κυριότεροι λόγοι που οι περισσότερες χώρες τα τελευταία χρόνια 

αναπτύσσουν την πρακτική του Nation Branding είναι για να τονώσουν τον τουρισμό 

τους, να δώσουν ώθηση στις εξαγωγές τους και να προσελκύσουν περισσότερες ξένες 

επενδύσεις. Ο ρόλος της εικόνας ενός κράτους είναι πολύ σημαντικός και γι’ αυτό τα 

τελευταία χρόνια δίνεται τεράστια σημασία στη κατασκευή, προβολή, διατήρηση και 

διαχείριση της εικόνας ενός κράτους. 

Το Nation Branding δύναται να είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της 

ήπιας ισχύος ενός κράτους19. Εμπνευστής του όρου του Nation Branding είναι ο 

Simon Anholt, εκδότης του περιοδικού Nation Branding and Public Diplomacy. Ο 

ίδιος ο Anholt ωστόσο στις υπηρεσίες συμβούλου που παρέχει, προτείνει στους 

πελάτες του να στρέφουν την προσοχή τους στο είδος της πολιτικής που επιλέγουν 

για τη προώθηση της δημόσιας εικόνας του γιατί όπως πιστεύει ο ίδιος καμία 

διαφήμιση και κανένα μάρκετινγκ δεν μπορεί να συγκαλύψει ή να ωραιοποιήσει 

«κακές» πολιτικές. Κατά τον Anholt σημαντικός σκοπός κάθε κράτους είναι η 

επίτευξη ενός νέου μοντέλου ενισχυμένης εθνικής ανταγωνιστικότητας ή διαφορετικά 

μια «ανταγωνιστική ταυτότητα» («competitive identity»)20. Σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός πεδίων που μπορεί να βασιστεί μια 

στρατηγική του nation branding, αναζητώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα 
 

19 Βλ. Fan, Y. (2008a). “Soft Power: Power of attraction or confusion? Place Branding and 
Public Diplomacy”, 4(2), 147- 158  
20 Για μια περισσότερο λεπτομερή ανάλυση του Nation Brand Hexagon βλ. Anholt, S. (2006), 
Competitive Identity, The new brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave 
Macmillan, 2006, p.25-26 



(competitive advantages), που δύνανται να επηρεάσουν εθνική εικόνα κάθε χώρας. 

Αυτά τα έξι πεδία διαμόρφωσης της δημόσιας εικόνας ενός κράτους είναι ο 

τουρισμός, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, η διακυβέρνηση, ο πολιτισμός και το 

ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και είναι αυτά που διαμορφώνουν την περίφημη 

«θεωρία του Εξαγώνου» του Anholt (Σχήμα 1), το οποίο παρουσιάζει την εικόνα της 

χώρας ως brand21. 

 

Σχήμα 1: Το εξάγωνο του Anholt για το Nation Branding 

 

Πηγή: Anholt Simon, Competitive Identity, The new brand Management for Nations, 

Cities and Regions 

Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι ενώ η δημόσια διπλωματία αποσκοπεί στη 

δημιουργία μιας σταθερής και ανθεκτικής μακροχρόνιας σχέσης με κοινή γνώμη 

ξένων κρατών, η έννοια του nation branding στοχεύει στη δημιουργία και διατήρηση 

μιας θετικής εικόνας και φήμης για μια χώρα με απώτερο σκοπό την προσέλκυση 

επενδύσεων, τουρισμού, κ.α. δηλαδή την αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων 

κάθε χώρας, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει. Μπορούμε λοιπόν να 

συμπεράνουμε ότι η έννοια του nation branding περικλείεται στην έννοια της 

δημόσιας διπλωματίας καθώς η εικόνα ενός κράτους αποτελεί δημόσιο αγαθό. 
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21 Βλ. Anholt, S., (2006), ο.π., σ. 26 και σ. 29 
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Ωστόσο η δημόσια διπλωματία δεν αποβλέπει σε συγκεκριμένους στόχους, 

όπως το nation branding, αλλά γενικά στη διατήρηση μιας θετικής εικόνας για τη 

χώρα. Όπως σημειώνει και ο Simon Anholt, οι δύο αυτές έννοιες συνδυάζονται και 

συμπληρώνουν η μία την άλλη22. 

 

1.4. Μεθοδολογία της Δημόσιας Διπλωματίας 

1.4.1. Η Ικανότητα Πρόσληψης  

 Σύμφωνα με τον Nickolas J. Cull, ερευνητή του US Center on Public 

Diplomacy, η ικανότητα πρόσληψης (μετάφραση του αγγλικού όρου listening) έχει 

να κάνει με «την προσπάθεια ενός δρώντα να χειριστεί το διεθνές περιβάλλον 

συγκεντρώνοντας πληροφορίες για την κοινή γνώμη άλλων χωρών και στη συνεχεία 

χρησιμοποιώντας τες για να αναπροσανατολίσει τη πολιτική του ή τη γενικότερη 

προσέγγιση της δημόσιας διπλωματίας»23.  

Με ποιο τρόπο όμως γίνεται η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών; Θα 

πρέπει να σημειώσουμε πως και η παραδοσιακή διπλωματία έχει χρησιμοποιήσει 

διαχρονικά την τεχνική της συλλογής πληροφοριών μέσα από την κατασκοπία. Από 

τη πλευρά της η δημόσια διπλωματία χρησιμοποιεί κυρίως έρευνες γνώμης και τη 

διαδραστικότητα των νέων τεχνολογιών για να αντλήσει τις επιθυμητές πληροφορίες. 

Η διαδραστικότητα αυτή δημιουργεί πρώτα και κύρια μια σχέση εμπιστοσύνης με το 

κοινό και προσλαμβάνεται ως μια δημοκρατική διαδικασία.  

Είναι όμως οι έρευνες γνώμης το μόνο εργαλείο ακρόασης που έχει στα χέρια 

της η δημόσια διπλωματία; Ο Bruce Gregory, του Public Diplomacy Institute στο 

George Washington University αναφέρεται στην αναγκαιότητα ανάπτυξης και χρήσης 

μιας μεγάλης ποικιλίας εργαλείων ακρόασης. Πέρα από τις έρευνες γνώμης, αλλά και 

τις διπλωματικές εκθέσεις που χρησιμοποιούσε η παραδοσιακή διπλωματία, η 

 
22 Βλ. Anholt, S., (2006), ο.π., σ., p.14-15 
23Βλ. Nicholas J.  Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: University of 
Southern California, April 2007, pp 10-12  
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δημόσια διπλωματία θα πρέπει, κατά τον Gregory, να δώσει περισσότερη έμφαση στα 

ΜΜΕ, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης24.  

Η ικανότητα επομένως πρόσληψης και ακοής των ιδιαιτεροτήτων των άλλων 

καθιστούν επιτυχή την άσκηση Δημόσιας Διπλωματίας, με την έννοια ότι θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα του εκάστοτε κρατικού ή μη δρώντα, οι 

αξίες του, οι ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις του. Κανένα κράτος δεν πρέπει 

να θεωρεί τις δικές του αξίες παγκοσμίως αποδεκτές, αλλά να αποδέχεται το γεγονός 

ότι υπάρχουν πολλοί, εναλλακτικοί δρόμοι προς την ειρήνη και τη δημοκρατία. 

 

1.4.2. Συνηγορία  

Πρόκειται για έναν κατεξοχήν όρο της νομικής επιστήμης (μετάφραση του 

αγγλικού όρου advocacy). Στη δημόσια διπλωματία ως συνηγορία θα ορίσουμε «την 

προσπάθεια ενός δρώντα να διαμορφώσει το διεθνές περιβάλλον αναλαμβάνοντας 

μια διεθνή επικοινωνιακή δραστηριότητα που στόχο έχει να προωθήσει ενεργά μια  

συγκεκριμένη πολιτική ή ιδέα»25. Με άλλα λόγια συνηγορία είναι η προσπάθεια ενός 

διεθνούς δρώντα να προωθήσει μια πολιτική προτεραιότητα, ή το συμφέρον της 

χώρας που αντιπροσωπεύει στην εξωτερική κοινή γνώμη.  

Όπως και η προηγούμενη μέθοδος, έτσι και αυτή έχει τις ρίζες της στην 

αρχαιότητα. Τα ιστορικά παραδείγματα άσκησης της συνηγορίας προκειμένου να 

επιτευχθούν οι σκοποί ισχυρών παικτών βρίθουν στο πέρασμα του χρόνου. Να 

σημειώσουμε μερικά μόνο από αυτά. Στην αρχαία Ελλάδα την συνηγορία 

χρησιμοποίησαν οι αρχαίοι Πέρσες προκειμένου να πείσουν την πόλη του Άργους να 

συμμαχήσει μαζί τους. Κατά τον μεσαίωνα κλασσική περίπτωση συνηγορίας ήταν η 

κινητοποίηση των διάφορων καθολικών κρατών της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης 

με στόχο την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους Μουσουλμάνους 

(Σταυροφορίες). Στη σύγχρονη εποχή η τεχνική της συνηγορίας ασκήθηκε από τα 

κράτη της Αντάντ μετά το τέλος του Α΄.Π.Π. προκειμένου να πειστούν οι σύμμαχοί 

 
24Βλ. Gregory, B. “Upgrading Public Diplomacy’s Tools – New Challenges, Old Realities”, 
NATO Public Diplomacy Workshop,  Brussels, 2007, p  3,                                
available in  
https://smpa.gwu.edu/sites/smpa.gwu.edu/files/downloads/NATOPDD_PDTools_7-2-071.pdf
25 Βλ. Cull, N.J., ο.π., σ. 14 
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τους για αποστολή εκστρατευτικού σώματος στην Κριμαία με σκοπό την κατάπνιξη 

της Οκτωβριανής επανάστασης. 

 

1.4.3. Πολιτιστική Διπλωματία 

     Ο ορισμός της έννοιας της πολιτιστικής διπλωματίας συνοψίζεται 

σύμφωνα με τον Nickolas J. Cull ως «η προσπάθεια ενός δρώντα για την διαχείριση 

του διεθνούς περιβάλλοντος, προβάλλοντας ιστορικές πηγές και επιτευγμάτων μιας 

χώρας στο εξωτερικό»26. Χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα άσκησης 

πολιτιστικής διπλωματίας είναι η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού μέσω της 

ελληνικής βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Στις μέρες μας, αυτόν τον ρόλο των 

ασκούν τα πολιτιστικά κέντρα των εκάστοτε χωρών σε άλλες χώρες. Αξίζει να 

σημειωθεί πως η Γαλλία πρωτοστατεί στην προώθηση της γαλλικής κουλτούρας και 

γλώσσας με την δημιουργία γαλλικών πολιτιστικών κέντρων παγκοσμίως, 

προκειμένου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η γαλλοφωνία.  

 

1.4.4. Ανταλλακτική Διπλωματία 

H Ανταλλακτική Διπλωματία όπως υπαγορεύει και ο όρος, «αφορά την 

ανταλλαγή υποκειμένων μεταξύ κρατών για συγκεκριμένη περίοδο εξαιτίας, λόγου 

χάρη,  σπουδών27». Στις ανταλλαγές φοιτητών ο Cull υποστηρίζει ότι «αυτή η μορφή 

άσκηση δημόσιας διπλωματίας περιέχει  το στοιχείο της «αμοιβαιότητας» καθώς οι 

ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών αποτελούν μια σημαντική διεθνή εκπαιδευτική 

εμπειρία»28. Η λογική πίσω από αυτήν την πρακτική συνοψίζεται στην έννοια της 

αμοιβαιότητας, βάσει της οποίας εκείνος που αποστέλλεται γίνεται διπλωμάτης της 

κουλτούρας του όσο και δέκτης της κουλτούρας της χώρας φιλοξενίας. 

 

1.4.5. Διεθνή Δελτία Ειδήσεων  

Η σύγχρονη τεχνολογία, επιτρέπει την ταχεία μετάδοση πληροφοριών μέσω 

του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του διαδικτύου. Η πρακτική των δελτίων ειδήσεων 

 
26 Βλ. Cull, N.J.,ο.π., σ. 33 
27 Βλ. Cull, N.J., ο.π., σ. 33 
28 Βλ. Cull, N.J., ο.π., σ. 16 
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παγκόσμιας εμβέλειας σύμφωνα με τον Nickolas J. Cull, μπορεί να εμπεριέχει όλες 

τις παραπάνω μεθόδους δημόσιας διπλωματίας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσληψης -καθώς θα πρέπει κάποιος να αφουγκραστεί το κοινό, της συνηγορίας – 

για παράδειγμα προβάλλοντας δελτία συγκεκριμένης πολιτικής, της πολιτιστικής 

διπλωματίας - προωθώντας την κουλτούρα και τέλος της ανταλλαγής -με την 

ανταλλαγή προσωπικού με άλλους σταθμούς. Ιστορικά, σύμφωνα με το Nickolas J. 

Cull, «το ισχυρότερο στοιχείο των διεθνών εκπομπών είναι η εκπομπή ειδήσεων και 

δη αντικειμενικών ειδήσεων».29  

Παρόλο που η διεθνής ειδησεογραφία χρονολογείται μόλις από το ‘20, με 

πρωτοστάτες την Σοβιετική Ένωση και την Ολλανδία, είναι πιθανόν να εντοπίσουμε 

κρατικός χρηματοδοτούμενη ειδησεογραφία και παλαιότερα. Ο Nickolas J. Cull, στο 

ίδιο άρθρο του σημειώνει το παράδειγμα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας επί 

Φρειδερίκου Β’ (1194-1250), ο οποίος διένειμε ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις 

δραστηριότητες της αυλής του σε γειτονικές πρωτεύουσες. Σημαντικότατο πρόσφατο 

παράδειγμα επίτευξης δημόσιας διπλωματίας μέσω διεθνούς ειδησεογραφίας είναι το 

BBC World Service, το οποίο έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο στη βρετανική δημόσια 

διπλωματία, καθώς επίσης και το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.  

  

1.5. Η Δημόσια Διπλωματία σήμερα 

  Η τεχνολογική έκρηξη που χαρακτηρίζει την σύγχρονη εποχή, η οποία 

δικαιολογημένα φέρει το όνομα «Εποχή της Πληροφόρησης» σε συνάρτηση με την 

παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, την πολιτική και εμπορική ολοκλήρωση, τις 

δημογραφικές αλλαγές και την εξάπλωση της δημοκρατίας, είναι γεγονότα, τα οποία 

έχουν αλλάξει σημαντικά τον χάρτη των διεθνών σχέσεων. Η επανάσταση στις 

τηλεπικοινωνίες έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις 

των κρατών αλληλεπιδρούν. Δεδομένου του προαναφερθέντος, οι αποφάσεις πρέπει 

να λαμβάνονται γρήγορα, και οποιαδήποτε είδηση "ταξιδεύει" πέρα των συνόρων 

λαμβάνει διαστάσεις παγκόσμιας επικοινωνίας, ενώ οι αρχές επιδιώκουν τον απόλυτο 

 
29 Βλ. Cull, N.J., ο.π., σ. 34 
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έλεγχο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η εξέλιξη αυτή όμως στην επικοινωνία, 

μετέβαλε τη συμμετοχική διαδικασία.30  

   Το διαδίκτυο πολλαπλασιάζει τώρα τις πηγές των πληροφοριών παρέχοντας 

την ευκαιρία και τον χώρο για τους πολίτες να  αυξήσουν την κριτική σκέψη τους για 

το τι συμβαίνει γύρω τους και να αυξήσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν πολιτικό 

έλεγχο επί των κυβερνήσεων.31 Η ανάγκη για μια νέα μορφή δημόσια διπλωματία 

είναι επιτακτική. Οι παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες έφεραν και διεθνή προβλήματα 

όπως τρομοκρατία, κλιματολογικές αλλαγές, φτώχεια κ.α., τα οποία είναι αδύνατον 

να αντιμετωπιστούν από τις εγχώριες κυβερνήσεις.    

   Βέβαια αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι πως το διαδίκτυο και δη τα 

κοινωνικά δίκτυα, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της νέας δημόσιας 

διπλωματίας η οποία είναι πλέον πιο διακρατική και άμεση. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα οι εκλογές του 2009 στο Ιράν. Η άμεση λαϊκή κινητοποίηση μέσω του 

twitter και οι επακόλουθες διαδηλώσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του 

καθεστώτος. Μάλιστα, η κινητοποίηση μέσω του κοινωνικού δικτύου υπήρξε τόσο 

καθοριστική, ώστε οι μεγαλύτερες Αμερικάνικες εφημερίδες να ισχυριστούν πως με 

εντολή της Αμερικανικής Κυβέρνησης, ζητήθηκε από το Γενικό Διευθυντή της twitter 

να καθυστερήσει την μεταφορά των δεδομένων.32

Μέσω του διαδικτύου (Internet) θα μπορούσε να κινητοποιηθεί η διασπορά 

της Ελλάδας με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της φήμης της χώρας, αφού η 

διασπορά αποτελεί τον πιο δυνατό συναισθηματικά σύνδεσμος μιας χώρας με το 

εξωτερικό. Ο Mark Leonard χρησιμοποιώντας τον όρο «Diaspora diplomacy», 

περιγράφει τη σημασία αυτής της κινητοποίησης μέσω δικτύων, τα οποία αποτελούν 

 
30 Βλ. Nicholas J. Cull, David Culbert, and David Welch, “Propaganda and Mass 
Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present”, (Oxford, UK, and Santa 
Barbara, CA: ABC-Clio, 2003), xv–xxi. pp. 49 
31 Βλ. Grant, R. “The Democratization of Diplomacy: Negotiating with the Internet”, 
Discussion Papers in Diplomacy (Hague: Netherlands Institute of International Relations 
“Clingendael”2005) 
32Βλ.  Burns, A. and Eltham, B, “Twitter free Iran”, Communications Policy Research Forum 
2009, 29 November 2009, available in 
http://networkinsight.org/verve/_resources/Burns_Eltham_file.pdf 

http://networkinsight.org/verve/_resources/Burns_Eltham_file.pdf
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«ζωντανούς» δεσμούς με την εκάστοτε χώρα με σκοπό την ενδυνάμωση της επιρροής 

της στην εξωτερική κοινή γνώμη.33

Συμπερασματικά, είναι φανερό πως η δημόσια διπλωματία, εξαιτίας της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας και συγκεκριμένα με την ταχεία/άμεση μετάδοση της 

πληροφορίας μέσω του διαδικτύου, καθώς και της παγκοσμιοποίησης, έχει αλλάξει 

στη δομή της. Εάν δεχθούμε λοιπόν πως μέσω του διαδικτύου επιτυγχάνεται ο 

αναγκαίος πλουραλισμός για μια υγιή δημοκρατία την ίδια στιγμή θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι κυβερνητικοί φορείς έχουν πρόσβαση στα ίδια 

μέσα για προβολή.  

   Όπως έχει αναλυθεί λοιπόν στα παραπάνω κεφάλαια η δημόσια διπλωματία 

δεν αποτελεί σημείο των καιρών, αλλά έχει μακραίωνη ιστορία. Σήμερα όμως, οι 

παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες και η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν δώσει μια νέα 

μορφή στην άσκηση της δημόσιας διπλωματίας. Τα κοινωνικά δίκτυα έδωσαν την 

ευκαιρία στους απλούς πολίτες να παίρνουν μέρος στην διαμόρφωση τόση της 

δημόσιας διπλωματίας αλλά ακόμη και πολιτικών αποφάσεων, αλλάζοντας την 

μορφή των σύγχρονων δημοκρατιών. Όπως είναι γνωστό οι σύγχρονες τεχνολογίες 

έχουν επηρεάσει την δομή των συγχρόνων δημοκρατιών σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για τον όρο «ηλεκτρονική δημοκρατία».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Βλ. Leonard, M.,  “Public Diplomacy”, London: The Foreign Policy Centre, 2002, p. 59 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

2.1. Ιστορική αναδρομή στην ελληνική Δημόσια Διπλωματία και στους 

τρόπους άσκησής της. 

Η γεωγραφική θέση και η γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας μέχρι σήμερα, 

καθιστά τη χώρα επιρρεπή σε πλήθος διεθνών και παγκοσμίων προκλήσεων. Η 

ελληνική εξωτερική πολιτική χαράσσεται με βάση το εθνικό της συμφέρον. Στο 

σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αυτό σημαίνει ότι η εξωτερική πολιτική 

πρέπει να αναπτύσσεται σε ένα ευρύτατο φάσμα, που εκτείνεται από την 

παραδοσιακή διπλωματία και την καλλιέργεια των διμερών σχέσεων της Ελλάδας 

μέχρι τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς 

Οργανισμούς. Η Δημόσια Διπλωματία μπορεί να συνδράμει στην επίλυση 

σημαντικών «εθνικών θεμάτων», καθώς και στη χάραξη της εξωτερικής της 

πολιτικής βάσει εθνικών συμφερόντων. 

Ο όρος Δημόσια Διπλωματία, είναι για την Ελλάδα σχετικά νέος, ενώ 

εμφανίζεται ως ένα είδος επικοινωνιακής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει 

αδήριτη ανάγκη για μια περισσότερο αποτελεσματική προβολή της χώρας μας στο 

εξωτερικό, κυρίως λόγω της κριτικής που υπέστη σαν χώρα και της προσβλητικής 

συμπεριφοράς με αφορμή την οικονομική κρίση.  

              Γενικότερα η προσπάθεια από πλευράς των χωρών να επηρεάσουν 

την διεθνή πολιτική σκηνή μέσω της προβολής της θετικής τους εικόνας δεν είναι 

καινούρια τακτική. Όπως αναφέρει η Παπαθάνου, «οι πρακτικές της ήπιας ισχύος 

έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια. Ο εκδημοκρατισμός πολλών κοινωνικών 

συστημάτων, η εντεινόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών μέσω της 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς και του εμπορίου, η έκρηξη της πληροφόρησης, τόσο η 

δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε αυτή όσο και με ελάχιστο κόστος, έχει 

μετατρέψει την διαδικασία της ήπιας ισχύος από αμιγώς κρατική διαδικασία σε 

συλλογική. »34  

 
34 Βλ. Παπαθάνου, Ε., “Η Ελλάδα ως “brand”: Η διαμόρφωση της εθνικής εμπορικής 
ταυτότητας”, ακαδημαϊκή εργασία, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, 2007, σελ. 7  
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Παρόλα αυτά, εξαιτίας, ακριβώς της υπερεπάρκειας πληροφοριών μειώνεται η 

δυνατότητα εστίασης, καθώς επίσης το κοινό είναι πιο καχύποπτο και πιο ευαίσθητο 

απέναντι στη προπαγάνδα, δημιουργώντας την ανάγκη για περισσότερη αξιοπιστία 

στη παροχή πληροφοριών, πράγμα που ενδυναμώνει την δύναμη της παρεχόμενης 

πληροφορίας.  

Εμμένοντας, στην θεσμική υπόσταση της Δημόσιας Διπλωματίας στον 

Ελλαδικό χώρο, αξίζει να σημειωθεί η άποψη του Σταθόπουλου, ο οποίος 

υποστηρίζει πως «Στην Ελλάδα - ενώ η «ζήτηση» για αποτελεσματική προβολή της 

χώρας στο εξωτερικό αυξάνεται - λείπει, σε αντίθεση με άλλες χώρες εκείνο το 

θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα συντόνιζε και θα προωθούσε τις ενέργειες σημαντικών 

κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων που στην ουσία εμπλέκονται σε δράσεις 

Δημόσιας Διπλωματίας. Λείπει επίσης ο διάλογος και η συζήτηση σε συστηματικό 

και μόνιμο επίπεδο για το περιεχόμενο της πολιτικής διεθνούς επικοινωνίας, καθώς 

και η αξιολόγηση και δημιουργική αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών, πολύ πιο 

προηγμένων στο τομέα αυτόν από εμάς. Πολλές φορές τα μηνύματα που εκπέμπουν 

διάφοροι φορείς δεν ενώνονται με κάποιο ενοποιητικό νήμα ώστε η εικόνα της χώρας 

μας να προβάλλεται κατά κάποιο τρόπο ενιαία αν και πολύμορφη. Κοινή είναι η 

διαπίστωση πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο συντονισμού.»35  

Δεδομένου, ότι στην Ελλάδα η ενασχόληση με την Δημόσια Διπλωματία είναι 

σχετικά πρόσφατη, αξίζει να σημειωθεί πως το “branding” της χώρας έχει αλλάξει 

μορφή από το 2004 και έπειτα, οπότε και με την οργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων 

η χώρα βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στην έκδοση του Υπουργείου 

Τύπου αναφορικά με το “branding” της χώρας αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς 

Αγώνας, περιγράφεται με λεπτομέρειες η προσπάθεια για προαγωγή των θετικών 

εντυπώσεων που άφησε η διοργάνωση των Αγώνων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το 

νέο σλόγκαν για την χώρα “Wonderful Greece”, στο οποίο σημειώνεται ότι 

κατέληξαν «αφουγκρασμένοι τα διεθνή αισθήματα, όπως αυτά εκφράστηκαν κατά 

 
35 Βλ. Σταθόπουλος, Σ., «Η ελληνική δημόσια διπλωματία- Προβλήματα και επιλογές»,  
Είδωλα Κρατών, 2009, σελ. 109, διαθέσιμο εδώ 
http://icp-forum.gr/wp/wp-content/uploads//2010/01/EllinikiDD.pdf (Ημερομηνία 
Πρόσβασης  Μαΐου 2014) 

http://icp-forum.gr/wp/wp-content/uploads//2010/01/EllinikiDD.pdf


 
24 

 

                                           

την διάρκεια των αγώνων μας οδήγησαν στο να δημιουργήσουμε μια καμπάνια για 

την «Θαυμάσια Ελλάδα»36.   

Στην Ελλάδα, βάσει της νομοθετικής διαδικασίας υπάρχουν θεσμοθετημένοι 

δρώντες που προωθούν την άσκηση της Δημόσιας Διπλωματίας. Αυτοί είναι, μεταξύ 

άλλων, το Υπουργείο Εξωτερικών, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, το Υπουργείο Πολιτισμού 

και Τουρισμού, ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Το Υπουργείο 

Εξωτερικών έχει ως αποστολή την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, η 

οποία περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στις διεθνείς σχέσεις, τη διεθνή συνεργασία 

και τη διεθνή πολιτική της χώρας, τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας, την προάσπιση 

των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς 

νομιμότητας. Η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών 

καθορίζονται αναλυτικότερα με τα άρθρα 1 και 5 του Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α΄ 117/5-

6-2007)37. 

Παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής είναι υπεύθυνο για 

τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και συστάθηκε το 2003 με το Νόμο 

3132/2003. Πρόκειται για ένα όργανο, συμβουλευτικό της κυβέρνησης, 

επεξεργαζόμενο θέματα σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της εξωτερικής 

πολιτικής38. Ακολούθως, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

συνεργάζεται με τα Γραφεί Τύπου που διαθέτει η Ελλάδα ανά τον κόσμο. Η 

λειτουργία των γραφείων αυτών εδράζεται στις Ελληνικές Διπλωματικές και 

Προξενικές Αρχές και ο ρόλος τους είναι σημαντικός, αφού επιτελούν την 

 
36 Βλ. Livadas Panos, Brand Greece, Greece Repositioned and Rebranded, p. 6, διαθέσιμο 
εδώ   http://video.minpress.gr/wwwminpress/aboutbrandgreece/aboutbrandgreece_livadas.pdf  
(Ημερομηνία Πρόσβασης  18 Μαΐου 2014) 
37 Βλ. αναλυτικά το νόμο 3566/2007 διαθέσιμο εδώ 
 http://www.mfa.gr/images/docs/organismos/fek_organismoy_ypex.pdf (Ημερομηνία 
πρόσβασης 25 Μαΐου 2014)  
38Βλ. Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, Υπουργείο Εξωτερικών διαθέσιμο εδώ 
http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/ethniko-symvoulio-exoterikis-politikis/ (Ημερομηνία 
πρόσβασης 25 Μαΐου 2014) 

http://video.minpress.gr/wwwminpress/aboutbrandgreece/aboutbrandgreece_livadas.pdf
http://www.mfa.gr/images/docs/organismos/fek_organismoy_ypex.pdf
http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/ethniko-symvoulio-exoterikis-politikis/
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επικοινωνιακή λειτουργία της χώρας με τα ξένα ΜΜΕ και τους υπόλοιπους 

διαμορφωτές της διεθνούς κοινής γνώμης39. 

 

2.2. Η εξέλιξη της Δημόσιας Διπλωματίας κατά τη διάρκεια της 

διακυβέρνησης του Γεωργίου Α. Παπανδρέου 

Ο Γεώργιος Α. Παπανδρέου ασχολήθηκε έντονα με τις διαφορές Ελλάδος –

Τουρκίας και ενδιαφέρθηκε για το Κυπριακό πρόβλημα. Εξελέγη πρόεδρος του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ όντας μοναδικός υποψήφιος στις 8 Φεβρουαρίου 2004. Μετά από 

επανειλημμένες ήττες το ΠΑ.ΣΟ.Κ, κερδίζει της εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και 

ο Γεώργιος Α. Παπανδρέου ορκίζεται Πρωθυπουργός.  

Στις 4 Ιανουαρίου 2004, ο Γ. Παπανδρέου προέβη στις εξής δηλώσεις στο 

«Έθνος της Κυριακής»: «Έχουμε σχέδιο και όραμα για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. 

Το 2004 θα είναι χρονιά μεγάλων προκλήσεων για τη χώρα και την προοδευτική 

δημοκρατική παράταξη. Η Ελλάδα θα βρίσκεται στο κέντρο του διεθνούς 

ενδιαφέροντος με την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, που αποτελούν τη 

μεγαλύτερη αθλητική και πολιτιστική εκδήλωση στον κόσμο. Το γεγονός αυτό θα 

αποτελέσει ιστορική ευκαιρία για να αναδείξουμε τις δυνατότητες μας ως λαού, την 

οικονομική και κοινωνική μας πρόοδο, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την ειρήνη 

και τη συνεργασία των λαών, μέσα από την Ολυμπιακή εκεχειρία. Επίσης, θα είναι η 

χρονιά που θα συνεχίσουμε σταθερά την προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού 

και της ελληνοτουρκικής διαφοράς, για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο 

Αιγαίο, στη βάση των αρχών του διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών                             

»40. 

Με τις δηλώσεις του εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει ένα άλμα στην 

εξωτερική πολιτική της χώρας πολλαπλασιάζοντας τα πεδία δράσης της χώρας. Η 

σταθερή αποκλιμάκωση της έντασης στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις αποτέλεσε 

                                            
39 Βλ. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, 
διαθέσιμο εδώ http://www.minpress.gr/minpress/index/ministry/min_abroad.htm 
(Ημερομηνία Πρόσβασης 25 Μαΐου 2014) 
40Βλ. Αρχείο Γ. Α. Παπανδρέου,                                                                       διαθέσιμο                                 
εδώ    
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1361
&rf=1293666608&m=3826&rm=22161832&l=2  

http://www.minpress.gr/minpress/index/ministry/min_abroad.htm
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1361&rf=1293666608&m=3826&rm=22161832&l=2
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1361&rf=1293666608&m=3826&rm=22161832&l=2
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πρωταρχικό του στόχο. Ωστόσο οι αντιλήψεις του δεν αφορούσαν μόνο το επίπεδο 

διμερών σχέσεων της χώρας αλλά και την υιοθέτηση μίας νέας συνεργατικής 

πολιτικής στο ευρύτερο πεδίο των διακρατικών σχέσεων. Οι επιλογές αυτές 

ταυτίζοντας με τη διαμόρφωση προσεγγίσεων win-win που επιτρέπει στα 

εμπλεκόμενα μέρη να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες και να αποκομίσουν κοινά οφέλη 

μέσα από τη συναίνεση και τον ειλικρινή διάλογο.                                                                      

Το 2004 ήταν η χρονιά διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Το 

γεγονός αυτό επανατοποθέτησε την Ελλάδα  στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων και 

αύξησε τη διεθνή φήμη της χώρας μας. Το ελληνικό εγχείρημα προσδιορίστηκε ως 

μία Ηράκλεια προσπάθεια από πλευράς μίας μικρής χώρας να προχωρήσει και 

ολοκληρώσει με επιτυχία τη διεξαγωγής ενός τόσο σημαντικού αθλητικού γεγονότος.  

Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτιστικής 

διπλωματίας, προκάλεσε το θαυμασμό του ξένου τύπου, ο οποίος υποδέχτηκε τη 

μεγάλη αυτή γιορτή με διθυραμβικά σχόλια και ενθουσιασμό. Ο Christopher Clare 

της International Herald Tribune, δήλωσε πως «Ό,τι κι αν συμβεί τις επόμενες 

εβδομάδες ό,τι κι αν έγινε τα τελευταία επτά χρόνια, οι Έλληνες θα 'χουν πάντα να 

θυμούνται το βράδυ της Παρασκευής. O κτύπος της ανθρώπινης καρδιάς που μετρούσε 

τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη έδωσε μια μοναδικότητα στην 

τελετή».41 Η χώρα βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος , ενώ δεν 

ήταν λίγοι εκείνοι που αμφισβήτησαν την οργανωτική ικανότητα της να τελέσει 

επιτυχώς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν μια ευκαιρία για τη χώρα να 

ασκήσει Δημόσια Διπλωματία. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, σε συνεργασία με 

την Ελλάδα, εγκαινίασε, στις 24 Ιουλίου 2000, έναν παγκόσμιο Μη Κυβερνητικό 

Οργανισμό, με έδρα τη χώρα μας: το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας42, με 

Πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας τον Δρ. Jacques Rogge και 

Αντιπρόεδρο τον Γιώργο Α. Παπανδρέου. Μαζί με το Διεθνές Ίδρυμα Ολυμπιακής 

Εκεχειρίας, που εδρεύει στη Λωζάννη, το Κέντρο εισήγαγε στην παγκόσμια σκηνή 

                                            
41 Βλ. «Ξένος Τύπος: Εντυπωσιακό, απίστευτο, μοναδικό», Η Καθημερινή, 15 Αυγούστου 2008, 
διαθέσιμο εδώ http://www.kathimerini.gr/191517/article/epikairothta/ellada/3enos-typos-
entypwsiako-apisteyto-monadiko (Ημερομηνία πρόσβασης 29 Μαΐου 2014)  
42 Βλ. Ιστοσελίδα Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ, eu2003, Ολυμπιακή Εκεχειρία, διαθέσιμο 
εδώ http://www.eu2003.gr/gr/cat/49/ (Ημερομηνία πρόσβασης 29 Μαΐου 2014)  

http://www.kathimerini.gr/191517/article/epikairothta/ellada/3enos-typos-entypwsiako-apisteyto-monadiko
http://www.kathimerini.gr/191517/article/epikairothta/ellada/3enos-typos-entypwsiako-apisteyto-monadiko
http://www.eu2003.gr/gr/cat/49/
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ένα μοναδικό εργαλείο για την προώθηση της ειρήνης και της αλληλοκατανόησης 

μεταξύ των λαών, την Ολυμπιακή Εκεχειρία. Πιο συγκεκριμένα, η Ολυμπιακή 

Εκεχειρία αποτελούσε: 

• Το κίνημα για οικουμενική παύση των εχθροπραξιών από την έβδομη ημέρα 

πριν την έναρξη έως την έβδομη ημέρα μετά το πέρας των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Ιστορικά η πρακτική αυτή μπορούσε να συνδεθεί με την τέλεση των 

Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαία Ελλάδα και τη σημασία τους για το τότε 

διεθνές περιβάλλον.  

• Το κίνημα που ανοίγει παράθυρο ευκαιρίας στην εξεύρεση ειρηνικών λύσεων 

σε περιοχές έντασης, περιοχές εγγενούς αστάθειας. 

• Το κίνημα που, καθ' όλη τη διάρκεια των Ολυμπιάδων, του χρονικού δηλαδή 

διαστήματος μεταξύ των Αγώνων, θα οικοδομεί τις προϋποθέσεις για την 

Εκεχειρία μέσα από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, και την προώθηση των 

ιδεωδών του Ολυμπισμού. 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2004, ο Γ.Α. Παπανδρέου σε συνέντευξή του στο Έθνος 

της Κυριακής με τίτλο «Έτσι θα κυβερνήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά όσον αφορά 

την Ολυμπιακή Εκεχειρία: «Η Ολυμπιακή Εκεχειρία είναι ένα ιστορικό ελληνικό 

κεκτημένο που έχει εθνική σημασία και αντιπροσωπεύει τη χώρα μας, πράγμα που 

έχει αναγνωριστεί διεθνώς με την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ. Εμπνεύστηκα την 

αναβίωση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, πιστεύοντας ότι συμβάλλω στην 

αναβάθμιση της Ελλάδας ως σταθεροποιητικού παράγοντα στον διεθνή χώρο. Αν 

ακούστηκαν αντιρρήσεις που έχουν επικαιρικό και συγκυριακό χαρακτήρα, θεωρώ 

ότι παραβλέπουν τη διαχρονική σημασία της Εκεχειρίας. 

Αλλά αυτή είναι η δύναμη των συμβολικών χειρονομιών: στρέφουν το παγκόσμιο 

ενδιαφέρον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμπνέουν τη νεολαία, αναγκάζουν 

ορισμένους να αντιληφθούν τη δύναμη της παγκόσμιας κοινότητας. Η πρότασή μου 

είναι πλέον πράξη για την Ολυμπιακή Κοινότητα και εύχομαι όλα τα κόμματα, παρά 
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τις ενστάσεις που ακούστηκαν, να συμπορευτούν μαζί μας σε αυτήν την Ολυμπιακή 

χρονιά.»43

Ήταν σαφές πως η λογική του Γ. Παπανδρέου θεμελιωνόταν σε μία θετική για 

τις διακρατικές σχέσεις αντίληψη περί άσκησης πολιτικής και στη δυνατότητα της 

διεθνούς κοινότητας να εισάγει και σεβαστεί ρυθμιστικούς κανόνες που θα 

ομαλοποιούσαν στα μέτρα του εφικτού το διεθνές γίγνεσθαι. Οι προτάσεις του δεν 

αποτελούσαν απλά ένα πεδίο συμβολισμού αλλά και μία προσπάθεια να ενισχυθεί ο 

ρόλος του ΟΗΕ.   

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωση και 

κάλυψε χρονικά το δεύτερο εξάμηνο του 2005 και το αντίστοιχο του 2006 είχε ως 

στόχο να συγκεντρώσει όλα τα διεθνή δημοσιεύματα που αναφέρονταν στην Ελλάδα 

μετά το 2004 και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ αποδεικνύει ότι η 

εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό συχνότατα κάθε άλλο παρά «μαύρη» είναι. Η 

συγκεκριμένη περίοδος δεν επελέγη τυχαία, καθώς οι άνθρωποι της Γραμματείας 

άφησαν εσκεμμένα εκτός της έρευνας τα εκατοντάδες διθυραμβικά δημοσιεύματα 

που ακολούθησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 επιδιώκοντας έτσι να έχουν 

κατά το δυνατόν μια πιο αντικειμενική εικόνα για το πώς εμφανίζεται η Ελλάδα στον 

ξένο Τύπο. 

Είναι λοιπόν πράγματι εντυπωσιακό ότι στο διάστημα των 12 μηνών που 

«ελέγχθηκαν» υπήρξαν συνολικά 9.621 άρθρα που αφορούσαν τη χώρα μας, η 

πλειοψηφία των οποίων είχαν μάλιστα θετική χροιά 

Τα αποτελέσματα καταδείκνυαν με έμφαση και πειστικό τρόπο τις 

δυνατότητες της άσκησης δημόσιας διπλωματίας και την απήχηση τους σε ένα 

παγκόσμιο πολύ-πολιτισμικό κοινό. Ενίσχυσαν την εικόνα και το διεθνές κύρος της 

χώρας συνδέοντας με σαφή ή υποδόριο τρόπο πολιτικά και μη ζητήματα. Η 

αναβαθμισμένη εικόνα της χώρας την κατέστησε αντικείμενο θαυμασμού και 

απέφερε ηθικά και υλικά οφέλη, κυρίως μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών 
                                            
        43 Βλ. Αρχείο Γ. Α. Παπανδρέου,  Έθνος της Κυριακής-Συνέντευξη Γ. 

Παπανδρέου "ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΩ", 15 Φεβρουαρίου 2004,                          
διαθέσιμο εδώ 
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=
1361&rf=1293666608&m=3958&rm=22262604&l=2 (Ημερομηνία Πρόσβασης 29 
Μαΐου 2014) 

http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1361&rf=1293666608&m=3958&rm=22262604&l=2
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1361&rf=1293666608&m=3958&rm=22262604&l=2
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Αγώνων και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος το οποίο ενίσχυσε σημαντικά το 

ελληνικό ΑΕΠ και προσέδωσε προστιθέμενη αξία στον ελληνικό τουρισμό.   

Κύριος άξονας στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής και Δημόσιας 

Διπλωματίας παρέμεινε η Τουρκία. Αυτό είναι κατανοητό αφού η ελληνική 

εξωτερική πολιτική οικοδομείται επί δεκαετίες με βάση τις ελληνο-τουρκικές 

διαφορές και τα λιμνάζοντα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις. Η διακυβέρνηση Γ. 

Παπανδρέου  αποτέλεσε την απαρχή μίας νέας στρατηγικής από πλευράς Ελλάδας 

έναντι της Τουρκίας. Αυτό καθώς έθεσε ως στόχο τη δημιουργία διαύλων 

επικοινωνίας με την Τουρκία και την οικοδόμηση προσωπικών σχέσεων με την 

τουρκική ηγεσία. Η πολιτική αυτή στόχευε μεταξύ άλλων στην οικοδόμηση σχέσεων 

εμπιστοσύνης μεταξύ ηγεσιών και στην σταδιακή αποκλιμάκωση των εντάσεων στις 

διμερείς σχέσεις. Θεμελίωσε σημαντικό μέρος της στη διαμόρφωση ενός κλίματος 

συνεργασίας με την Τουρκία επί ενός επικοινωνιακού άξονα που θα οικοδομούσε 

γέφυρες επικοινωνίας και θα δημιουργούσε ένα θετικό κλίμα στις διμερείς σχέσεις, 

ιδιαίτερα σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Σύμφωνα με τον ίδιο η επιλογή του 

αποτελούσε μία νέα αφήγηση των ελληνο-τουρκικών σχέσεων, μια νέα μορφή 

δράσης που εμπεριείχε ένα σαφές ρίσκο. Ένα ρίσκο μη αναγνώρισης της 

προσπάθειας του από την άλλη πλευρά αλλά αξιολόγησης της ως μία ένδειξη 

αδυναμίας.  

Για την Ελλάδα συνιστούσε μια επιχειρησιακή καινοτομία καθώς η χώρας δεν 

είχε αναπτύξει σε θεσμικό ή προσωπικό επίπεδο μηχανισμούς ή στρατηγικές που να 

στοχεύουν στην διείσδυση ενός μη ελληνικού κοινού. Με αυτόν τον τρόπο πρώτον 

αποδυνάμωνε το εύρος των εργαλείων άσκησης εξωτερικής πολιτικής και δεύτερον 

περιόριζε δραματικά τη δυνατότητα προώθησης εθνικών θέσεων σε ένα κοινό το 

οποίο ελάμβανε επί μακρόν μονοδιάστατα μηνύματα μόνο από τη μία πλευρά. Με τον 

τρόπο αυτό διαμορφωνόταν μία μονοσήμαντη αντίληψη για την άλλη πλευρά. Για 

ένα μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος αυτή η επιλογή δεν θα μπορούσε να 

ενισχύσει την εθνική στρατηγική οπότε αντιμετωπίστηκε με καχυποψία, αφού η 

έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελούσε διαχρονικά μία κανονικότητα των ελληνο-

τουρκικών σχέσεων.   

Η προσέγγιση του αποτελούσε μία υπέρβαση των συμβατικών, παραδοσιακών 

τρόπων άσκησης εξωτερικής πολιτικής, μία κατά τον ίδιο και σύμφωνα με την 
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παραπάνω δήλωση του απόπειρα «αποποινικοποίησης» του διαλόγου με στόχο τη 

βαθύτερη κατανόηση των διμερών διαφορών. Θεμελιωνόταν κατά τον ίδιο σε έναν 

ορθολογισμό και μία συν-αντίληψη περί αμοιβαία επωφελούς λύσης, ενώ ιδεολογικά 

φαίνεται να περιείχε στοιχεία φιλελευθερισμού.  

Παράλληλα στήριξε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας 

προσδοκώντας ότι αυτό θα επέφερε σημαντικές αλλαγές στην τουρκική εξωτερική 

πολιτική. Οι αλλαγές αυτές θα επέτρεπαν την προσέγγιση των δύο χωρών και την 

αποδυνάμωση των ακραίων στοιχείων εντός αυτών. Η βελτίωση της εικόνας της 

χώρας μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελούσε μια ευκαιρία για τον 

ίδιο να προωθήσει μία επιθετική» πολιτική με τη χρήση εργαλείων ήπιας ισχύος.  

Καταλυτική για την υιοθέτηση των επιλογών του ήταν η αντίληψη ότι η 

δρομολόγηση μίας διαδικασίας που θα έδινε στην Τουρκία ουσιαστική προοπτική 

ένταξης στην ΕΕ θα μετέβαλλε την τουρκική εξωτερική πολιτική και θα ενίσχυε τις 

φιλο-δυτικές δυνάμεις στη χώρα. Με δηλώσεις του στο ΒΗΜΑ είχε υπογραμμίσει:  

«Στο Συμβούλιο Κορυφής του περασμένου Δεκεμβρίου η κυβέρνηση έχασε 

την ευκαιρία να διαμορφωθεί ένα ασφαλές πλαίσιο και ο οδικός χάρτης για τις ευρω-

τουρκικές σχέσεις σε συνδυασμό με τα θέματα του δικού μας ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος. Είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένα για αυτό. Στην 

πραγματικότητα η ευκαιρία χάθηκε, γιατί η προσπάθεια και μια στρατηγική χρόνων 

εγκαταλείφθηκε. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα, μπροστά στο δίλημμα να 

σταματήσει η Ελλάδα και η Κύπρος την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, η οποία 

αποτελεί για μας καθοριστική επιλογή, ή να στηριχθεί η πορεία αυτή, έχοντας 

αποδεχθεί δυσμενή τετελεσμένα. Τονίζω ότι ουδείς μπορεί να παραβλέψει το γεγονός 

ότι η Κύπρος είναι πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία 

υποψήφια χώρα. Οι ρόλοι αυτοί δεν μπορεί να αγνοηθούν και πολύ περισσότερο να 

αντιστραφούν. Με αυτό το δεδομένο οφείλει η κυβέρνηση να οργανώσει τις 

διπλωματικές της κινήσεις στο χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας.  Με 

συγκεκριμένους στόχους, πρωτοβουλίες και διπλωματική ικανότητα προς κάθε 

κατεύθυνση. Οφείλει να σταματήσει απλώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις ως θεατής 
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και ως αμέτοχος τρίτος, στάση η οποία ως τώρα μόνον ζημίες προκαλεί για τη 

χώρα».44

Η πολιτική αυτή αποτέλεσε μία πάγια στρατηγική επιλογή του ιδίου στην 

προσπάθεια διαμόρφωσης ενός θετικού διμερούς κλίματος και δημιουργίας 

πολλαπλών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.. Ο Γ. Παπανδρέου 

αντιμετώπισε δυσκολίες στην προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των ελληνο-

τουρκικών σχέσεων. Την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και των ρυθμιστικών 

κανόνων του ΟΗΕ, ένα ζήτημα που αντιμετωπιζόταν αρνητικά από ένα σημαντικό 

μέρος της τουρκικής πολιτικής ελίτ. 

Ο Γ. Παπανδρέου ακολούθησε με συνέπεια αυτή την πολιτική αν και υπήρξαν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η δια-κομματική αντιπαλότητα οδήγησε σε σκλήρυνση 

των θέσεων του όπως συνέβη στην περίπτωση των δηλώσεων του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας κ. Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου στη Χουριέτ για τα «6 μίλια» 

(2010). Σύμφωνα με τον ίδιο «οι συνεχείς παλινδρομήσεις, παλινωδίες και 

αντιφάσεις της κυβέρνησης δημιουργούν ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλούν την 

αίσθηση, την βεβαιότητα, δυστυχώς, ότι στοιχειώδης κατεύθυνση και στρατηγική δεν 

φαίνεται να υπάρχει ούτε στην εξωτερική πολιτική αλλά ούτε και στα θέματα άμυνας. 

Γι' αυτό έχουμε ζητήσει επανειλημμένως εξηγήσεις και σαφέστατες απαντήσεις τις 

οποίες ακόμα δεν έχουμε πάρει.45 Η σημασία της εν λόγω δήλωσης έγκειται στο 

γεγονός ότι αναδεικνύει μία έλλειψη συναίνεσης από πλευράς ελληνικής πολιτικής 

ελίτ όσον αφορά τα μέσα προσέγγισης και διαπραγμάτευσης με την Τουρκία. Στο 

σημείο αυτό η πολιτική Γ. Παπανδρέου δοκιμάστηκε αφού σημαντικοί πολιτικοί 

παράγοντες εντός και εκτός του κόμματος του αμφισβήτησαν τη νέα πολιτική και 

τους άξονες θεμελίωσης της. Αυτό πρακτικά συνιστούσε ένα ανάδρομο στοιχείο σε 

                                            
44 Βλ. Δήλωση στο "ΒΗΜΑ" για τις ευρώ-τουρκικές σχέσεις,7 Αυγούστου 2005, 
διαθέσιμο εδώ                           
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=773947
4&f=1356&rf=1275102509&m=5668&rm=23488725&l=2,(Ημερομηνία 
Πρόσβασης 24 Μαΐου 2014) 
45 Βλ. Αρχείο Γ. Α. Παπανδρέου, «Ο κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου για τις δηλώσεις του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου στη Χουριέτ για τα 6 μίλια», 28 
Ιουνίου 2004,  διαθέσιμο εδώ    
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1356
&rf=1275102509&m=4215&rm=21806691&l=2  (Ημερομηνία πρόσβασης 28 Μαΐου 2014) 

http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1356&rf=1275102509&m=5668&rm=23488725&l=2
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1356&rf=1275102509&m=5668&rm=23488725&l=2
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1356&rf=1275102509&m=4215&rm=21806691&l=2
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1356&rf=1275102509&m=4215&rm=21806691&l=2
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μία προσπάθεια επαναπροσδιορισμού στόχων και διαδικασιών εν μέσω ενός κλίματος 

δια-κομματικής αντιπαλότητας. 

Στις 7 Μαΐου 2004, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου πραγματοποίησε συνάντηση με 

τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας  Recep Tayyip Erdogan. Μετά τη συνάντηση δήλωσε: 

«Με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον κ. Erdogan είχαμε μια ουσιαστική 

συζήτηση για σειρά θεμάτων: τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την πορεία του 

Κυπριακού μετά από τα δημοψηφίσματα, την πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και βεβαίως το ταξίδι του εδώ και τις συζητήσεις που είχε. Θέλω να τονίσω 

ότι εμείς ως κυβέρνηση είχαμε ξεκινήσει μια πολιτική που έθετε τις σχέσεις με την 

Τουρκία μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι οι αποφάσεις του Ελσίνκι και είναι 

εκείνες οι αποφάσεις που νομίζω διαμόρφωσαν μία διαδικασία όχι μόνο καινούργια 

για την Ελλάδα και για την Κύπρο αλλά και μιας τελείως διαφορετικής σχέσης 

Ευρώπης-Τουρκίας που δείχνει ότι αλλάζει την Τουρκία, ότι δημιουργούνται νέες 

συνθήκες σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, για τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και για τη θρησκευτική ελευθερία. Τόνισα, βεβαίως, ότι εμείς, 

όπως πάντα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη 

και θέλουμε να δούμε μια ευρωπαϊκή Τουρκία που μας συμφέρει ως χώρα, Πριν από 

αρκετά χρόνια, οι τότε πρωτοβουλίες, τα πρώτα βήματα ήταν δύσκολα, υπήρχε 

σημαντική καχυποψία ένθεν κι ένθεν για τα πρώτα δειλά βήματα και φόβος ακόμα, 

και ανασφάλεια αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα έχουν καρποφορήσει αυτές οι 

σημαντικές πρωτοβουλίες και πια η παρουσία ενός Τούρκου Πρωθυπουργού στην 

Αθήνα είναι ευπρόσδεκτη, όπως βεβαίως πια κάτι λογικό και φυσικό. Νομίζω ότι 

δείχνει πόσο έχουν προχωρήσει οι σχέσεις μας και πόσο μπορούμε να ελπίζουμε για 

λύση στο μέλλον. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα αλλά είμαστε σε μια πορεία 

που -πιστεύω- πρέπει να αδράξουμε τις ευκαιρίες, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο το 

Ευρωπαϊκό».46  

Με τις παραπάνω δηλώσεις του ο Γ. Παπανδρέου επεσήμανε για άλλη μία 

φορά ότι η επίλυση των ελληνο-τουρκικών διαφορών περνούσε μέσα από την 
                                            
46 Βλ. Αρχείο Γ. Α. Παπανδρέου, «Συνάντηση του κ. Γιώργου Παπανδρέου με τον 
Πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdogan», Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 7 
Μαΐου 2004, διαθέσιμο εδώ      
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1356
&rf=1275102509&m=4104&rm=21808343&l=2 (Ημερομηνία πρόσβασης 28 Μαΐου 2014) 

http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1356&rf=1275102509&m=4104&rm=21808343&l=2
http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1356&rf=1275102509&m=4104&rm=21808343&l=2
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ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Αυτή αποτελούσε καταλυτικό διευκολυντικό 

παράγοντα στην προσπάθεια να ομαλοποιηθούν διμερείς διαφορές που εκκρεμούσαν 

επί δεκαετίες και δεν μπορούσαν να επιλυθούν σε διμερές επίπεδο.  

Από τον Οκτώβριο του 2009, η κυβέρνηση Γ. Α. Παπανδρέου ξεκίνησε μια 

προσπάθεια αναζωογόνησης της διαδικασίας της ελληνο-τουρκικής προσέγγισης. Στο 

πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένας νέος μηχανισμός προώθησης και διάρθρωσης της 

συνεργασίας των δυο χωρών στους τομείς της χαμηλής πολιτικής: το Ανώτατο 

Συμβούλιο Συνεργασίας (High Level Cooperation Council – HLCC), η σύσταση του 

οποίου εγκαινιάστηκε κατά την επίσκεψη στην Αθήνα του Τούρκου Πρωθυπουργού κ 

Erdogan, στις 14 Μαΐου 2010. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του 

Συμβουλίου ο Α. Γ. Παπανδρέου και ο Recep Tayyip Erdogan επιβεβαίωσαν την 

πρόθεση και την αποφασιστικότητα τους για συνεργασία σε σειρά διμερών ζητημάτων 

και υπέγραψαν μνημόνια συνεργασίας47. 

Ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά τις Εξωτερικές Σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες 

υπεγράφησαν η «Κοινή Πολιτική Διακήρυξη για την σύσταση του Ανωτάτου 

Συμβουλίου Συνεργασίας», το Πρωτόκολλο για τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις 

μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χώρων, η «Συμφωνία σχετικά με την 

επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των διπλωματικών αποστολών» και η 

«Κοινή Δήλωση για την άρση των περιορισμών που ισχύουν στους μεθοριακούς 

σταθμούς Καστανέων – Παζαρκουλέ».  

 

2.3. Μελέτη της ρητορικής της κυβέρνησης Γεωργίου Α. Παπανδρέου στην 

άσκηση εξωτερικής πολιτικής και η εικόνα της χώρας μέσα από αυτή 

Σύμφωνα με τον Martin, «ρητορική είναι η τέχνη του λόγου, της πειθούς, η 

μελέτη της επιχειρηματολογίας και η βασική συνιστώσα στην εκπαίδευση του 

πολίτη».48 Για τους ρήτορες, η πολιτική είναι μια ικανότητα που πρέπει να ασκείται 

και όχι απλά να παρατηρείται. Ωστόσο, στις σύγχρονες δημοκρατίες συχνά 
                                            
47 Βλ. Greek American News Agency, «Ιδρυτική Συνεδρίαση Ανώτατου Συμβουλίου 
Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας», 14 Μαΐου 2010,  διαθέσιμο εδώ 
http://www.greekamericannewsagency.com/index.php/2010-01-19-17-50-12/2010-01-21-19-
09-02/8062-2010-05-14-22-26-08  (Ημερομηνία πρόσβασης 28 Μαΐου 2014)  
48 Βλ. Martin, J. (2014). “Politics and Rhetoric: A Critical Introduction”, Routledge, New 
York, 2014, USA, p. 3  

http://www.greekamericannewsagency.com/index.php/2010-01-19-17-50-12/2010-01-21-19-09-02/8062-2010-05-14-22-26-08
http://www.greekamericannewsagency.com/index.php/2010-01-19-17-50-12/2010-01-21-19-09-02/8062-2010-05-14-22-26-08
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υποπτεύονται τον πολιτικό λόγο ως μια φθοροποιό πρόθεση και παραμένει αβέβαιο 

το πώς μπορεί κάποιος να τον ερμηνεύσει σωστά και να τον αξιολογήσει. Ο πολιτικός 

λόγος δεν είναι απλά μια ομιλία σε μια κηδεία ή μια ομιλία την ημέρα της 

αποφοίτησης, όπου το κοινό, τουλάχιστον στην αρχή, αισθάνεται με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο και επιθυμεί από τον ομιλητή να αντανακλά αυτό το 

συναίσθημα πίσω με ενισχυμένη μορφή. Ο πολιτικός λόγος περιλαμβάνει έννοιες και 

πλαίσια που συχνά είναι «κατ’ ουσία επίμαχα». Μπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα, όχι 

μόνο ως προς το ποια πορεία δράσης θα έπρεπε να ακολουθήσει ο ομιλητής αλλά και 

ως προς το πώς θα καταλάβει ότι το κοινό ανταποκρίνεται, έτσι ώστε ο ίδιος να 

αξιολογήσει ή να μετρήσει την επιτυχία ή την αποτυχία μιας ενέργειας.49

Ο πολιτικός λόγος είναι ένα επιχείρημα ενός συγκεκριμένου είδους: μια 

προσπάθεια να προσφέρεις στους άλλους λόγους και τροφή για σκέψη, συναίσθημα ή 

δυνατότητα να ενεργεί κατά κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Να τους παράσχεις 

κίνητρα, να τους καλέσεις να σε εμπιστευτούν σε αβέβαιες συνθήκες. Μια τέτοια 

ομιλία θα πρέπει, σε κάποιο βαθμό, να προσαρμόζεται στο κοινό, επιβεβαιώνοντας 

τις προσδοκίες του και τον σεβασμό των ορίων του, ακόμη και όταν προσπαθεί ο 

ομιλητής να μετατρέψει τα όρια αυτά.50

Ο Αριστοτέλης στα τρία βιβλία του έργου του «Τέχνη, Ρητορική» περιγράφει 

τη ρητορική τέχνη τα είδη και τα μέσα της. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ρητορική 

«είναι η τέχνη της πειθούς».51 Τα είδη των ρητορικών λόγων είναι τρία: ο 

συμβουλευτικός, ο δικανικός και ο επιδεικτικός. 

Ο καθένας τους έχει και τον δικό του χρόνο: ο συμβουλευτικός ρήτορας τον 

μέλλοντα (γιατί, είτε προτρέπει είτε αποτρέπει, δίνει συμβουλές για πράγματα που 

πρόκειται να συμβούν), ο δικανικός ρήτορας τον παρελθοντικό χρόνο (γιατί, είτε 

κατηγορεί είτε απολογείται, ο λόγος του είναι για πράγματα που έχουν ήδη γίνει), ο 

επιδεικτικός ρήτορας κατά κύριο λόγο τον ενεστώτα (γιατί ο έπαινος ή ο ψόγος όλων 

τους αναφέρεται σε σύγχρονα γεγονότα), δεν είναι όμως λίγοι και αυτοί που 

χρησιμοποιούν επίσης τον παρελθοντικό χρόνο ― όταν υπενθυμίζουν πράγματα που 

                                            
49 Βλ. Finlayson, Α. and Martin, J., “It Ain’t What You Say…’: British Political Studies and 
the Analysis of Speech and Rhetoric”, British Politics, 2008,3, (445–464), p. 448 
50 Βλ. Finlayson, Α. and Martin, J., p. 450 
51 Βλ. Αριστοτέλης, Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Δ. Λυπουρλής, 
2002, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, σσ. 136-161 
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έγιναν― ή τον μέλλοντα ― όταν προδιαγράφουν πράγματα που πρόκειται να 

γίνουν.52

Η κυβέρνηση της κυβέρνησης Γ. Α. Παπανδρέου ακολούθησε μια ρητορική 

που χαρακτηρίστηκε συμβουλευτική και επιδεικτική. Ο Γ. Παπανδρέου αρκετές 

φορές έκανε επίκληση στο συναίσθημα των πολιτών ενώ χρησιμοποίησε επιδεικτικό 

λόγο για να δημιουργήσει μια διάθεση που θα διευκόλυνε τη λήψη συγκεκριμένων 

επιχειρημάτων. Οι ομιλίες του χαρακτηρίζονται κυρίως από το συγκεκριμένο ύφος, 

ενώ η ανάγκη και η απαίτηση για «αλλαγή» είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της 

επιχειρηματολογίας του.  

Σχετικά με την προώθηση των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία, στην 

κοινή Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου και του 

Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan μετά την 

Ιδρυτική Σύνοδο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, ο 

ίδιος ο Γ. Παπανδρέου τόνισε ότι: 

«Να δουλέψουμε και οι δύο πλευρές, για να εμπεδώσουμε ακόμη περισσότερο 

τη συνεργασία μας, αλλά και να θεμελιώσουμε, αντιμετωπίζοντας δύσκολα 

προβλήματα του παρελθόντος, την ειρήνη και τη φιλία. Ήδη, όμως, ο αριθμός και το 

βάθος των συμφωνιών, που μόλις πριν από λίγο υπογράψαμε, είναι ένδειξη, αν όχι 

και απόδειξη της ιστορικότητας αυτής της συνάντησης. Από την πρώτη επίσκεψή μου 

στην Τουρκία ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2009, λίγες ημέρες 

μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, διαπίστωσα αυτή την πολιτική βούληση από 

την τουρκική πλευρά, για την ενίσχυση της συνεργασίας μας και, θεωρώ τον Tayyip 

Erdogan, άνθρωπο που δεν φοβάται να πάρει θαρραλέες πρωτοβουλίες. Ανταλλάξαμε 

επιστολές, που επιβεβαίωσαν την κοινή μας διάθεση και ετοιμότητα να επιδιώξουμε 

ενδυνάμωση, εμβάθυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και συνεργασία σε όλους 

τους τομείς, που θεωρούμε ότι είναι εφικτό. Επιθυμία και φιλοδοξία μας, ήταν και 

είναι η ανανέωση του πνεύματος συνεννόησης και εμπιστοσύνης που διέπνεε, αλλά 

και ενέπνεε τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας την περίοδο 1999-2004, γιατί τότε οι 

δύο χώρες μας, αλλά και οι δύο λαοί μας, και εγώ προσωπικά, από τη θέση του 

Υπουργού Εξωτερικών, βιώσαμε τα τραγικά αποτελέσματα των σεισμών στην 

                                            
52  Βλ. Αριστοτέλης, Ρητορική Βιβλίο Πρώτο, σ. 148 
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Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και την έμπρακτη έκφραση ανθρώπινης 

συμπαράστασης προς και από αλλήλους. Επρόκειτο τότε για μια άνευ προηγουμένου 

απόδειξη της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών μας. Αναπτύχθηκε και αυθόρμητα, αλλά 

και συστηματικά μετά, και η διπλωματία των πολιτών. Οι επαφές συνεχίστηκαν και 

κατέδειξαν αυτό που πάντα υποστηρίζαμε, ότι η προσπάθεια να κάνουμε τις σχέσεις 

μας καλύτερες, μέσα από τη διεύρυνση της συνεργασίας και της συνεννόησης μεταξύ 

των γειτονικών χωρών, είναι μια επιτακτική αναγκαιότητα. Με άλλα λόγια, ότι η 

Ελλάδα και η Τουρκία, παρά τις διακυμάνσεις στη σχέση μας, εάν θέλετε, ίσως 

ακριβώς λόγω των διακυμάνσεων αυτών, έχουμε καθήκον να αναζητήσουμε, με 

επίγνωση των προβλημάτων που ασφαλώς υπάρχουν, δρόμους συνεργασίας και 

συνεννόησης. Μέσα από μια τέτοια προσπάθεια, θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις 

εκείνες, που θα κάνουν δυνατή την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδας – 

Τουρκίας, πάντα στη βάση του σεβασμού των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και της 

καλής γειτονίας».53

Οι δηλώσεις αυτές του Γ. Παπανδρέου αποτελούν μια προτροπή προς την 

κυβέρνηση της Τουρκίας. Η χρήση της προτρεπτικής αυτής ρητορικής ενθαρρύνει το 

κοινό του αιτιολογώντας με επιτυχία τις επιλογές της κυβέρνησής του απέναντι στη 

συνεργασία της χώρας μας με την Τουρκία. Η ομιλία του αυτή παρουσιάστηκε ως μια 

στρατηγική ευκαιρία, επιθυμώντας ο ίδιος να καλλιεργήσει μια συγκεκριμένη εικόνα 

για τη χώρα μας, ενώ η έμμεση προβολή της σημαντικότητας της άσκησης Δημόσιας 

Διπλωματίας και από τις δύο χώρες, αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή. Επιπλέον, 

επαινεί επιδεικτικά τις διπλωματικές επαφές και τις συμφωνίες ανάμεσα στις δύο 

χώρες και θέτει τον εαυτό του ως ένα έμπειρο ηγέτη παρουσιάζοντας τις 

προτεραιότητες της χώρας μας ως προσωπικές του προτεραιότητες.  

 

 

 

 

 

                                            
53  Βλ. Επίσημη Ιστοσελίδα Γ. Α. Παπανδρέου, Κοινή Συνέντευξη Τύπου Παπανδρέου – 
Erdogan, διαθέσιμο εδώ http://papandreou.gr,  (Ημερομηνία Πρόσβασης 20 Ιουνίου 2014)
 

http://papandreou.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. Δημόσια διπλωματία στη Τουρκία 
3.1. Ιστορική εξέλιξη της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 

Η Κεμαλική ελίτ, η γραφειοκρατία και η πολιτική τάξη στην Τουρκία έβλεπαν 

για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια την περίοδο της οθωμανικής επέκτασης στην 

περιοχή της σύγχρονης Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων ως μια καταστροφική 

πολιτική που έληξε σχεδόν με την κατάρρευση του τουρκικού κράτους. Η Τουρκία 

αποτέλεσε έναν αποστάτη για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της σύγχρονης 

ιστορίας της και μια ανατολική περιφερειακή δύναμη που επέλεξε να απορρίψει το 

παρελθόν της και τις γεωγραφικές περιοχές της για χάρη της Δύσης και της Ευρώπης. 

Ωστόσο, παρά τη δέσμευση της σύγχρονης Τουρκίας στη Δυτική συμμαχία και την 

πρόθεσή της να ενταχθεί στην ΕΕ, οι Τούρκοι ηγέτες απέκτησαν την αυξανόμενη 

αντίληψη ότι η Δύση έδωσε στη χώρα τους το ρόλο του περιφερειακού ηγέτη της 

Μέσης Ανατολής καθώς και αυτόν του κυρίου εκπροσώπου του μουσουλμανικού 

κόσμου54. 

Η ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952 σταθεροποίησε το ρόλο της χώρας 

ως προπύργιο ενάντια στην κομμουνιστική επέκταση στη Μέση Ανατολή και 

καθόρισε τις βασικές αρχές της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού πολέμου. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειες των δυτικών 

εκσυγχρονιστών της Τουρκίας να αποσπάσουν τη χώρα από την προ-Ρεπουμπλικανή, 

αυτοκρατορική ιστορία της, οι ίδιοι συνέχισαν να ασκούν μια διαρκή επίδραση στο 

τουρκικό εκλογικό σώμα. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την τουρκική εξωτερική πολιτική κυμαίνονται από το κενό εξουσίας που άφησε το 

1991 ο Πόλεμος του Κόλπου και το 2003 ο Πόλεμος του Ιράκ, έως την επιδείνωση 

του κουρδικού προβλήματος και της μεταβαλλόμενης δυναμικής στην αραβο-

ισραηλινή σύγκρουση55.  

Από τη χρονική στιγμή που το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (Justice 

and Development Party – στο εξής AKP) κέρδισε τις εκλογές το 2002 και ο Recep 

Tayyip Erdogan παγίωσε τη θέση του στην εξουσία, κυρίως μετά τις προεδρικές 

 
54 Βλ. Murinson, A., “Turkish Foreign Policy in the Twenty-First Century”, Mideast Security 
and Policy Studies No. 97, (September 2012), The Begin-Sadat Center For Strategic Studies 
Bar-Ilan University, p. 3 
55 Βλ. Murinson, A., (2012).,  p. 4 
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εκλογές του 2007 η Τουρκία επεδίωξε ένα νέο-οθωμανικό όραμα στην εξωτερική της 

πολιτική. Ο νέο-οθωμανισμός, ο οποίος προσφέρει μια εξέχουσα θέση στην 

αυτοκρατορική ιστορία του Ισλάμ και της Τουρκίας ως εργαλείο ήπιας δύναμης στην 

άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, αναιρεί την κεμαλική κοσμική 

κληρονομιά της χώρας και την ρεπουμπλικανή παράδοση της διπλωματίας της56.  

Η Τουρκία επιθυμούσε να κόψει κάθε δεσμό που τη συνέδεε με το οθωμανικό 

παρελθόν της. Η παρατεταμένη αστάθεια στον Καύκασο, τα Βαλκάνια και τη Μέση 

Ανατολή λόγω εθνοτικών κρίσεων, ο πόλεμος ενάντια στην ισλαμική τρομοκρατία 

και οι κωλυσιεργίες στο θέμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της ένταξης της 

Τουρκίας στην ΕΕ, επέβαλαν την ανάγκη εξέτασης εκ νέου της εξωτερικής πολιτικής 

της χώρας, ώστε αυτή να μπορέσει να ανταποκριθεί περισσότερο ρεαλιστικά στις 

νέες αυτές περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις57. 

Το προσχέδιο της πολιτικής αυτής περιγράφεται στο Δόγμα που ανέπτυξε ο 

Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Ahmet Davutoglu, γνωστό ως το Στρατηγικό 

Βάθος. Με αναφορά στη διαφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και των μεγαλύτερων 

ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τη στρατιωτική δράση στο Ιράκ κατά τη διάρκεια 

του δεύτερου Πολέμου του Κόλπου, ο Davutoglu πρότεινε την ανάπτυξη μιας 

ισορροπημένης προσέγγισης όλων των περιφερειακών και παγκόσμιων φορέων. 

Τόνισε τη σημασία της οικονομικής αλληλεξάρτησης στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης και την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών οικονομικών θεσμών με 

όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής58. Ως εκ τούτου, το 2009, αφού διορίστηκε 

Υπουργός Εξωτερικών, ανακοίνωσε την πολιτική «μηδενικών προβλημάτων με τους 

γείτονες» (zero problems with neighbors) και οραματίστηκε τη μεταμόρφωση της 

Τουρκίας σε ένα πραγματικό παγκόσμιο δρώντα στη διεθνή διπλωματία59. 

Η Τουρκία, με πολλούς τρόπους, υιοθετεί τα χαρακτηριστικά μιας 

περιφερειακής δύναμης, ενώ υποστηρίζει ότι αποτελεί την απαραίτητη εμπλεκόμενη 

 
56 Βλ. Sinan Ulgen, (2010). “A Place in the Sun or Fifteen Minutes of Fame? Understanding 
Turkey’s New Foreign Policy”, December 2010, Carnegie Europe, (1), pp. 5-6 
57 Βλ. Andrew, M. (1994). “Turkey: The Challenge of a New Role”, The Washington Papers, 
The Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., USA, pp. 18-24 
58 Βλ. Ahmet Davutoglu, “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007”, Insight 
Turkey, vol. 10, no 1, 2008  
59 Βλ. Uslu, E. “Ahmet Davutoglu: The Man behind Turkey's Assertive Foreign Policy”, 
(March 25, 2009), The Jamestown Foundation, Eurasia Daily Monitor Volume: 6 Issue: 57, 
Available in 
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=34754#.U560FPl_tU8 
(Accessed on 10 June 2014)   

http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=34754#.U560FPl_tU8
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δύναμη για την διατήρηση της ασφάλειας σε πολλές περιοχές που μαστίζονται από 

συγκρούσεις, όπως η Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, ο Καύκασος και η Μαύρη 

Θάλασσα. Επιπλέον, έχει αναλάβει σημαντικές αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν 

αναληφθεί υπό το καθεστώς σκληρής και ήπιας ισχύος, για ζητήματα σχετικά με τη 

διακυβέρνηση και την ασφάλεια στις προαναφερόμενες περιοχές60. 

Ο Davutoglu υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι υπεύθυνη για την επιβολή της 

τάξης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη γεωγραφικά, 

στρατιωτικά και οικονομικά δύναμη σε σχέση με τις γείτονες χώρες. Για να 

επιτευχθεί αυτό σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία θα πρέπει να αναπτύξει ένα 

μακροπρόθεσμο όραμα για την εξωτερική πολιτική της που θα επιτρέπει την 

προληπτική αντιμετώπιση των κρίσεων και την αποφυγή τους να εξελιχθούν σε 

αδιέξοδα. Έτσι, η Τουρκία θα μεγιστοποιήσει τα συμφέροντά της και θα γίνει μια από 

τις πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο61.  

Ο ίδιος ο Davutoglu καθώς και άλλα στελέχη του AKP απορρίπτουν την ιδέα 

ότι οι πολιτικές του κόμματος είναι «νέο-οθωμανικές» υποστηρίζοντας ότι το ΝΑΤΟ 

παραμένει άγκυρα της Τουρκίας και η ΕΕ παραμένει η στρατηγική ιστορική τους 

επιλογή. Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές υποδεικνύουν ότι το λεξιλόγιο εξωτερικής 

πολιτικής του AKP «αντικατοπτρίζει μια αυξανόμενη προσκόλληση σε χώρες του 

τρίτου κόσμου και σε αδέσμευτες προοπτικές»62. Οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να 

έχουν αρνητικές προεκτάσεις για το ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ καθώς και για τις 

σχέσεις της με τις ΗΠΑ. 

Πιο συγκεκριμένα, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας σύμφωνα με τον 

Davutoglu πρέπει να διέπεται από πέντε βασικές αρχές63: 

 Ισορροπία μεταξύ δημοκρατίας και ασφάλειας, εκσυγχρονισμός των 

εσωτερικών δομών της χώρας και προσαρμογή στα δεδομένα του 
 

60 Βλ. Ulgen, S. (2010). “A Place in the Sun or Fifteen Minutes of Fame? Understanding 
Turkey’s New Foreign Policy”, December 2010, Carnegie Europe, (1), p. 7 
61 Βλ. Ahmet Davutoglu, “Turkish Foreign Policy and the EU in 2010,” Hurriyet Daily 
News.com, February 10, 2010, available in 
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkish-foreign-policy-and-
the-eu-in-2010-i--2010-02-10 (Accessed on 14 May 2014)   
62 Βλ. Lesser, Ι.  “The New Turkish Lexicon” On Turkey, GMFUS, November 3, 2009, p. 3, 
available in http://www.gmfus.org/doc/Lesser_OnTurkey_1109_final.pdf (Accessed on 10 
June 2014)  
63 Βλ. Davutoglu, A., (2012). “Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political 
Structuring”, Turkey Policy Brief Series, 3rd ed., In International Policy and Leadership 
Institute, Saban Kardas (Ed.), available in 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/bakanmakale_tepev.pdf (Accessed on 10 June 2014) 

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkish-foreign-policy-and-the-eu-in-2010-i--2010-02-10
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkish-foreign-policy-and-the-eu-in-2010-i--2010-02-10
http://www.gmfus.org/doc/Lesser_OnTurkey_1109_final.pdf
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/bakanmakale_tepev.pdf
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διεθνούς περιβάλλοντος. Ο εκδημοκρατισμός της Τουρκίας σύμφωνα με τις 

επιταγές της ΕΕ και η εξέλιξή της σε σύγχρονο κράτος με επιρροή και 

αξιοπιστία στη διεθνή σκηνή, αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα της νέας 

εξωτερικής πολιτικής της χώρας.  

 Υιοθέτηση της πολιτικής «μηδενικών προβλημάτων με τις γείτονες 

χώρες» - Zero-Problem Policy. Οι περιφερειακές συγκρούσεις και τα 

προβλήματα με τις γείτονες χώρες (Μέση Ανατολή, Καύκασο και Μαύρη 

Θάλασσα), αυξάνουν το αίσθημα της ανασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας 

και θέτουν σε στασιμότητα τη διαδικασία εσωτερικού εκσυγχρονισμού. Η 

προσέγγιση όμορων κρατών αποτελεί ζωτικής σημασίας κίνηση για την 

Τουρκία και ευνοεί την δημιουργία περιφερειακών συμμαχιών. 

 Πολυδιάστατος χαρακτήρας και όχι αποκλειστικές συμμαχίες. Η ανάπτυξη 

στενών σχέσεων με χώρες όπως η Ρωσία, η Μέση Ανατολή, η Αφρική και ο 

Καύκασος δεν αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του φιλοδυτικού άξονα 

της Τουρκίας (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ), αλλά τον συμπληρώνουν. 

 Ανάπτυξη περιφερειακού ρόλου της Τουρκίας ως «ειρηνικός 

διαμεσολαβητής». Η Τουρκία, μέσω των σχέσεών της με τις όμορες χώρες 

και της προσπάθειας ένταξης στην ΕΕ, δύναται να διαδραματίσει ένα 

σημαντικό ρόλο ειρηνικού διαμεσολαβητή αφού έχει τη δυνατότητα να 

συνομιλεί με όλες τις πλευρές και να οικοδομεί γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ 

των αντιπάλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τουρκική πρόταση περί 

Συμφώνου Σταθερότητας στον Καύκασο. 

 Συμμετοχή της Τουρκίας στους διεθνείς οργανισμούς και σε διεθνείς 

πρωτοβουλίες. Η συμμετοχή της Τουρκίας σε διεθνή φόρα σχετικά όχι μόνο 

με τα εθνικά της συμφέροντα αλλά και με τη συμβολή της σε ζητήματα 

διεθνούς ενδιαφέροντος καθώς και η προώθηση Τούρκων επισήμων σε 

υψηλές θέσεις διεθνών οργανισμών, αποτελούν προτεραιότητες ζωτικής 

σημασίας για την Τουρκία. Στο σημείο αυτό ο Davutoglu αναπτύσσει τη 

σημασία της άσκησης ήπιας ισχύος έναντι σκληρής ισχύος, υιοθετώντας το 

δόγμα “common interests versus conflict”. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, ο ίδιος 

δίνει προτεραιότητα στην προσέγγιση των κρατών βάσει της εξεύρεσης 

κοινών συμφερόντων στον οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, αναπτύσσοντας 

και προωθώντας ένα μοντέλο δημόσιας διπλωματίας.  
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Η τελευταία αυτή αρχή του δόγματος Davutoglu, αναγάγει την άσκηση 

δημόσιας διπλωματίας στη χώρα σε κομβικό παράγοντα χάραξης της εξωτερικής της 

πολιτικής. 

 

3.2. Τρόποι και στόχοι άσκησης της Δημόσιας Διπλωματίας στην Τουρκία 

του σήμερα 

Η κυβέρνηση Erdogan με την καθοδήγηση του Υπουργού Εξωτερικών 

Davutoglu προχώρησε στη χάραξη της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 

ενσωματώνοντας σε αυτήν το εργαλείο της ήπιας ισχύος. Η κύρια στρατηγική της 

Τουρκίας κατευθύνεται προς την ανάδειξη της χώρας ως ήπια δύναμη (soft power) σε 

περιφερειακό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Επιδιώκοντας την ισχυροποίηση της 

θέσης της εν όψει της ένταξής της στην ΕΕ και την αναβάθμισή της απέναντι στη 

Δύση, η Τουρκία φαίνεται να προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη συγκέντρωση ήπιας 

ισχύος. 

Το δόγμα Davutoglu για το Στρατηγικό Βάθος θεωρείται από πολλούς 

αναλυτές της εξωτερικής πολιτικής ως μια άσκηση ήπιας ισχύος, μια μορφή 

Δημόσιας Διπλωματίας, η οποία προσπαθεί να ενισχύσει το προφίλ της χώρας, το 

διεθνές κύρος (prestige) και τη διεθνή επιρροή της (influence). Το περιοδικό Monocle 

στην ετήσια έρευνα Global Soft Power βαθμολογεί τα κράτη με κριτήρια τη 

διπλωματική τους υποδομή, την κουλτούρα, την πολιτική και τις δυνατότητες στην 

εκπαίδευση και την προσέλκυση επενδύσεων. Όπως μπορούμε να δούμε στον Πίνακα 

1, το 2012 κατέταξε την Τουρκία στην 20η θέση των χωρών με τη μεγαλύτερη ήπια 

ισχύ στον κόσμο64. 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα έρευνας Global Soft Power για το έτος 2012 

                                            
64 Βλ. McClory, J., (2012). The New Persuaders III, A 2012 Global Ranking of Soft Power, 
Institute For Government,                                       available in 
http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20new%20per
suaders%20III_0.pdf , (Accessed on 11 June 2014) 

http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20new%20persuaders%20III_0.pdf
http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20new%20persuaders%20III_0.pdf


 

Πηγή: Περιοδικό Monocle Soft Power Index 2012 

 

Η ήπια ισχύς της Τουρκίας είναι διαφορετική από εκείνη των υπολοίπων 

κρατών ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο. Η δυναμική της ήπιας ισχύος της 

Τουρκίας, η οποία εκτείνεται από τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή έως τα 

εσωτερικά τμήματα της Κεντρικής Ασίας, προκύπτει από την πολιτιστική και 

ιστορική εμπειρία που έχει κληρονομήσει η χώρα. Οι αξίες που αντιπροσωπεύει η 

Τουρκία, καθώς και η ιστορία της και το πολιτιστικό της βάθος, έχουν κινητοποιήσει 

τη δυναμική των περιφερειών και προβάλλουν ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων 

σφαιρών επιρροής65. 

Η τουρκική Δημόσια Διπλωματία σήμερα ασκείται με βάση τον άξονα τριών 

βασικών ζητημάτων. Κατά πόσο η Δημόσια Διπλωματία αποτελεί προτεραιότητα για 

την Τουρκία, ποια είναι τα εννοιολογικά περιγράμματα, το περιεχόμενο και οι 

προτεραιότητες της μορφής της Δημόσια Διπλωματίας που η Τουρκία θα πρέπει να 

ακολουθήσει, και τέλος, ποια είναι τα εργαλεία της τουρκικής Δημόσιας 

Διπλωματίας. 
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65 Βλ. Bόlent Aras and Hakan Fidan, “Turkey and Eurasia: Frontiers of a New Geographic 
Imagination”, New Perspectives on Turkey, No. 40 (Fall 2009), pp. 195–217 
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Αυτό που καθορίζει το περιεχόμενο της Δημόσιας Διπλωματίας στην Τουρκία 

είναι η κατασκευή μιας νέας εικόνας που προέρχεται από την ιστορία και τη 

γεωγραφία της. Το βάθος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής βρίσκεται σε άμεση 

συσχέτιση με τον μετασχηματισμό αυτού του υποβάθρου σε μια στρατηγική αξία. Η 

δικαιοσύνη, η νομιμότητα, η ισότητα στην εκπροσώπηση, η διαφάνεια, η λογοδοσία, 

ο σεβασμός της διαφορετικότητας, μια ενάρετη κοινωνία, οι ηθικές και θρησκευτικές 

ελευθερίες, η προστασία της αξιοπρέπειας και η εξασφάλιση των βασικών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι οι πυλώνες της νέας 

εικόνας της που επιχειρεί να προβάλει η Τουρκία. Οι πτυχές αυτές δεν καθιστούν 

απλά την Τουρκία πόλο έλξης, τόσο για την Ανατολή όσο και για τη Δύση, αλλά 

επίσης παρέχουν στην τουρκική εξωτερική πολιτική και τη Δημόσια Διπλωματία ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς σχέσεις66. 

Η εσωτερική μεταμόρφωση της Τουρκίας και η διαδικασία εξομάλυνσης των 

διαφορών στο εσωτερικό της χώρας είναι ορατή στη χάραξη της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής. Ένα από τα ορόσημα της νέας τουρκικής εικόνας είναι το 

γεγονός ότι η Τουρκία υλοποιεί μια αποτελεσματική εξωτερικής πολιτική με βάση το 

ιστορικό της υπόβαθρο. Η Οθωμανική εμπειρία που απέκτησε η Τουρκία την βοηθά 

ώστε να εξοικειωθεί με μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από τα 

Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή. Κατά συνέπεια, η συναισθηματική και πολιτική 

απόσταση μεταξύ της Τουρκίας και του αραβικού κόσμου μικραίνει, και οι σχέσεις 

του αρχίζουν να ομαλοποιούνται67. 

Μια άλλη σημαντική πτυχή της νέας εικόνας της Τουρκίας είναι ο 

επαναπροσδιορισμός των σχέσεων της με την περιφέρεια. Κατά τη διάρκεια της 

δεύτερης θητείας του AKP (2007-2011) δόθηκε έμφαση στην πολιτισμική εγγύτητα 

με τις γειτονικές χώρες. Σε συνδυασμό με την γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας, 

η δημοκρατία και η αναπτυσσόμενη οικονομία της έχουν αποτελέσει τη βάση για μια 

πολυδιάστατη και δυναμική τουρκική εξωτερική πολιτική68. Η εξωτερική πολιτική 

του AKP αναπτύσσει ιδιαίτερη δυναμική στην προσπάθεια της να επεκτείνει την 

επιρροή της Τουρκίας σε μια ευρύτατη γεωγραφική περιοχή όπου η Τουρκία έχει 

αναπτύξει πολιτισμικούς και ιστορικούς δεσμούς.  
 

66 Βλ. Kalin, I. (Autumn 2011). Soft Power and Public Diplomacy in Turkey, 
PERCEPTIONS, Autumn 2011, Volume XVI, Number 3, (5-23), p. 9  
67 Βλ. Kalin, I. (Autumn 2011), p. 17 
68 Βλ. Fuat, K.E., 2009. “Turkish Foreign Policy in the Era of Global Turmoil”, SETA Policy 
Bief, Brief No. 39, December, p. 5 
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Η Τουρκία εκμεταλλευόμενη τη γεωστρατηγική της θέση προσπαθεί να 

αποκτήσει ερείσματα λόγω του κοινού οθωμανικού παρελθόντος, σε περιοχές όπως 

τα Βαλκάνια, η Κεντρική Ασία, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Το ιστορικό και 

πολιτισμικό βάθος της Τουρκίας ενισχύει την προσπάθειά της για επέκταση της 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στη γεωγραφική σφαίρα της πρώην οθωμανικής 

αυτοκρατορίας69. 

Ένας από τους κύριους στόχους του AKP είναι ο εξευρωπαϊσμός της 

Τουρκίας, ο οποίος έχει επηρεάσει θετικά την ήπια ισχύ της χώρας, ιδίως με την 

εισαγωγή διάφορων μεταρρυθμίσεων στους τομείς της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές 

μείωσαν την επιρροή του στρατού στην άσκηση της πολιτικής και ενίσχυσαν την 

τουρκική κοινωνία την πολιτών. Σύμφωνα με τον Onis (2009), οι μεταρρυθμίσεις 

αυτές οδηγούν σε μια στενότερη συμμετοχή των νέων φορέων της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι οι επιχειρηματικές οργανώσεις και οι οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτές τις 

μεταρρυθμίσεις με την παροχή κεφαλαίων στα σχέδια της τουρκικής κοινωνίας των 

πολιτών, καθώς και με την παροχή ευκαιριών για νέες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της 

κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία και στα κράτη μέλη, τα οποία επηρεάζουν 

θετικά τόσο την αριθμητική ανάπτυξη, όσο και την τεχνική εξειδίκευση της 

τουρκικής κοινωνίας των πολιτών70. 

Η προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ, το αρμενικό ζήτημα, το κυπριακό 

ζήτημα και οι συνοριακές διαφορές με την Ελλάδα είναι μόνο μερικά από τα 

ζητήματα που η Τουρκία θα μπορούσε να επωφεληθεί ασκώντας μια αποτελεσματική 

στρατηγική Δημόσιας Διπλωματίας. Το 2006, σε συνέδριο που διοργανώθηκε από το 

τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Jan Melissen ισχυρίστηκε ότι η τουρκική 

Δημόσια Διπλωματία παρουσιάζει πολλά ταλέντα, αν και έχει περιορισμένους πόρους 

και μικρό ρεπερτόριο δράσης. Υποστήριξε επίσης ότι η Δημόσια Διπλωματία δεν 

ασκείται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις χώρες και ότι χρειάζεται προσπάθεια 

 
69 Βλ. Cagaptay,S. (2009). “The AKP’s Foreign Policy: The Misnomer of ‘Neo-Ottomanism”, 
The Washington Institute for Near East Policy, April 29, 2009. 
70 Βλ. Oniş, Z.,( 2009). The New Wave of Foreign Policy Activism in Turkey: Drifting Away 
from Europeanization? DIIS-Danish Institute for International Studies Report , Vol. 5, pp. 8-9 
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προκειμένου η Τουρκία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της άσκησης Δημόσιας 

Διπλωματίας.71

Σημαντικό ρόλο στις πρωτοβουλίες για την άσκηση Δημόσιας Διπλωματίας 

στην Τουρκία διαδραματίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικότερα, η Γενική 

Διεύθυνση Πολιτισμού και Δραστηριοτήτων που είναι υπεύθυνη για την πολιτιστική 

συνεργασία, τις πολιτιστικές συμφωνίες και τις Πολιτιστικές Ανταλλαγές. Η Γενική 

Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων συντονίζει τις πολιτιστικές δραστηριότητες 

μέσα από τις τουρκικές πρεσβείες και τα προξενεία σε όλο τον κόσμο. Το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση 

του τουρκικού τουρισμού μέσα από το portal “GoTurkey”.72  

Υπάρχουν και άλλα ιδρύματα που αναπτύσσουν δραστηριότητες Δημόσιας 

Διπλωματίας στην Τουρκία. Το ίδρυμα ΤΙΚΑ - Turkish International Cooperation and 

Development Agency, εκτός από το σημαντικό έργο της παροχής βοήθειας προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, οργανώνει στο εξωτερικό προγράμματα συνεργασίας στους 

τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.73 Επίσης το ίδρυμα Yunus Emre που 

ιδρύθηκε το Μάιο του 2007 είχε σαν σκοπό να προωθήσει την τούρκικη γλώσσα, τον 

πολιτισμό, την ιστορία της Τουρκίας και να βοηθήσει σπουδαστές που θα ήθελαν να 

ασχοληθούν με αυτά, γι αυτό ίδρυσε 12 πολιτιστικά κέντρα σε βαλκανικές χώρες (σε 

σύνολο 34) εκτός από Ελλάδα και Βουλγαρία.74     

Στην προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της, η Τουρκία προωθεί ένα 

πολυδιάστατο χαρακτήρα χάραξης της εξωτερικής πολιτικής της εντός των πλαισίων 

της Δημόσιας Διπλωματίας, με τη συμμετοχή της σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών 

οργανισμών (ΝΑΤΟ, Συμβούλιο της Ευρώπης κλπ). Η Τουρκία ενθαρρύνει τη 

δημιουργία ενός «πνεύματος κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των πολιτισμών», 

καθιέρωσε το Τουρκο-αραβικό Φόρουμ Συνεργασίας και συμμετέχει στη Συμμαχία 

 
71 Βλ. Melissen, J. (2006). “Reflections on Public Diplomacy Today”, Speech delivered at the 
Conference “Public Diplomacy”, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, 
Ankara, 6th February 2006, available in 
 http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20060206_cdsp_online_melissen.pdf (Accessed 
on 16 June 2014). 
72 Βλ. Επίσημη Ιστοσελίδα της Τουρκίας για την προώθηση του Τουρισμού, available in 
https://www.goturkey.com/ (Accessed on 16 June 2014) 
73 Βλ. Republic of Turkey, Prime Ministry, Turkish International Cooperation and 
Development Agency, in http://www.tika.gov.tr/en/ (Accessed  on 16 June 2014) 
74  Βλ. Χρηστίδης, Γ., Περί Πολιτιστικής διπλωματίας , Εφημερίδα Αγγελιοφόρος της 
Κυριακής, 24/5/2015, p.27 

http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20060206_cdsp_online_melissen.pdf
https://www.goturkey.com/
http://www.tika.gov.tr/en/
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των Πολιτισμών (Alliances of Civilizations - AoC) που ξεκίνησε από τον πρώην 

Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Kofi Anan το 2003.75

Άλλα βασικά μηνύματα που ανακοινώνονται στο δικτυακό τόπο του 

τουρκικού ΥΠΕΞ είναι η προώθηση της σταθερότητας και της συνεργασίας στην 

περιοχή του Καυκάσου, μέσω της δημιουργίας του Οργανισμού Συνεργασίας 

Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) το 1990 και το γεγονός ότι η Τουρκία είναι ένα σημαντικό 

ενεργειακό δίαυλο. Για παράδειγμα, ο αγωγός Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν (BTC) 

μεταφέρει πετρέλαιο της Κασπίας προς τις δυτικές αγορές μέσω της Τουρκίας και 

ηγείται ένα νέο μοντέλο συνεργασίας στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στην έννοια 

της Οικονομικής Διπλωματίας.76

Στον τομέα προσέλκυσης επενδύσεων, το 2007 ο Οργανισμός Προώθησης και 

Υποστήριξης Επενδύσεων του Υπουργείου του πρωθυπουργού (Investment Support 

and Promotion Agency – TYDT/ISPAT) ξεκίνησε μια μαζική εκστρατεία για την 

προώθηση της Τουρκίας ως επενδυτικό πόλο έλξης ξένων επιχειρηματικών 

προοπτικών στη Γερμανία και στις ΗΠΑ. Αγγελίες επενδύσεων τοποθετούνται σε 

εφημερίδες όπως οι Financial Times και έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προκαλούν το ενδιαφέρων των ξένων επενδυτών και να αναζητούν νέους επενδυτές 

μέσα από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του οργανισμού (όπως μπορούμε να δούμε στο 

σχήμα 2). Ο οργανισμός αυτός δίνει αναφορά απευθείας στον πρωθυπουργό και έχει 

σχεδιαστεί για να παρουσιάσει επενδυτικές ευκαιρίες στην παγκόσμια επιχειρηματική 

κοινότητα και να βοηθήσει τους επενδυτές σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες και 

ανάγκες. Απευθύνεται σε πάνω από δέκα χώρες, απευθείας (Ρωσία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία) 

και καλύπτει την περιοχή του Κόλπου.  

 

Σχήμα 2: Ιστοσελίδα προώθησης ξένων άμεσων επενδύσεων στην Τουρκία 

                                            
75 Βλ. Ozkan, A. (2013). “Role of public diplomacy in establishing nation branding and 
public diplomacy possibilities of Turkey”, International Association of Social Science 
Research – IASSR, European Journal of Research on Education, pp. 3-5 
76 Βλ. Baran, Z., “The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Implications for Turkey”, Silk Road 
Studies Organization, available in http://www.silkroadstudies.org/BTC_6.pdf (Accessed on 
15 May 2014) 

http://www.silkroadstudies.org/BTC_6.pdf


 
 

Τέλος, η προώθηση των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών από τα Βαλκάνια έως 

τη Μέση Ανατολή, έχει συνδράμει στην προώθηση της εικόνας της Τουρκίας στο 

εξωτερικό με τον πλέον καλύτερο τρόπο. Η προώθηση αυτή αποτελεί μια μορφή 

άσκησης Δημόσιας Διπλωματίας από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία απευθύνεται 

σε ένα διαπολιτισμικό κοινό, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει 

θετικά σχόλια για την εικόνα της χώρας. 
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Αμέσως μετά την ιδιωτικοποίηση των τουρκικών καναλιών στη δεκαετία του 

1990, οι προβολές των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών αυξήθηκαν με σκοπό την 

αντανάκλαση του λαϊκού πολιτισμού στην Τουρκία, με τρόπους που ήταν αρκετά 

δημιουργικοί, επιτυγχάνοντας την προσέγγιση του τουρκικού ακροατηρίου σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Έχοντας προσεγγίσει αυτή τη μακρά επιτυχία τόσο 

σύντομα, οι παραγωγοί της τουρκικής τηλεόρασης άρχισαν να ερευνούν για 

διασυνοριακές αγορές, ένα επιχειρηματικό εγχείρημα που αποδείχθηκε αρκετά σοφό. 

Μεταξύ 2005 και 2011, 36.675 ώρες τουρκικών τηλεοπτικών προγραμμάτων 

πουλήθηκαν συνολικά σε 76 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταξύ των εξαγωγών 

των τηλεοπτικών προγραμμάτων, υπήρξαν 65 τηλεοπτικές σειρές, οι οποίες 

δημιούργησαν ένα εισόδημα των 60 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χώρα. Οι 
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δημοφιλέστεροι προορισμοί για τις εξαγωγές αυτές ήταν τα Βαλκάνια, η Μέση 

Ανατολή και οι τουρκόφωνες χώρες στην Ασία77. 

Η πρωτοφανής αυτή εξάπλωση των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών στις 

περιοχές της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ερμηνεύεται ως έκφραση της 

επέκτασης της επιρροής της Τουρκίας στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο 

αποκατάστασης του νέο-Οθωμανισμού. Ο Davutoglu τόνισε ότι εφόσον η Τουρκία 

βρίσκεται στο κέντρο σημαντικών γεωπολιτικών λεκανών (Μέση Ανατολή, Βαλκάνια 

και Κεντρική Ασία) θα πρέπει να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να εκμεταλλευτεί 

όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις περιοχές αυτές78. 

 

 

3.3. Το κίνημα Gulen ως εργαλείο άσκησης της τουρκικής Δημόσιας 

Διπλωματίας 

Για περισσότερο από μια δεκαετία, το AKP έχει γνωρίσει αμέριστη 

υποστήριξη από το θρησκευτικό και κοινωνικό κίνημα του Fethullah Gulen. Ο 

Fethullah Gulen είναι στοχαστής, θεωρητικός του Ισλάμ, καθώς και ένας 

πολυγραφότατος συγγραφέας και ποιητής. Οι ιδέες του για τη γέννηση μιας 

πνευματικής δυναμικής που θα επαναφέρει ξανά στο προσκήνιο ανενεργές για αιώνες 

ηθικές αξίες, όπως κατανόηση, ανεκτικότητα και διεθνή συνεργασία, θα οδηγήσουν 

μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών, σε ένα μοναδικό 

πολιτισμό χωρίς αποκλεισμούς.79

Μέσα από μια μοναδική διεθνική προσέγγιση, ο Gulen και οι οπαδοί του 

έχουν δημιουργήσει ένα παγκόσμιο ιστό επιρροής, ιδρύοντας σχολεία, 

επιχειρηματικές ενώσεις και πολιτιστικά ιδρύματα σχεδόν σε κάθε ήπειρο. Αυτό το 

τεράστιο δίκτυο επέτρεψε στο κίνημα Gulen να εξελιχθεί σε παγκόσμιο εκπρόσωπο 

των συντηρητικών ισλαμικών αξιών και της «Τουρκικότητας» διαδίδοντας την 

τουρκική γλώσσα και τον τουρκικό πολιτισμό στο εξωτερικό. Έτσι, η Τουρκία έχει 

επωφεληθεί με την ενοποίηση της τουρκικής ήπιας ισχύος και την προαγωγή των 

 
77 Βλ. Yoruk, Z. and Vatikiotis, P. (2013). “Soft Power or Illusion of Hegemony: The Case of 
the Turkish Soap Opera “Colonialism”, International Journal of Communication 7 (2013), 
2361-2385, p. 2 
78 Βλ. Yoruk, Z. and Vatikiotis, P. (2013), p. 3 
79 Βλ. Φετουλλάχ Γκιουλέν, Επίσημη Ιστοσελίδα, Σχετικά με τον Φετουλλάχ Γκιουλέν, 
διαθέσιμη εδώ http://fgulen.com/gr/about-fethullah-gulen-gr/37265-about-fethullah-gulen 
(Ημερομηνία Πρόσβασης 18 Ιουνίου 2014). 

http://fgulen.com/gr/about-fethullah-gulen-gr/37265-about-fethullah-gulen
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συμφερόντων της Άγκυρας σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, το κίνημα Gulen, έλαβε 

μια διαφορετική προσέγγιση και ενέκρινε μια συνολική στρατηγική που το βοηθούν 

να ξεχωρίζει από τις υπάρχουσες τουρκικές οργανώσεις.  

Επιπλέον, το κίνημα υιοθέτησε ένα μοναδικό σχέδιο δράσης που ξεπέρασε σε 

μεγάλο βαθμό τη θρησκευτική σφαίρα, στην οποία προηγούμενες διοργανώσεις είχαν 

περιοριστεί. Ως αποτέλεσμα, σε αντίθεση με άλλα τουρκικά ισλαμικά κινήματα, οι 

οπαδοί του Gulen ποτέ δεν προσπάθησαν να χτίσουν τζαμιά και ισλαμικά σχολεία ή 

να διακηρύσσουν ανοιχτά την Παρασκευή.80 Αντίθετα, αποστασιοποιούνταν από  

απροκάλυπτες θρησκευτικές αναζητήσεις, ακόμη και σε μουσουλμανικές χώρες της 

Κεντρικής Ασίας και της Αφρικής, ενώ στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες η 

θρησκευτική φύση του κινήματος ήταν πάντα σχεδόν κρυμμένη. Επιπλέον, το κίνημα 

έχει κερδίσει την έγκριση των Τούρκων διπλωματών, οι οποίοι έχουν δει την αύξηση 

της ήπιας ισχύος της Τουρκίας, καθώς το κίνημα Gulen γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και 

αποδοχή στις νέες χώρες. Οι οπαδοί του κινήματος έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα 

έμπειροι στη διάδοση της Τουρκικής γλώσσας και του πολιτισμού μέσα από 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες τους, που αποτελούν το επίκεντρο του αυξανόμενου 

διακρατικού δικτύου του κινήματος.81

Η προσέγγιση του Gulen στην εκπαίδευση καταδεικνύει εύστοχα την 

παγκόσμια στρατηγική του κινήματος – τα σχολεία που ιδρύθηκαν από το κίνημα 

είναι ανοιχτά για τους Τούρκους μετανάστες  καθώς και για τους πολίτες των χωρών 

υποδοχής - ενώ αποφεύγουν την προώθηση μιας θρησκευτικής ατζέντας. Τα σχολεία 

αυτά έχουν στόχο να βοηθήσουν τους Τούρκους μετανάστες να επιτύχουν στις 

κοινωνίες υποδοχής τους, χωρίς να παραβλέπεται η τουρκική καταγωγή τους, και 

συγχρόνως προάγουν την κοινωνική ενότητα, μέσα από την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των μεταναστών και των τοπικών μαθητών.82

Οι προσπάθειες και οι προοπτικές της κοινότητας Gulen στο να θέσουν 

ισχυρές ρίζες στην Κεντρική Ασία συνέβαλαν στην αξιοσημείωτη επέκταση της 

 
80 Βλ. Λυγερός, Στ., Το διεθνές «κίνημα» Φετουλάχ Γκιουλέν, Εφημερίδα «Η Καθημερινή», 
24 Αυγούστου 2008, διαθέσιμη εδώ 
http://www.kathimerini.gr/332253/article/epikairothta/kosmos/to-die8nes-kinhma-fetoylax-
gkioylen (Ημερομηνία Πρόσβασης 18 Ιουνίου 2014) 
81 Βλ. Balci, B., “The Gulen Movement and Turkish Soft Power”, Carnegie Endowment for 
International Peace, February 4, 2014, available in 
http://carnegieendowment.org/2014/02/04/g%C3%BClen-movement-and-turkish-soft-
power/h04s (Accessed on 18 June 2014).  
82 Βλ. Balci, B., ibid 

http://www.kathimerini.gr/332253/article/epikairothta/kosmos/to-die8nes-kinhma-fetoylax-gkioylen
http://www.kathimerini.gr/332253/article/epikairothta/kosmos/to-die8nes-kinhma-fetoylax-gkioylen
http://carnegieendowment.org/2014/02/04/g%C3%BClen-movement-and-turkish-soft-power/h04s
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τουρκικής επιρροής στις τουρκικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας από το 1991 

και έπειτα. Στην πραγματικότητα, το κίνημα Gulen συμβάλλει περισσότερο στην ήπια 

ισχύ της Τουρκίας στη ζωτικής σημασίας περιοχή της Κεντρικής Ασίας, όπου οι 

πολιτικές της Άγκυρας δεν υπήρξαν τόσο επιτυχείς όσο είχε ελπίσει η Τουρκία στον 

απόηχο της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης.83 Σε μια αντανάκλαση των 

μεγαλύτερων προτεραιοτήτων του κινήματος, η κοινότητα Gulen έχει επενδύσει 

πολλά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Κεντρική Ασία. Τα σχολεία του 

κινήματος Gulen βοηθoύν στην κάλυψη της ζήτησης της περιοχής για νέες ελίτ, 

καθώς και στην εξάπλωση του οράματος του Gulen. 

Εκτός από τα σχολεία, το δίκτυο Gulen στην Κεντρική Ασία περιλαμβάνει μια 

σειρά από επαγγελματικές ενώσεις που συμβάλλουν στην επιτυχία του κινήματος και 

την αύξηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της Τουρκίας και της περιοχής. Οι 

ισχυροί οικονομικοί δεσμοί του κινήματος Gulen δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά 

στην Κεντρική Ασία και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο.84  

Το εκπαιδευτικό δίκτυο του κινήματος Gulen στην Ευρώπη περιλαμβάνει 

επίσης εκατοντάδες σχολεία ή ιδιωτικά κέντρα που βοηθούν τους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευση να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους και να 

προετοιμαστούν για εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Σε συνδυασμό με 

αυτές τις εκπαιδευτικές προσπάθειες, οι Τούρκοι επιχειρηματίες και επιχειρηματίες 

που συνδέονται με το κίνημα Gulen έχουν συνεταιριστικές οργανώσεις σχεδόν σε 

κάθε ευρωπαϊκή χώρα για να ενθαρρύνουν την οικονομική συνεργασία με την 

Τουρκία.85 Στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχουν σχηματίσει την γάλλο-τουρκική 

Κοινωνία Επιχειρηματιών για την προώθηση της επαγγελματικής συνεργασίας 

μεταξύ των επιχειρηματιών από τις δύο χώρες. Παρόμοιες οργανώσεις 

δημιουργήθηκαν στην Ολλανδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων της Τουρκίας (TUSKON - 

Turkish Confederation of Businessmen and Industrialists), μια οργάνωση εργοδοτών 

συνδεδεμένη με το κίνημα Gulen, έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο, 

 
83 Βλ. Muzalevsky, R. “Fethullah Gulen’s Movement in Central Asia: A blessing or a curse?”, 
in Analyst, Central Asia – Caucasus Institute, 9 January, 2009, available in 
http://old.cacianalyst.org/?q=node/5167 (Accessed on 18 June 2014) 
84 Βλ. Muzalevsky, R., ibid 
85 Βλ. Balci, B., 'Fethullah Gülen's Missionary Schools in Central Asia and their Role in the 
Spreading of Turkism and Islam', Religion, State and Society, 31: 2, 151 — 177 
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συμπεριλαμβανομένων των Βρυξελλών. Στην Ευρώπη, υποστηρίζει μικρές ενώσεις 

των Τούρκων επιχειρηματιών που οργανώνουν τακτικά συναντήσεις, fora, και ταξίδια 

στην Τουρκία, διευκολύνοντας έτσι τις επενδύσεις μεταξύ της Ευρώπης και της 

Τουρκίας.86

Στον πολιτιστικό τομέα, η κοινότητα Gulen στην Ευρώπη έχει ανοίξει μια 

σειρά κέντρων για την προώθηση της τουρκικής γλώσσας και των ιδεών του Gulen. 

Η Plateforme de Paris στη Γαλλία και πολλές παρόμοιες οργανώσεις στη Γερμανία 

και το Βέλγιο φιλοξενούν τακτικά διαλέξεις και συζητήσεις στις οποίες ακαδημαϊκοί, 

θρησκευτικές προσωπικότητες, πολιτικοί, τοπικοί αιρετοί άρχοντες, και 

δημοσιογράφοι μιλούν για διάφορα θέματα. Επιπλέον, από το 2010 ο Fethullah Gülen 

υπήρξε πρόεδρος των Διαπολιτισμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Leuven στο 

Βέλγιο, η αποστολή του οποίου συνίσταται στην προώθηση των ιδεών του κινήματος 

μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, όπως συνέδρια και δημοσιεύσεις.87

Η παρουσία και ο ακτιβισμός του κινήματος Gulen είναι ακόμη πιο έντονα 

στις ΗΠΑ από ό, τι στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο μεγάλο αριθμό των 

εγκαταστάσεων, αλλά κυρίως λόγω της ίδιας της παρουσίας του Gulen εκεί. Ο 

Fethullah Gulen έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1999, δήθεν για λόγους υγείας, 

αλλά και να ξεφύγει από μια πολιτική ατμόσφαιρα, στην οποία ο τουρκικός στρατός 

είχε προβεί στην πάταξη διαφόρων θρησκευτικών ομάδων. Από τότε, ζει στην 

Πενσυλβανία. Η επιλογή του να ζήσει έξω αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ μπορεί να 

εξηγηθεί από τον μεγάλο αριθμό των οπαδών του, οι οποίοι ήταν ήδη στην Αμερική 

εκείνη την εποχή και με τη φιλελεύθερη δημοκρατία της χώρας, που μπορεί να 

προσφέρει στον Gulen και στο κίνημά του την ικανότητα να ασκήσουν σωρευτική 

πίεση στην Ουάσιγκτον. 

Στην Άγκυρα, το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ, έχει αναγνωρίσει την τεράστια 

παγκόσμια επιρροή του κινήματος Gulen και τους τρόπους με τους οποίους η επιρροή 

αυτή ευνοεί την Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα ακολουθεί τα χνάρια των 

προηγούμενων Τούρκων διπλωματών και αξιωματούχων. Κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990, ακόμα και οι πιο κοσμικοί πρεσβευτές στην Κεντρική Ασία, οι 

 
86 Βλ. Kristianasen, W., “Turkey’s growing trade network”, Le Monde diplomatique, 
available in http://mondediplo.com/2011/05/09turkeytrade (Accessed on 18 June 2014) 
87 Bλ. Balci, B., “The Gülen Movement and Turkish Soft Power”, Center of Geopolitical 
Analyses, 12 February 2014, available in http://icmu.nyc.gr/%20The-G%C3%BClen-
Movement-and-Turkish-Soft-Power (Accessed on 18 June 2014 

http://mondediplo.com/2011/05/09turkeytrade
http://icmu.nyc.gr/%20The-G%C3%BClen-Movement-and-Turkish-Soft-Power
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οποίοι έσπευσαν να επικρίνουν τις ιδέες του Gulen για ιδεολογικούς λόγους, 

συνειδητοποίησαν τη μεγάλη επιρροή που ασκούν οι οπαδοί του Gulen στα πρώην 

σοβιετικά κράτη.88

Τα «ντέρσανε», τα οποία ιδρύθηκαν από τον Gulen, είναι φροντιστήρια στην 

Τουρκία για τα παιδιά που θέλουν να προετοιμαστούν για το απολυτήριο τους. Στη 

χώρα υπάρχουν 3.640 τέτοια φροντιστήρια και απασχολούν 50.000 καθηγητές. Η 

ενίσχυση της δύναμης αυτών των φροντιστηρίων τρομάζει τον Erdogan ο οποίος από 

το 2012 αποφάσισε να τα κλείσει προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι εξυπηρετούν 

εύπορες οικογένειες των πόλεων, ενώ οι φτωχές δε μπορούν να προσφέρουν την 

απαραίτητη μόρφωση στα παιδιά τους. Θέτοντας αυτή την απαγόρευση, ο Erdogan 

κινδυνεύει να έρθει σε αντιπαράθεση εντός του AKP, αφού αυτά τα φροντιστήρια 

αποτελούν σημαντικό χώρο επιμόρφωσης μελλοντικών στελεχών του κόμματος. Ο 

Erdogan ανησυχεί για την στρατηγική θέση του κινήματος στην κρατική μηχανή, 

αφού το κίνημα Gulen θεωρείται η πιο ισχυρή ισλαμιστική ομάδα της Τουρκίας που 

ελέγχει τράπεζες, εμπορικές επιχειρήσεις και έχει στην κατοχή της πανεπιστήμια και 

σώματα ασφαλείας.89

Η επιθυμία κάποιων στελεχών του ΑΚΡ να ελέγξουν τη διεθνή επιρροή του 

κινήματος Gulen έχει αυξηθεί μόνο με την τρέχουσα κρίση μεταξύ Erdogan και 

Fethullah Gulen. Οι δραστηριότητες του κινήματος στο εξωτερικό μπορεί να 

αποτελέσουν την καλύτερη πτυχή της ήπιας δύναμης της Τουρκίας και να βοηθήσουν 

να επεκταθεί η επιρροή της χώρας πέρα από τα σύνορά της. Τα μέτρα αυτά 

ωφέλησαν το ΑΚΡ μόνο για όσο διάστημα η ομάδα του Gulen - Erdogan ήταν 

λειτουργική. Τώρα, η συμμαχία τους έχει λήξει. Η πάλη για την εξουσία μεταξύ του 

Gulen και του Erdogan είναι πολύ πιθανό να επεκταθεί στο εξωτερικό. Αλλά ενώ ο 

πρωθυπουργός έχει σημαντικούς πόρους στην Τουρκία ώστε να μειώσει την επιρροή 

του κινήματος Gulen, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την παγκόσμια επιρροή του 

κινήματος.90

 
88 Βλ. Akyol, M. (2014). | What you should know about Turkey's AKP-Gulen conflict”, Al 
Monitor, Turkey Pulse, January 3, 2014, available in http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2014/01/akp-gulen-conflict-guide.html# (Accessed on 18 June 
2014) 
89 Βλ. DW, Senada Siokollu/Ειρήνη Αναστασοπούλου, Το κίνημα Γκιουλέν στο στόχαστρο 
του Ερντογάν, διαθέσιμο εδώ http://www.dw.de (Ημερομηνία Πρόσβασης 18 Ιουνίου 2014). 
90 Βλ. Turam, B. “Gulen, Erdogan and democracy in Turkey, What will come out of the 
struggle between the Gulen movement and the AKP?” , AL JAZEERA,  available in 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/akp-gulen-conflict-guide.html
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3.4. Μελέτη της δημόσιας διπλωματίας και διακυβέρνησης στη Τουρκία 

μέσα από το δημόσιο λόγο της κυβέρνησης Recep Tayyip Erdogan, 

αποτελεσματικότητα και πιθανά οφέλη της Τουρκίας μέσα από την 

άσκησή της 

 

Τα τελευταία χρόνια, η αντιλαμβανόμενη αλλαγή στην εξωτερική πολιτική 

και διακυβέρνηση της Τουρκίας έχει απασχολήσει ένα σημαντικό αριθμό πολιτικών 

και άλλων αναλυτών. Αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από το AKP το 

2002, παρατηρείται έντονα η αλλαγή αυτή, ενώ η δυναμική παρουσία του Davutoglu 

ως Υπουργού Εξωτερικών σε συνδυασμό με την επιδεικτική πολλές φορές ρητορική 

του Erdogan, προσδίδουν στην Τουρκία ένα νέο «πρόσωπο» μια «καλοπροαίρετη 

περιφερειακή δύναμη».91    

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Erdogan, η δυναμική πίσω από 

την εγχώρια μεταρρυθμιστική διαδικασία που ακολουθεί τη Τουρκία και που 

ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993, καθώς και από το 

πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2005, μειώθηκε δραματικά. Η 

απροθυμία ή αδυναμία του AKP να συνεχίσει τα πακέτα μεταρρυθμίσεων 

ενδεχομένως οφείλεται στην επιρροή της θρησκείας πάνω στην προσπάθεια του ΑΡΚ 

να ενταχθεί η Τουρκία στην ΕΕ, καθώς τίθεται το ερώτημα κατά πόσο οι Ισλαμικές 

θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις της Τουρκίας είναι συμβατές με τις 

Ευρωπαϊκές αξίες.92

Ο Davutoglu στο Στρατηγικό Βάθος χρησιμοποιεί μια ορολογία αναφέροντας 

φράσεις με πρώτο συνθετικό το Ισλάμ (ισλαμική ταυτότητα, ισλαμισμός, ισλαμικός 

πολιτισμός), γεγονός που δείχνει ότι ο ίδιος προσεγγίζει τον ισλαμικό κόσμο, 

εντάσσοντας το Ισλάμ στην κοσμοθεωρία του. Ο Davutoglu ισχυρίζεται ότι η 

Τουρκία χρησιμοποιεί πλέον ήπια ισχύ, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η Τουρκία 

 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/03/gulen-vs-erdogan-struggle-thre-
2014311144829299446.html (Accessed on 18 June 2014). 
91 Βλ. Ziya, O. and Suhnaz, Y. (2009). “Between Europeanization and Euro-Asianism: 
Foreign Policy: Activism in Turkey during the AKP Era”, Turkish Studies, 10 (1), 2009, pp. 
7-24 
92 Βλ. Ali Rahigh-Aghsan(June 2011). “Turkey’s EU Quest and Political Cleavages under 
AKP”, Review of European Studies, 3 (1),  June 2011, (pp. 43-53), p. 43  
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είναι περήφανη για τη στρατιωτική ισχύ της και ότι ένα μείγμα σκληρής και ήπιας 

ισχύος είναι η ιδανική φόρμουλα για την Τουρκία.93

Σήμερα η κυβέρνηση Erdogan μέσα από το στρατηγικό σχέδιο «Τουρκία 

2023» φαίνεται να υιοθετεί μια περισσότερο ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, η οποία 

χαράσσεται βάσει των εργαλείων της ήπιας ισχύος. Η δημόσια ρητορική της 

Τουρκίας προσαρμόστηκε ανάλογα με τη θεματική, τις συγκυρίες ή και τις 

περιστάσεις. Σε επίπεδο σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας η Άγκυρα υπήρξε επικριτική λόγω 

της καθυστέρησης της προ-ενταξιακής πολιτικής της Τουρκίας.  

Τα δραματικά γεγονότα της Πλατεία Γκεζί ανάδειξαν πτυχές μίας λογικής που 

ήθελε τους ξένους να επιβουλεύονται την εδαφική ακεραιότητα και δημοκρατική 

τάξη στην Τουρκία, κάτι που συχνά επανέλαβε ο Τούρκος πρωθυπουργός 

προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο την αντίδραση των ΗΠΑ.  Η κριτική των 

Ευρωπαίων για τον βίαιο τρόπο αντιμετώπισης των διαδηλωτών στην Πλατεία Γκεζί 

θεωρήθηκε ως μία εμπλοκή στα εσωτερικά δρώμενα της Τουρκίας. Η τουρκική 

ηγεσία άρχισε σταδιακά να υποβαθμίζει το ζήτημα της ένταξης της χώρας στην ΕΕ. 

Ωστόσο η χρήση υπέρμετρης βίας σε συνδυασμό με την αναγνώριση ότι 

έγιναν σημαντικά επιχειρησιακά λάθη οδήγησαν την τουρκική ηγεσία σε ρητορική 

αναδίπλωση. Η κριτική έναντι της ΕΕ και της «εμπλοκής» της στα εσωτερικά 

δρώμενα στην Τουρκία υπήρξε περισσότερο ήπια. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 η 

Τουρκία ανακοίνωσε την υιοθέτηση ενός «δημοκρατικού πακέτου» με στόχο την 

προώθηση θεσμικών αλλαγών οι οποίες θα ήταν σύμφωνες με τις «ευρωπαϊκές 

επιταγές»94. Με την επιλογή αυτή και την αλλαγή της ρητορικής της τουρκικής 

ηγεσίας επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστούν τα ενορχηστρωμένα πυρά των επικριτών 

της Άγκυρας. Στη συνέχεια ακολούθησε το άνοιγμα ενός ακόμη κεφαλαίου στις 

ενταξιακές διεργασίες με την ΕΕ σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο μία 

μεταστροφή της τουρκικής πολιτικής αλλά και μία νέα προσπάθεια ενίσχυσης στο 

εσωτερικό της σημασίας της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ95. Αν και φαινομενικά οι 

πολιτικές αυτές αξιολογήθηκαν θετικά, ωστόσο δημιούργησαν ένα έλλειμμα 
 

93 Βλ.Turkish FM H.E. Ahmet Davutoğlu Gave Keynote Speech at SETA-DC Panel, 
Washington D.C. SETA, 8 December 2009, available in http://setav.org/en/turkish-fm-he-
ahmet-davutoglu-gave-keynote-speech-at-seta-dc-panel/yorum/492 (Accessed on 18 June 
2014) 
94  Βλ. European Commission Memo, EU-Turkey: Putting accession talks back on track, new 
chapter opened, 13November 2013, available in  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-958_en.htm, (Accessed on 20 June 2014) 
95  Βλ. European Commission Memo, ibid 

http://setav.org/en/turkish-fm-he-ahmet-davutoglu-gave-keynote-speech-at-seta-dc-panel/yorum/492
http://setav.org/en/turkish-fm-he-ahmet-davutoglu-gave-keynote-speech-at-seta-dc-panel/yorum/492
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-958_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-958_en.htm
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αξιοπιστίας, αφού η τουρκική ρητορική και πολιτική μεταβαλλόταν συνεχώς και δεν 

δημιουργούσε ένα στέρεο υπόβαθρο προσέγγισης της ΕΕ. Επιπλέον δημιουργούσε 

ερωτηματικά για το κατά πόσο αποτελούσε ειλικρινή επιλογή ή μια επιλογή η οποία 

απλά θα αντιμετώπιζε ευκαιριακά την κριτική των Ευρωπαίων κατά των αντι-

δημοκρατικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Ο Τούρκος πρωθυπουργός απέρριψε με έμφαση την απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου96 με την οποία η Τουρκία καταδικαζόταν για υπέρμετρη 

χρήση βίας κατά των πολιτών. Την ίδια στιγμή Τούρκος υψηλός αξιωματούχος 

προχωρούσε σε οξεία κριτική κατά της γερμανίδας Καγκελαρίου Α. Merkel.97 Η 

δημόσια αντιπαράθεση και η ρητορική της Άγκυρας προκάλεσαν αντιδράσεις στη 

Γερμανία με αποτέλεσμα την παράδοση εγγράφου διαμαρτυρίας στον Τούρκο 

πρεσβευτή στη Γερμανία. 

Υπό το βάρος των πιέσεων από πλευράς Ευρωπαίων και Αμερικανών αλλά 

και των εσωτερικών εξελίξεων η τουρκική δημόσια διπλωματία έλαβε μία αντι-

δυτική χροιά και σε διπλωματικό επίπεδο οδήγησε την Τουρκία στο άνοιγμα προς την 

Ασία και τον επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων στο πεδίο της εξωτερικής 

πολιτικής. Οι νέες προτεραιότητες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 

δημιούργησαν ερωτηματικά στις σχέσεις της με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους της, 

τις διμερείς σχέσεις με το Ισραήλ και ενίσχυσαν τάσεις απομόνωσης της Άγκυρας 

από τη Δύση, ενώ παράλληλα τέθηκε το ζήτημα ένταξης της χώρας στο Σύμφωνο της 

Σαγκάης98. Η ρητορική με την οποία εκφράστηκε αυτή η νέα εθνική στρατηγική 

κατέδειξε απογοήτευση σε επίπεδο προσδοκιών ιδιαίτερα έναντι της ΕΕ.   

Οι ευρωεκλογές του 2014 αποτέλεσαν άλλη μία πρόκληση για την Τουρκία. Η 

ενίσχυση των ακροδεξιών και ευρω-φοβικών κομμάτων ενίσχυσε την επικριτική 

ρητορική της τουρκικής ηγεσίας η οποία έκανε δηλώσεις με τις οποίες εξέφραζε την 

ανησυχία της για τις αρνητικές εξελίξεις. 

 
96  Βλ. 2013/2664(RSP) 
97  Βλ. German-Turkish Spat: Berlin Summons Turkish Ambassador over Merkel Criticism, 
Spiegel On Line International, available in http://www.spiegel.de/international/europe/harsh-
criticism-of-merkel-berlin-summons-turkish-ambassador-a-907122.html (Accessed on 20 
June 2014)   
98  Βλ. Emrullah Uslu, Turkey-EU Relations: A New Beginning? Eurasia Daily Monitor 
Volume: 10 Issue: 37, available in 
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5Btt_news%5
D=40515&tx_ttnews%5BbackPid%5D=390&cHash=0f577dafa1ec495e821e3901cb2f581a#.
U6Wwx5SSxIF (Accessed on 20 June 2014) 

http://www.spiegel.de/international/europe/harsh-criticism-of-merkel-berlin-summons-turkish-ambassador-a-907122.html
http://www.spiegel.de/international/europe/harsh-criticism-of-merkel-berlin-summons-turkish-ambassador-a-907122.html
http://www.jamestown.org/articles-by-author/?no_cache=1&tx_cablanttnewsstaffrelation_pi1%5Bauthor%5D=480
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5Btt_news%5D=40515&tx_ttnews%5BbackPid%5D=390&cHash=0f577dafa1ec495e821e3901cb2f581a%20%5C%20.U6Wwx5SSxIF
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5Btt_news%5D=40515&tx_ttnews%5BbackPid%5D=390&cHash=0f577dafa1ec495e821e3901cb2f581a%20%5C%20.U6Wwx5SSxIF
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5Btt_news%5D=40515&tx_ttnews%5BbackPid%5D=390&cHash=0f577dafa1ec495e821e3901cb2f581a%20%5C%20.U6Wwx5SSxIF
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Οι δηλώσεις αυτές αλλά και η ρητορική που χρησιμοποίησε η Άγκυρα 

αποτέλεσαν ένα μοχλό πίεσης προς την ΕΕ και άμυνας έναντι των πιέσεων που 

δέχτηκε σε ζητήματα δημοκρατικής διακυβέρνησης και διαφάνειας στο εσωτερικό 

της χώρας. Παράλληλα η τουρκική πλευρά εξέφρασε την ικανοποίηση της για την 

εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευρωβουλευτών οι οποίοι  είχαν τουρκική 

καταγωγή. Η Άγκυρα εκτίμησε ότι αυτή η εξέλιξη ήταν ευνοϊκή για τα κράτη μέλη 

που οι νεοεκλεγμένοι ζούσαν καθώς με αυτόν τον τρόπο θα αποτελούσαν μία γέφυρα 

φιλίας ανάμεσα στην Τουρκία και στις χώρες αυτές99. 

Σε μία προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων με την Αρμενία η Τουρκία 

υιοθέτησε μία ρητορική που θεμελιώθηκε στη λογική της αποκατάστασης της 

ιστορικής αδικίας. Στις 23 Απριλίου 2014 ο Erdogan δήλωσε τη συμπάθεια του προς 

τους Αρμένιους για τα δεινά που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μία προσέγγιση της άλλης πλευράς με απολογητικό 

χαρακτήρα χωρίς ωστόσο να αποδέχεται ο Τούρκος ηγέτης τον όρο «γενοκτονία». 

Για κάποιον που έχει παρακολουθήσει προσεκτικά τις σχέσεις Τουρκίας – Αρμενίας η 

δήλωση αποτελούσε μία ρητορική καινοτομία, αφού παρόμοια δεν είχε γίνει από 

κανέναν επίσημο Τούρκο αξιωματούχο στο παρελθόν100.  

Αυτή η επιλογή για ένα ζήτημα το οποίο αποτελούσε ταμπού για το τουρκικό 

πολιτικό σύστημα εξέλαβε ιδιαίτερη σημασία και προστιθέμενη αξία αφού 

συνδυάστηκε με τις προσπάθειες της Άγκυρας να εισαγάγει αλλαγές στη νομοθεσία 

που αφορούσε ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης και προστασίας της 

διαφορετικότητας σε μια χώρα με έντονες εσωτερικές αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις 

αυτές προκάλεσαν μεταστροφή στην τουρκική κοινή γνώμη τουλάχιστον σε ότι 

αφορά τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Το πάγωμα επί διετία των 

 
99  Βλ. δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, στον Guardian στις 29 Μαΐου 2014 
http://www.todayszaman.com/news-349072-turkey-expresses-concern-over-european-
parliament-elections.html  
100  Βλ. “Turkey’s Armenian Initiative: Rhetoric or Confidence Building?’, Jun 17, 2014,  
available in http://uscpublicdiplomacy.org/blog/turkey%E2%80%99s-armenian-initiative-
rhetoric-or-confidence-building.  Επίσης βλ. “Turks and Armenians – we must follow 
Erdoπan's lead and bury our common pain”, 2 May 2014, available in   
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/02/turks-armenians-erdogan-
condolences-1915-armenian-massacre  (Accessed on 12 June 2014) 

http://www.todayszaman.com/news-349072-turkey-expresses-concern-over-european-parliament-elections.html
http://www.todayszaman.com/news-349072-turkey-expresses-concern-over-european-parliament-elections.html
http://uscpublicdiplomacy.org/blog/turkey%E2%80%99s-armenian-initiative-rhetoric-or-confidence-building
http://uscpublicdiplomacy.org/blog/turkey%E2%80%99s-armenian-initiative-rhetoric-or-confidence-building
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/02/turks-armenians-erdogan-condolences-1915-armenian-massacre
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/02/turks-armenians-erdogan-condolences-1915-armenian-massacre
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ενταξιακών διαπραγματεύσεων προκάλεσε μία επίσημη ρητορική διαμαρτυρίας η 

οποία ενεργοποίησε αρνητικά αντανακλαστικά στην τουρκική κοινή γνώμη101. 

Το αρνητικό κλίμα άλλαξε προσωρινά με την ανάληψη της Ιρλανδικής 

Προεδρίας της ΕΕ (Ιανουάριος 2013). Η επιλογή αυτή δεν απενεργοποίησε το ψυχρό 

κλίμα ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Άγκυρα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 

στη Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία ο Erdogan προώθησε το προφίλ της Τουρκίας 

και την τουρκική υποψηφιότητα στην ΕΕ ασκώντας δριμεία κριτική κατά της ΕΕ102. 

Ουσιαστικά θεώρησε ότι η ΕΕ χρονοτριβεί ηθελημένα χωρίς να ανταποκρίνεται στο 

τουρκικό αίτημα ένταξης στην ΕΕ103. Την επικριτική ρητορική Erdogan είχε 

ενισχύσει η αρνητική στάση του Γάλλου προέδρου Nicola Sarcozy104 ο οποίος 

πιεζόμενος από τη στάση της γαλλικής κοινής γνώμης είχε μπλοκάρει την ενταξιακή 

διαδικασία της Τουρκίας. Η αλλαγή ηγεσίας στη Γαλλία105 και η άνοδος του Francois 

Hollande αποκλιμάκωσε εν μέρει τις γαλλο-τουρκικές σχέσεις αφού άνοιξε ένα 

κεφάλαιο στα πλαίσια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.106  

Οι εξελίξεις αυτές μετέβαλλαν τη σκληρή ρητορική του Erdogan προς την ΕΕ. 

Ακολούθησε μία περισσότερο «εποικοδομητική» στάση107 ιδιαίτερα έναντι της 

 
101  Ως αντίδραση για το πάγωμα των ενταξιακών, ο Recep Tayyip Erdogan πρόσφατα 
δήλωσε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εγκαταλείψει το εγχείρημα για ένταξη της Τουρκίας 
στην ΕΕ για χάρη της ένταξης της χώρας του στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης 
(Shanghai Cooperation Organization - SCO). Βλ. EDM, January 31, 2013. 
102  Βλ. “Turkey works for easier visas with Hungary”, Anadolu Ajansi, February 5, 2013, 
available in http://www.aa.com.tr/en/s/130078--turkey-works-easier-visas-with-hungary 
(Accessed on 18 June 2014)  
103  Ο Erdogan δήλωσε εμφατικά ότι «η Τουρκία έχει πολλά να προσφέρει στην ΕΕ με την 
ένταξη της. Κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν το βλέπουν αυτό ή δεν θέλουν να το δουν». Βλ. 
Anadolu Ajansi, February 5, 2013, ibid 
104  Ήδη από το 2206 ο Γάλλος Πρόεδρος Sarcozy είχε δημόσια αποκλείσει την προοπτική 
πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Αντίθετα είχε αναφερθεί στη διαμόρφωση ενός 
ειδικού καθεστώτος συνεργασίας, πρόταση την οποία απέρριψαν οι Τούρκοι βιομήχανοι, 
αφού σύμφωνα με τους ίδιους αυτό δεν θα διευκόλυνε τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων 
στην Τουρκία. Βλ. Ευρώπη χωρίς την Τουρκία «βλέπει» ο Sarcozy, Εφημερίδα Καθημερινή, 
12/09/2006,                         διαθέσιμο εδώ 
http://www.kathimerini.gr/262029/article/epikairothta/kosmos/eyrwph-xwris-thn-toyrkia-
vlepei-o-sarkozi (Ημερομηνία Πρόσβασης 18 Ιουνίου 2014)  
105  Βλ. Today’s Zaman, February 17, 2013, ibid 
106  Στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Davutoglu συνάντησε τον 
ομόλογο του Laurent Fabius. Στη συνάντηση ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το 
Παρίσι θα βοηθούσε στο άνοιγμα του Κεφαλαίου 22 (Regional Policy and Coordination of 
Structural Instruments). Βλ. “France to assist Turkey in opening EU chapter”,  Hurriyet Daily 
News, February 12, 2013, available in http://www.hurriyetdailynews.com/france-to-assist-
turkey-in-opening-eu-chapter-.aspx?pageID=238&nID=40984&NewsCatID=351 (Accessed 
on 20 June 2014) 
107  Βλ. Hurriyet Daily News, February 12, 2013, ibid 

http://www.aa.com.tr/en/s/130078--turkey-works-easier-visas-with-hungary
http://www.kathimerini.gr/262029/article/epikairothta/kosmos/eyrwph-xwris-thn-toyrkia-vlepei-o-sarkozi
http://www.kathimerini.gr/262029/article/epikairothta/kosmos/eyrwph-xwris-thn-toyrkia-vlepei-o-sarkozi
http://www.hurriyetdailynews.com/france-to-assist-turkey-in-opening-eu-chapter-.aspx?pageID=238&nID=40984&NewsCatID=351
http://www.hurriyetdailynews.com/france-to-assist-turkey-in-opening-eu-chapter-.aspx?pageID=238&nID=40984&NewsCatID=351
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Γαλλίας η οποία μέχρι τότε διατηρούσε μία απόλυτα αρνητική στάση έναντι της 

τουρκικής υποψηφιότητας108. Η τουρκική ρητορική λειτούργησε αντανακλαστικά 

ακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία109.  

Την ίδια αστάθεια σε επίπεδο διμερών σχέσεων καταγράφηκε και στις 

γερμανο-τουρκικές σχέσεις. Η Γερμανίδα καγκελάριος επεσήμανε ότι η ενταξιακή 

πορεία της Τουρκίας είναι μία ανοικτή διαδικασία. Με αυτό περιέγραφε μία 

πραγματικότητα αλλά ταυτόχρονα δημιουργούσε αβεβαιότητα στην Άγκυρα όσον 

αφορά την ένταξη της. Η ίδια υπογράμμισε τον προβληματισμό της για την 

ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας αλλά ταυτόχρονα δήλωνε ότι δεν θα εμποδίσει τη 

συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η γερμανική πολιτική διαμορφωνόταν υπό το 

βάρος της πίεσης της κοινής γνώμης την ώρα που το ίδιο συνέβαινε και στην 

Τουρκία. Το ποσοστό των Τούρκων που στήριζαν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ 

μειωνόταν σταθερά με αποτέλεσμα να ευνοείται από πλευράς τουρκικής κυβέρνησης 

η υιοθέτηση μίας περισσότερο σκληρής ρητορικής έναντι της ΕΕ. 

 

    

 

3.5. Ο ρόλος της δημόσιας διπλωματίας της Τουρκίας στις συζητήσεις για 

ένταξη στην ΕΕ. 
Το ενδιαφέρον της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ ανάγεται πίσω στο 1959, 

όταν η χώρα αιτήθηκε να γίνει συνδεδεμένο μέλος στην τότε ΕΟΚ. Στις 12 

Σεπτεμβρίου 1963 υπεγράφη η Συμφωνία σύνδεσης της Άγκυρας110 και ετέθη σε ισχύ 

την 1η Δεκεμβρίου 1964. Η Συμφωνία αυτή, που αποτελεί τη νομική βάση για της 

σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, προέβλεπε τη σταδιακή εγκαθίδρυση μιας 

τελωνειακής ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1996, καθώς και 

το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 28 της 

Συμφωνίας ανέφερε ότι τα μέλη της ΕΟΚ θα εξέταζαν τη δυνατότητα προσχώρησης 

 
108  Βλ. Al-monitor.com, February 15, 2013, ibid 
109  Η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού αρμόδιου για θέματα ΕΕ Egemen Bagύώ  στο 
Παρίσι είχε ως στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης της χώρας σε μια προσπάθεια 
της Άγκυρας να εκμεταλλευτεί τις πολιτικές στη Γαλλία. Βλ. TRT, February 20, 2013  
110 Βλ. Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Τουρκίας, 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 64/732/ΕΟΚ, 29/12/1964 
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της Τουρκίας στην ΕΕ, όταν η Τουρκία θα μπορούσε να αναλάβει τις υποχρεώσεις 

ενός πλήρους μέλους.111

Στις 14 Απριλίου 1987, η Τουρκία ζήτησε την πλήρη ένταξή της στην ΕΕ. Η 

Επιτροπή σε γνωμοδότησή της στις 5 Φεβρουαρίου 1990, θεωρούσε ότι οι σχέσεις 

μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ θα έπρεπε να αναπτυχθούν βάσει της Συμφωνίας της 

Άγκυρας, αλλά η Τουρκία δεν πληρούσε τα κριτήρια ένταξης. Πιο συγκεκριμένα, η 

Επιτροπή υποστήριξε ότι το γεωγραφικό μέγεθος και ο πληθυσμός της Τουρκίας, 

καθώς επίσης και τα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο, εμποδίζουν την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. 

Στη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεμβούργου το Δεκέμβριο του 1997, η ΕΕ 

απέρριψε την αίτηση της Τουρκίας να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που είναι 

επιλέξιμες για ένταξη. Η γαλλική και η ιταλική κυβέρνηση υποστήριξαν το αίτημα 

της Τουρκίας, αλλά η Γερμανία και η Ελλάδα ήταν αντίθετες την υποψηφιότητα της 

Τουρκίας. Μεταξύ των λόγων απόρριψής του αιτήματος ήταν οι αυξανόμενες 

εντάσεις στην Τουρκία μεταξύ κοσμικών και ισλαμιστών, ο ρόλος που διαδραματίζει 

ο στρατός στην Τουρκική πολιτική και οι εξωπραγματικές προσδοκίες από την 

πλευρά της Τουρκίας. Ενώ λοιπόν η Τουρκία περιλαμβάνονταν στην διαδικασία της 

διεύρυνσης, δεν δόθηκε σε αυτή μια προ-ενταξιακή στρατηγική112. 

Τον Δεκέμβριο του 1999, δύο χρόνια μετά την απόρριψη της υποψηφιότητας 

της Τουρκίας για προσχώρηση, η ΕΕ συμφώνησε να δεχθεί την Τουρκία ως 

υποψήφια για ένταξη χώρα στην ΕΕ. Επίσης υποστήριξε ότι η ένταξη της Κύπρου, με 

την οποία είχε αρχίσει τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης το 1998, δεν ήταν 

προϋπόθεση για την εξεύρεση πολιτικής λύσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην 

Κύπρο. Ωστόσο, ήταν ήδη σαφές (από τη δεύτερη τακτική έκθεση της Επιτροπής τον 

Οκτώβριο του 1999), ότι η Τουρκία θα έπρεπε να προβεί σε σημαντική πρόοδο όσον 

αφορά τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις 

ένταξης. 

Τελικά, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, η Επιτροπή πρότεινε την 

παραχώρηση στην Τουρκία του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, 

 
111 Βλ. Faucompret, E. and Konings, J. (2008). “Turkish Accession to the EU, Satisfying the 
Copenhagen criteria”, Routledge, p. 247 
112 Βλ. Eralp, A.,“Turkey and the European Union in the Post-Cold War Era” in Makovsky 
and Sayari, (Εds.), Turkey’s New World: Changing Dynamics in Turkish Foreign Policy (The 
Washington Institute for Near East Policy: Washington, D.C., 2000), p. 177 
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χωρίς να οριστεί χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η πρόταση 

έγινε δεκτή από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 1999. Ένα χρόνο μετά, το 

Δεκέμβριο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής της Νίκαιας, 

παρουσίασε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στην εφαρμογή της προ-

ενταξιακής στρατηγικής και ζήτησε από αυτή να παρουσιάσει το εθνικό της 

πρόγραμμα σχετικά με την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου βάσει της 

συνεργασίας προσχώρησης.113 Το Μάρτιο του 2001, η Επιτροπή υιοθέτησε την 

Εταιρική Σχέση Προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ, προωθώντας ένα πλάνο για 

την διαδικασία ένταξης. Στις 19 Μαρτίου 2001 η Τουρκία υιοθέτησε το Εθνικό 

Πρόγραμμα για την Υιοθέτηση του Κοινοτικού Κεκτημένου. Στις 17 Δεκεμβρίου 

2004 η Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες με την Τουρκία, ενώ 

οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν επίσημα στις 3 Οκτωβρίου 2005.114

Είναι προφανές ότι η τουρκική υποψηφιότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη 

επικοινωνιακή πρόκληση για την κοινοτική γραφειοκρατία. Η Τουρκία δεν αποτελεί 

μόνο μια χώρα με στρατηγικά, γεωπολιτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα για τη 

Δύση (ασφάλεια, ενεργειακές διαδρομές, εμπορικά πλεονεκτήματα κλπ), αλλά 

αποτελεί επίσης ένα σημαντικό πολιτιστικό σταυροδρόμι.  

Ωστόσο, εκτός από την πολιτισμική πρόκληση σχετικά με την ενοποίηση της 

δημοκρατίας με το Ισλάμ μέσω της «ήπιας ισχύος», η τουρκική υποψηφιότητα θέτει 

ακόμη περισσότερες προκλήσεις στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει διμερή προβλήματα με δύο 

κράτη μέλη της ΕΕ, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αναγνωρίζεται από την Ένωση ότι η 

κοινή γνώμη επηρεάζεται από διάφορες και διαφορετικές αντιλήψεις και αναφέρεται 

ότι «Πρέπει να ακούγονται οι πολίτες, να δίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις τους 

και να δίνονται περισσότερες πληροφορίες»115. 

Το 2000, τέσσερα χρόνια πριν από την προσχώρηση των 10 κρατών μελών 

στην ΕΕ, η Επιτροπή εξέδωσε την «Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη διεύρυνση», 

(Communication Strategy for Enlargement). Το παρόν έγγραφο παρέχει μια σαφή 

κατανόηση του πώς η ΕΕ αντιλαμβάνεται την ιδέα της επικοινωνίας σε μία από τις 

κορυφαίες προτεραιότητές της: τη διεύρυνση. Σε αυτό το έγγραφο ο όρος «Δημόσια 

 
113    Βλ. Faucompret, E. and Konings, J. (2008), p. 42 
114 Βλ. Delegation of the European Union to Turkey, History, Available in 
http://www.avrupa.info.tr/eu-and-turkey/history.html (Accessed on 14 June 2014) 
115 Βλ. COM (2007) 663 τελικό, σ. 19 

http://www.avrupa.info.tr/eu-and-turkey/history.html
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Διπλωματία» δεν υπάρχει. Αντί αυτού, υπάρχει ο όρος «επικοινωνιακή στρατηγική» 

και αναφέρει ότι βασικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η αμερόληπτη παροχή 

πληροφοριών για την αποφυγή τυχόν μηνυμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να 

παρερμηνευθούν ως προπαγάνδα. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Επικοινωνιακή Πολιτική των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ προς τις υποψήφιες χώρες, μπορεί να οριστεί ως Δημόσια 

Διπλωματία και η «Στρατηγική για τη Διεύρυνση» μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένας 

χάρτης πορείας της Δημόσιας Διπλωματίας (roadmap PD), που αντλεί τις βασικές 

κατευθυντήριες γραμμές όχι μόνο για τις δραστηριότητες της Δημόσιας Διπλωματίας 

της ΕΕ, αλλά και για τις δραστηριότητες της Δημόσιας Διπλωματίας των κρατών 

μελών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών. 

Εκτός από το γενικό πλαίσιο που προβλέπεται από την «Επικοινωνιακή  

Στρατηγική Διεύρυνσης» του 2000, η ΕΕ προσπαθεί να δημιουργήσει μια 

αποτελεσματική εκστρατεία Δημόσιας Διπλωματίας για την υποψηφιότητα της 

Τουρκίας. Η εκστρατεία αυτή αποτελείται από δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας 

αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών και ο δεύτερος πυλώνας σε μια πιο 

αποτελεσματική δημόσια επικοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο δεύτερο πυλώνα 

αφού η Δημόσια Διπλωματία είναι κάτι περισσότερο από την απλή παροχή 

πληροφοριών. Για τον καλύτερο συντονισμό της εκστρατείας, καθοριστικό ρόλο 

διαδραμάτισε η Επιτροπή Βρυξελλών και η Αντιπροσωπεία της στην Άγκυρα. 

Όσον αφορά την παροχή των πληροφοριών ανά τρεις μήνες, η Αντιπροσωπεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Άγκυρα δημοσιεύει την  «Έκθεση της Τουρκίας για 

την ΕΕ», μια δημοσίευση που ασχολείται με ενδιαφέροντα θέματα που σχετίζονται με 

την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της την άνοιξη του 2008 

ήταν αφιερωμένο στο «Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου», προφανώς για να 

διευκολυνθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών 

λαών, υπό το πρίσμα της επόμενης διεύρυνσης. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα, ασυνήθιστη και δημιουργική πρωτοβουλία 

αναλήφθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Άγκυρα. Η 

παράσταση μιας μαριονέτας που ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη με στόχο να 

επηρεάσει τις αντιλήψεις της τουρκικής νεολαίας. Ο κύριος χαρακτήρας της 

παράστασης είναι μια μαλακή άμορφη χαμογελαστή φιγούρα, η Lokum, που πήρε το 

όνομά της από το διάσημο λουκούμι «lokum». Η κούκλα αυτή ταξιδεύει σε όλη την 
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Ευρώπη, αλλά παραμένει προσκολλημένη στις παραδόσεις, τα έθιμα και τις 

συνήθειες της πατρίδας της, αφού τραγουδά παραδοσιακά τραγούδια και φοράει ένα 

παραδοσιακό ένδυμα.116

Εστιάζοντας επίσης στο να καταστεί η Τουρκία υποψήφια προς ένταξη στην 

ΕΕ χώρα, το Σεπτέμβριο του 2003 υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ της Τουρκίας ιδρύθηκε 

ο οργανισμός ABIG σε συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Εκπρόσωποι από 

την κυβέρνηση, ο οργανισμός TOBB117 (Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων 

της Τουρκίας) που αποτελείται από τα επιμελητήρια της Τουρκίας στα οποία ανήκουν 

όλες οι τουρκικές εταιρίες, και το IKV- Economic Development Foundation (Ίδρυμα 

Οικονομικής Ανάπτυξης της Τουρκίας που ιδρύθηκε το 1960 για την υποστήριξη των 

επιχειρηματικών φιλοδοξιών στις Βρυξέλλες), κλήθηκαν να αξιολογήσουν την 

επικοινωνιακή στρατηγική μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Το σχήμα αυτό 

υλοποίησε 30 δραστηριότητες μέχρι το τέλος του 2004, μεταξύ των οποίων πολλά 

δελτία τύπου, ταινίες μικρού μήκους και γεγονότα όπως πολιτιστικά φεστιβάλ σε 

Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

Εντός ενός πλαισίου διμερών επαφών, η Επιτροπή αναγνώρισε τη σημαντική 

πρόοδο στην επικοινωνιακή πολιτική της Τουρκίας, και επιχείρησε να γεφυρώσει το 

χάσμα επικοινωνίας μεταξύ της Τουρκίας και των κρατών μελών προωθώντας μια 

προσέγγιση της Δημόσιας Διπλωματίας που θα μπορούσε να οριστεί ως «Διπλωματία 

των Πολιτών»118 ενθαρρύνοντας τη χρήση των παραδοσιακών μέσων δημόσιας 

διπλωματίας, όπως πολιτιστικές ανταλλαγές, προγράμματα κινητικότητας, 

οικονομική στήριξη σε δραστηριότητες των ΜΚΟ, πολιτιστικές εκδηλώσεις, και 

ανταλλαγές μεταξύ επαγγελματικών οργανώσεων. 

Όσον αφορά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με την ΕΕ το ΥΠΕΞ, στην 

ιστοσελίδα του παρουσιάζει την Τουρκία ως «τμήμα του ευρωπαϊκού συστήματος των 
 

116 Βλ. “To Europe with Lokum” Puppet Theatre Launched in Istanbul, Delegation of the 
European Union to Turkey, available in http://www.avrupa.info.tr/resource-centre/news-
archive/news-single-view/article/to-europe-with-lokum-puppet-theatre-launched-in-
istanbul.html (Accessed on 15 June 2014) 
117 Ο οργανισμός TOBB είναι η σημαντικότερη νομική οντότητα στην Τουρκία που 
αντιπροσωπεύει τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα έχει 365 μέλη με τη μορφή τοπικών εμπορικών 
επιμελητηρίων, βιομηχανικών επιμελητηρίων και θαλάσσιων εμπορικών επιμελητηρίων. Βλ. 
The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, available in 
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/Tarihce.php (Accessed on 18 June 2014) 
118 Βλ. "Information and Relational Communication Frameworks of Strategic Public 
Diplomacy," in N. Snow and P.M. Taylor (eds.) Routledge Handbook of Public 
Diplomacy (New York: Routledge, 2008), pp. 86-100. 
 

http://www.avrupa.info.tr/resource-centre/news-archive/news-single-view/article/to-europe-with-lokum-puppet-theatre-launched-in-istanbul.html
http://www.avrupa.info.tr/resource-centre/news-archive/news-single-view/article/to-europe-with-lokum-puppet-theatre-launched-in-istanbul.html
http://www.avrupa.info.tr/resource-centre/news-archive/news-single-view/article/to-europe-with-lokum-puppet-theatre-launched-in-istanbul.html
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/Tarihce.php
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δημοκρατικών αξιών», που τώρα βρίσκεται εκτός της ΕΕ και δηλώνεται σαφώς ότι το 

«πρωτοποριακό έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα ήταν ελλιπές χωρίς την ένταξη 

της Τουρκίας».119 Η Τουρκία έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας σε 

θέματα πολιτισμού από τα μέσα της δεκαετία του 1950 με 77 χώρες, 20 εκ των 

οποίων είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα θετικό βήμα για την 

εξομάλυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ήταν η Συμφωνία 

Πολιτιστικής Συνεργασίας με την Ελλάδα η οποία υπεγράφη στην Αθήνα το 2001. 

Πρόκειται για μία από καιρό αναμενόμενη συμφωνία, η οποία έλαβε υπόψη τη 

γεωγραφική και πολιτισμική εγγύτητα των δύο χωρών. 

Εκτός από τις διμερείς συμφωνίες, η Τουρκία εγκατέστησε πολιτιστικά 

κέντρα, γλωσσικά τμήματα και τουρκικά κέντρα εκπαίδευσης. Όλα αυτά τα ιδρύματα 

λειτουργούν υπό την καθοδήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτιστικών Σχέσεων 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και του ιδρύματος ΤΙΚΑ. Η τουρκική κυβέρνηση 

παρέχει ετησίως πάνω από 800 υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές και υποστηρίζει 

και χρηματοδοτεί τη δημιουργία εδρών σε τουρκικές σπουδές της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού λειτουργεί η Γενική 

Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών, που είναι από μόνη της ένα πολύτιμο εργαλείο 

για την ανάπτυξη της εκστρατείας Δημόσιας Διπλωματίας, παρέχοντας ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με την Τουρκία και την παρακολούθηση του διεθνούς τύπου.120

Η Γενική Γραμματεία για τις υποθέσεις της ΕΕ διεξάγει δραστηριότητες 

Δημόσιας Διπλωματίας, κυρίως σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Τουρκία συνεργάζονται στενά, 

προκειμένου να βοηθηθεί η τελευταία για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

Γραμματεία λειτουργεί επίσης σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ της 

Άγκυρας για τη διαχείριση της ΕΕ και χρηματοδοτείται με 19,3 εκατομμύρια ευρώ 

μέσω της πρωτοβουλίας «Κοινωνικός Διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας».121

Το 2006 ζητήθηκε από πολίτες της ΕΕ να αξιολογήσουν την πορεία των 

σημαντικότερων προϋποθέσεων ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Στο σχήμα 3 

μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας.  

 
 

119 Βλ. Turkey-EU Relations, Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, available in 
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa (Accessed 
on 18 June 2014) 
120 Βλ. DGPI, (http://www.byegm.gov.tr/BASIN-YAYIN/functions.htm)  
121 Βλ. (http://www.abgs.gov.tr/) 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa
http://www.byegm.gov.tr/BASIN-YAYIN/functions.htm
http://www.abgs.gov.tr/


Σχήμα 3: Αξιολόγηση προϋποθέσεων ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ 

 

 

Πηγή: European Commission (EB 66), 2006: 225 
 

Η πιο σημαντική προϋπόθεση που έδειξε το Ευρωβαρόμετρο ότι πρέπει να 

τηρηθεί από την Τουρκία προκειμένου αυτή να ενταχθεί στην ΕΕ, είναι ο σεβασμός 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ δεύτερη έρχεται η προϋπόθεση για βελτίωση της 

οικονομίας. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η άσκηση Δημόσιας 

Διπλωματίας ως εργαλείο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας στην ΕΕ, 

απαιτεί μια περισσότερο σταθερή πολιτική και μια προσπάθεια βελτίωσης της 

εικόνας της Τουρκίας στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία κατηγορείται 

ότι αρνείται να συμμορφωθεί με το αξιακό επίπεδο της ΕΕ, και μάλιστα σε βαθμό που 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται καθημερινά στη χώρα. Καλείται 

λοιπόν να καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες Δημόσιας Διπλωματίας, έτσι ώστε 

να προβάλλει στους πολίτες της Ευρώπης, τα πιθανά οικονομικά, κοινωνικά, 

πολιτισμικά και πολιτικά οφέλη που δύναται να προκύψουν από την ένταξή της στην 

ΕΕ. 
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Επίλογος - Συμπεράσματα 

 

Η δημόσια διπλωματία αποτελεί πλέον ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

κρατών. Αν και ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στη δεκαετία του ’60 εν 

τούτοις δεν αποτέλεσε πρωτογενές εργαλείο των κυβερνήσεων. Η δημόσια 

διπλωματία έχει χρησιμοποιηθεί για πολλαπλούς λόγους: είτε για προώθηση αμιγώς 

εθνικών πολιτικών και θέσεων είτε προκειμένου να οικοδομηθεί η εικόνα ενός 

κράτους προς τα έξω με τρόπο που να βελτιώνει τη θέση του, το κύρος του και τη 

διεθνή επιρροή του. Τα ΜΜΕ, οι δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων, οι δηλώσεις 

και η ρητορική των κυβερνώντων αποτέλεσαν προσδιοριστικό παράγοντα αυτής της 

επικοινωνιακής αλλά και ουσιαστικής δράσης. Τα διαθέσιμα μέσα πληροφόρησης 

σήμερα καθιστούν δράσεις μέσω της δημόσιας διπλωματίας άμεσες και 

αποτελεσματικές, τουλάχιστον όσον αφορά την ικανότητα μετάδοσης μηνυμάτων και 

επηρεασμού της παγκόσμιας κοινής γνώμης. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η άσκηση δημόσιας διπλωματίας άρχισε να 

αποτελεί εργαλείο της άσκησης εξωτερικής πολιτικής καθυστερημένα. Οργανωτικές 

δυσκολίες και αδυναμία κατανόησης της σημασίας της δημόσιας διπλωματίας 

αποτέλεσαν τροχοπέδες στην προσπάθεια της χώρας να προωθήσει θέσεις και 

απόψεις που θα διευκόλυναν την άσκηση εξωτερικής πολιτικής.  

Ο Γ. Παπανδρέου ως Υπουργός Εξωτερικών θεσμοθέτησε ουσιαστικά και 

προώθησε επιχειρησιακά την άσκηση δημόσιας διπλωματίας. Η επιλογή αυτή 

αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από ένα μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος 

που δεν είχε κατανοήσει τη σημασία της. Σταδιακά ενισχύθηκε η εξωστρέφεια της 

χώρας και η ικανότητα της να προσεγγίζει περιβάλλοντα που δεν γνώριζαν τις 

ελληνικές θέσεις και απόψεις. Απώτερος στόχος αυτών των δράσεων ήταν να 

διαμορφωθεί μία θετική εικόνα για τη χώρα και με αυτόν τον τρόπο να γίνουν πιο 

εύκολα αποδεκτές οι ελληνικές θέσεις επί ζητημάτων διεθνούς πολιτικής. 

Η παραμονή του Γ. Παπανδρέου στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 

σηματοδότησε την ενεργοποίηση των ήδη υφισταμένων μηχανισμών άσκησης 

δημόσιας διπλωματίας. Όπως έγινε σαφές πρώτος στόχος αυτής της πρακτικής ήταν η 

Τουρκία χώρα με την οποία η Ελλάδα μοιράζεται πολλά κοινά αλλά με την οποία την 
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χωρίζουν σημαντικά ζητήματα. Η επιλογή του Γ. Παπανδρέου ήταν να οικοδομήσει 

σχέσεις εμπιστοσύνης με την Άγκυρα, αφού εκτίμησε ότι με αυτόν τον τρόπο θα 

διευκόλυνε την προσέγγιση των δύο πλευρών. Σε επίπεδο επιλογής αυτό περιείχε ένα 

σημαντικό ρίσκο. 

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου η Τουρκία οργανώθηκε στην μετα-Οθωμανική 

εποχή με νέες αντιλήψεις και χρησιμοποίησε νέα εργαλεία άσκησης εξωτερικής 

πολιτικής. Στην σκληρή ισχύ στηρίχτηκε κυρίως η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας 

μέχρι και την δεκαετία του 90 και σε συνδυασμό με την ήπια ισχύ αποτέλεσαν 

σταδιακά δύο άξονες επί των οποίων θεμελίωσε η Άγκυρα την παρουσία της στη 

διεθνή πολιτική και στην προσέγγιση των όμορων χωρών. Ιδιαίτερα η κυβέρνηση 

Erdogan έδειξε επιμέλεια στην προώθηση πολιτικών και δράσεων που ενέπιπταν στα 

πλαίσια της άσκησης δημόσιας διπλωματίας. Η εικόνα της ήπιας δύναμης ενίσχυσε το 

διαπραγματευτικό προφίλ της χώρας αν και η ήπια ισχύς της χώρας όπως αναλύθηκε 

στο παρόν πόνημα περιέχει διακριτά χαρακτηριστικά. Αυτό συνδυάστηκε με τις 

προσπάθειες αναμόρφωσης του τρόπου λειτουργίας του τουρκικού κράτους μακριά 

από τις Οθωμανικές πρακτικές του παρελθόντος. 

Απώτερος στόχος της Τουρκίας ήταν να καταστεί ένας αξιόπιστος 

συνομιλητής σε πολλαπλά μέτωπα και μία μουσουλμανική χώρα η οποία 

διαχειρίζεται επιτυχώς τη διαφορετικότητα στο εσωτερικό της. Η επιλογή της να 

στηρίξει μέσω ήπιας ισχύος τα τουρκικά πολιτιστικά πρότυπα ήταν συνειδητή και 

συγκροτημένη.  

Την πολιτική αυτή ενίσχυσε και το κίνημα Gulen με τις αναφορές του σε αξίες 

και ηθικά πρότυπα τα οποία αποτέλεσαν θελκτικούς πόλους για πολλούς. Στόχος της 

επιλογής αυτής ήταν να λειτουργήσει ως φορέας παγκοσμιοποίησης των τουρκικών 

πολιτικών προτύπων. Αυτό επέβαλλε τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων και 

σχολείων που θα προωθούσαν την τουρκική κουλτούρα. Ωστόσο οι επιλογές της 

τουρκικής ηγεσίας δημιούργησαν ερωτηματικά σε ιστορικούς συμμάχους και 

εταίρους αποδυναμώνοντας τα θετικά οφέλη από την άσκηση δημόσιας διπλωματίας. 

Οι εσωτερικές αντιφάσεις και ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 

αποτέλεσαν πεδία προβληματισμού. 

Σήμερα η Τουρκία αποτελεί μία χώρα σε μετάβαση. Ο βαθμός προσαρμογής 

της θα  κρίνει και ην αξία άσκησης δημόσιας διπλωματίας και της μετα-Οθωμανικής 

ρητορικής που χρησιμοποιήθηκε από τον Erdogan.         
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