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Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 

 

Με βάση τις γνώσεις και το κείμενο που ακολουθεί ποιες κατά τη γνώμη σας ήταν οι 

κυριότερες επιτεύξεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά τον 20ο αιώνα, αλλά και ποιες 

οι κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην πορεία προς τον 21ο αιώνα; 

Η απάντησή σας να μην υπερβαίνει τις 40 γραμμές! 

Η αποστολή των απαντήσεων θα γίνει στο e-class και στο ιδρυματικό e-mail του διδάσκοντα 

npapanas@polsci.duth.gr  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κείμενο (επεξεργασμένο απόσπασμα από το βιβλίο του διδάσκοντα για τη «Διαχείριση 

Κρίσεων στην ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική») 

 

Για την Ελλάδα και την εξωτερική της πολιτική, μετά την ανεξαρτησία, η εθνική στρατηγική 

στόχευε στην ολοκλήρωση της εθνικής αποκατάστασης. Η αντιπαλότητα στο εσωτερικό 

πεδίο, ο πολυτάραχος εσωτερικός πολιτικός βίος είχε άμεση επίπτωση στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας της εξωτερικής πολιτικής. Πάνω από όλα, όμως, η κυρίαρχη εθνική επιδίωξη για 

προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας (από τον τουρκικό και σλαβικό κίνδυνο) εξαρτιόταν από 

την «προστασία» που παρείχαν οι Μεγάλες Δυνάμεις. Ο συντελεστής αυτός μαζί με τα 

γεωστρατηγικά, πληθυσμιακά και οικονομικά δεδομένα του νεοελληνικού κράτους 

προσδιόριζαν ως σταθερές τις επιδόσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η συνεχής 

επίσης εξάρτηση από τον ξένο παράγοντα μαζί με τα ιδεολογικά (ή ιδεοληπτικά) οράματα 

επρόκειτο να προσδιορίζουν την ελληνική εξωτερική πολιτική μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. 

Αυτές οι αλυτρωτικές τάσεις, που οδήγησαν στη συγκρότηση της Μεγάλης Ιδέας, κινήθηκαν 

από τα όρια του μύθου έως τη ρεαλιστική αντιμετώπιση των συνθηκών και των ευκαιριών. 

Με την αυγή του 20ού αιώνα ο ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυνάμεων κλιμακωνόταν και 

έβρισκε την εμφάνισή του σε κρίσεις-προμηνύματα μιας ευρύτερης σύρραξης. 

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι το τέλος του πρώτου 

μισού του 20ού αιώνα (περίοδος 1900-1945) χαρακτηρίζεται από την «αναζήτηση της 

δυναμικής ένταξης στο σύστημα της διεθνούς ισορροπίας». Η αδήριτη πολιτικο-στρατηγική 

και οικονομική ευπάθεια του νεότερου ελληνικού κράτους ερμήνευε την πορεία για την 

πραγμάτωση ή μη των εθνικών του επιδιώξεων. … 

Οι εν λόγω εξελίξεις, πέρα από τις συνέπειες για την πολιτική, την οικονομία και την 

‘ανθρωπογεωγραφία’, επηρέασαν δομικά, αλλά και εννοιολογικά την εθνική και πολιτική 

ταυτότητα της ελληνικής κοινωνίας. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, το πέρας των δύο 

μεγάλων πολέμων του αιώνα, την εμφύλια σύρραξη και κυρίως τη δικτατορία της 21ης 

Απριλίου και τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο, η πορεία του προσδιορίζεται ως ένα 

εκκρεμές της λήξης του Ψυχρού Πολέμου, των σύγχρονων τάσεων της παγκοσμιοποίησης και 

της λεπτής ισορροπίας με την Τουρκία, ιδίως στο Αιγαίο. Ειδικά στα χρόνια που ακολούθησαν 

την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, η κατοχύρωση της εδαφικής ακεραιότητας και 
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ανεξαρτησίας της εθνικής επικράτειας με την οριστική εγκατάλειψη της Μεγάλης Ιδέας 

αναδεικνύεται ως ο κύριος άξονας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

Σε επίπεδο κοινωνίας, η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας συνέβαλε 

στη δημιουργία μιας αρκετά ομοιογενούς ‘εθνικής’ κουλτούρας. Το γεγονός αυτό 

διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη σταδιακή εμπέδωση από τον πληθυσμό της ταύτισης 

των ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής με την εθνική επιβίωση (‘εθνικά θέματα’). Οι λόγοι 

ιστορίας, γεωπολιτικής και η αντίληψη (ή δομικό χαρακτηριστικό) του ‘αδύναμου και 

απειλούμενου κράτους’, σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαπραγματευτική ικανότητα –με 

όρους πολιτικής και οικονομικής ισχύος–, αλλά και το ‘ιδεολογικό κενό’ που δημιουργήθηκε 

(λόγω της ανάγκης επαναπροσδιορισμού της διεθνούς ταυτότητας της χώρας), καθορίζουν 

το θεμελιώδες πρόταγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό δεν είναι άλλο από τη 

διεθνή συμπεριφορά, στη βάση της υπεροχής του διεθνούς δικαίου, στις διακρατικές σχέσεις 

και της ασφάλειας που δημιουργούν οι διεθνείς θεσμοί και ιδιαιτέρως οι διεθνείς 

οργανισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή των αρχών της τότε Κοινωνίας των Εθνών, οι 

ιδεαλιστικές προτάσεις για ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης ή των Βαλκανίων (υπήρχαν 

προτάσεις και για ελληνοτουρκική ομοσπονδία που καταρρέουν με την έναρξη του Β´ 

Παγκόσμιου Πολέμου), η κηδεμονία της χώρας και το επαχθές ιδεολογικό φορτίο που 

αναπτύσσει ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος ωθούν τη χώρα στην ένταξη στον ΟΗΕ, αλλά και 

την «δένουν στο δυτικό άρμα» και στους αντίστοιχους θεσμούς [ιδιότητα μέλους στον 

Οργανισμό Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (1948), στο Συμβούλιο της Ευρώπης 

(1949) και στο ΝΑΤΟ (1952), αλλά και στην υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με τις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1961)]. 

Παρά τον δυτικό προσανατολισμό (απόρροια της ιδεολογικής πλανητικής πόλωσης), η 

ελληνική εξωτερική πολιτική φανερώνει χαρακτηριστικά πολιτικής αλληλεγγύης με τις χώρες 

του αραβικού κόσμου. Ωστόσο, στην εσωτερική πολιτική σκηνή οι κλυδωνισμοί δεν 

εκλείπουν, με αποκορύφωμα τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Η πλήρης απόκλιση από 

τις αρχές και τις αξίες του ΟΗΕ και των διεθνών οργανισμών και η πειθήνια σχέση του 

δικτατορικού καθεστώτος με τον αμερικανικό παράγοντα οδήγησαν στα τραγικά γεγονότα 

της Κύπρου και στην εκ βάθρων αλλαγή της στρατηγικής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

Μετά το 1974, η ελληνική εξωτερική πολιτική επιλέγει τη Δυτική Ευρώπη και 

απαγκιστρώνεται-«χειραφετείται», mutatis mutandis, από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ήταν καταλυτική 

(‘in toto’) η παρουσία των χαρισματικών ηγετών, με αποτέλεσμα ο τρόπος άσκησης της 

εξωτερικής πολιτικής να γίνεται λιγότερο θεσμικός και περισσότερο προσωποπαγής. 

Παρατηρώντας τα τελευταία μεταπολιτευτικά χρόνια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 

διαβλέπουμε την ανάδυση νέων τάσεων που διαφορίζουν την πρότερη πορεία της όσον 

αφορά στο τρίπτυχο: σύστημα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, μέσα άσκησής της και η 

‘‘αναδυόμενη agenda’’. … 

Η επόμενη συνιστώσα που υποστασιοποιεί την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ο 

ευρωπαϊκός της προσανατολισμός, μέσα από τη συμμετοχή στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Και εδώ η αποδυνάμωση των εθνικών διαμόρφωσης στρατηγικής θα αναδειχθεί ως 

πρόβλημα, μόνον εάν ποτέ ανακύψουν σοβαρές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις εθνικές 

επιλογές και εκείνες της πλειοψηφίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η άλλη τάση που ανασχηματίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική, την τελευταία 

τριακοπενταετία, είναι η πρόταξη της οικονομικής διάστασης σε βάρος των καθαρά 
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πολιτικών της όψεων. Μια τέτοια έστω οψιμαθής στόχευση, υπό το βάρος της 

παγκοσμιοποίησης, μέσα από την επίτευξη της συμμετοχής της Ελλάδας στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ανεξάρτητα με τη μέθοδο και τις συνέπειες που αυτή πραγματώθηκε), 

ενσταλάζεται στον μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους σε ένα, τηρουμένων των 

αναλογιών, μέγεθος «ήπιας ισχύος», συγκριτικά με τη στρατιωτική ισχύ της ‘γείτονος χώρας’. 

Και αν όλες αυτές είναι οι συνιστώσες, οι δευτερεύουσες προτάσεις, η κύρια πρόταση, η 

οποία οιστρηλατεί τη φρόνηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, είναι διαρρήδην ο 

«εξευρωπαϊσμός» των στόχων της. 

Το Ελσίνκι και η προλείανση του δρόμου για την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και του ‘road 

map’ για την υποψηφιότητα της Τουρκίας με τις παραμέτρους εκείνες που έχουν βαρύτητα 

για την ελληνική πλευρά (εξομάλυνση συνοριακών διαφορών και προσφυγή στο Δικαστήριο 

της Χάγης), εντάσσονται σε αυτό το πνεύμα (που εμφορεί τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ειδικά 

τις κυβερνήσεις του πρωθυπουργού Κ. Σημίτη). Η άσκηση της προεδρίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα παραφερνάλια της απόρριψης του σχεδίου Άναν από την ελληνοκυπριακή 

πλευρά, η επιτυχής διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, η ελληνική θέση για το ότι «η 

Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάς συμπαρίσταται» και κυρίως η άφεση και όχι η συμπίεση του 

χρόνου απέναντι προς την Τουρκία (από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 2004) 

ως προς τις επιταγές του Ελσίνκι αποτελούν το έδαφος στο οποίο κινείται η ελληνική 

εξωτερική πολιτική στο διάστημα μετά το 2004 μέχρι το 2009 (πριν την κυβερνητική αλλαγή). 

Αλλά και στα μετέπειτα χρόνια μέχρι το σήμερα (2015) βλέπουμε επιλεκτικές ατραπούς, στη 

βάση προσωπικών επιλογών και όχι μια συντονισμένη και ξεκάθαρη εθνική και υψηλή 

στρατηγική (λόγω και της απουσίας αντίστοιχων δομών). 

Σχηματικά, το Κυπριακό, η διαβαλκανική συνεργασία, το δίπτυχο των σχέσεων Ελλάδας και 

ΗΠΑ και ευρωατλαντικών σχέσεων, η ελληνική πολιτική απέναντι στη Μέση Ανατολή και 

κατεξοχήν τα ελληνοτουρκικά συνιστούν τους άξονες ή τις προκλήσεις της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής. Ολιστικά και ειδικά, κοινό στοιχείο είναι η εναπόθεση των ελληνικών 

ελπίδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πίστη ότι η ενθάρρυνση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή 

της πορεία θα επιφέρει την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Από το 1974 οι κυβερνήσεις Καραμανλή, Παπανδρέου, Μητσοτάκη και Σημίτη 

αντιμετωπίζουν την ασύμμετρη σχέση με τη γείτονα ως κύριο αμυντικό πρόβλημα της 

Ελλάδας. Η σχέση παραμένει ασύμμετρη, γιατί αφορά σε δυο χώρες που βρίσκονται σε 

διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, με διαφορετικό μέγεθος και διαφορετική στρατηγική 

σημασία.  

Η μεταψυχροπολεμική εποχή επέτεινε την εθνοκεντρική τάση των Τούρκων, ενώ η Ελλάδα 

έχει περάσει στην υπερεθνική λογική των ευρωπαϊκών προβληματισμών. Ωστόσο, κάθε 

ελληνοτουρκική κρίση «επαναφέρει τη χώρα μας σε ένα αταβιστικό παρελθόν». 

Για την Ελλάδα η πίστη ότι η στροφή της Τουρκίας προς την Ευρώπη καθιστά τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις πιο συμμετρικές αποκατέστησε το ευρωπαϊκό κλίμα στην ελληνική 

εξωτερική πολιτική. Η εξωστρέφεια μιας πολιτικής στη βάση της διεθνούς συνεργασίας και 

αλληλεγγύης είναι μια παραδοχή που η αναγκαιότητά της συναρτάται με το μέγεθος και την 

ισχύ της χώρας, ενώ η βαρύτητά της επιβεβαιώνεται από την ιστορία. Και όσον αφορά στα 

ελληνοτουρκικά, όπως προσφυώς έχει υποστηρίξει ο Β. Θεοδωρόπουλος, «κάθε φορά που 

αντιμετωπίσαμε την Τουρκία μόνοι χάσαμε». 
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Παρατηρώντας τα μέσα άσκησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, διαβλέπουμε ότι το 

επίπεδο της διμερούς και πολυμερούς διπλωματίας (και η εμβίωση της πολιτικής 

κουλτούρας των διεθνών οργανισμών και δη στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, όπου μετέχει η Ελλάδα) 

αποτελεί έναν πολύ κρίσιμο παράγοντα. Αλλά και η κατανόηση επ’ ωφελεία της σύμφυσης 

των ισορροπιών, εντός της Ε.Ε., αποτελεί εξίσου κατηγορική κρίση για την ελληνική 

διπλωματία και εξωτερική πολιτική. Όσες φορές αυτό κατέστη αναφομοίωτο, τα 

αποτελέσματα για την ελληνική πλευρά ήσαν είτε επίπλαστα είτε οδυνηρά. Α contrario, όταν 

οι ελληνικές κυβερνήσεις μετέφεραν στο πεδίο των λειτουργιών της Ένωσης τα προβλήματα 

που προκαλεί η διεθνής συμπεριφορά της Τουρκίας τα θετικά παράγωγα για τη χώρα ήταν 

πλέον ορατά (βλ. ένταξη Κύπρου και Ελσίνκι). Αλλά και η συμπαράταξη με ισχυρές 

ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ οδήγησαν στη δυνατότητα αρνητικής έκβασης 

αναφορικά με την ένταξη των Σκοπίων στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου. 

Μιλώντας ειδικά για τα Ηνωμένα Έθνη, και τον ρόλο της Ελλάδας, βλέπουμε ότι για την 

Ελλάδα ο ΟΗΕ αποτέλεσε το forum υπεράσπισης και προώθησης των εθνικών θεμάτων. 

In media res, η χάραξη της πολιτικής και η άσκηση πολυμερούς και διμερούς διπλωματίας, 

από ελληνικής πλευράς, έλκει το νόημά της από εσωτερικούς και συστημικούς λόγους. 

Η ισορρόπηση ανάμεσα στην εφαρμογή πολιτικής αρχών στο πλαίσιο του ΟΗΕ και η 

προώθηση –μέσω της υπερψήφισης ή αποχής σε σχετικές αποφάσεις– των διμερών σχέσεων 

της Ελλάδας με τις χώρες του αραβικού κόσμου, αλλά και η διαφύλαξη των σχέσεων με τα 

κράτη του ΝΑΤΟ και ο κεντρικός στόχος της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελούσε 

μια διπλοτυπία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. «Η πολυκεντρική εξωτερική πολιτική του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή» και η συνέχισή της από τον Α. Παπανδρέου έγκειται στο ότι «η 

πολιτική του Α. Παπανδρέου επιχείρησε τη διασύνδεση αρχών, όπως η λαϊκή κυριαρχία και 

η εθνική ανεξαρτησία –αρχών που ήταν συστατικά στοιχεία του προεκλογικού 

προγράμματος του ΠΑΣΟΚ– με διεθνείς παραμέτρους». Κάτι που όπως είδαμε είχε ξεκινήσει 

ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με τα ‘ανοίγματα’ της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής πέραν της 

Δύσης. Η σύζευξη και η –ας επιτραπεί– χαμαιλεοντική εκφορά των ‘κεντρικών’ και 

‘απώτερων’, σύμφωνα με την αναλυτική διάκριση του Δ. Κώνστα, αποτελεί τω όντι μια 

‘ρεαλπολιτίκ’ προσέγγιση από τις κυβερνήσεις του Α. Παπανδρέου πριν το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου. Άλλωστε, ήταν τέτοιο το διεθνές συστημικό περιβάλλον και η διπολική πλανητική 

σκηνή, όπου τέτοιου είδους πλαγιοδρομήσεις ήταν, κατά το μάλλον ή ήττον, επιτρεπτές. 

Μετά το 1989, οι ελληνικές κυβερνήσεις, υπακούοντας στις νέες ανακατατάξεις στη δομή του 

διεθνούς συστήματος, συνετάχθησαν τόσο με τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ΟΗΕ, όσο 

και με την ενεργοποίηση του μηχανισμού συλλογικής ασφάλειας στον πόλεμο του Κόλπου. 

Η ανάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος από ελληνικής σκοπιάς συνηγορούσε στην 

επίκληση και προσήλωση σε αρχές και κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της διεθνούς 

οργάνωσης. Αποτελούν δε ένα ασφαλέστερο εργαλείο άσκησης πολιτικής, έστω και αν δεν 

συμβαδίζει πάντα με την ισχύουσα διακρατική τάξη πραγμάτων, η οποία περιορίζει την 

ικανότητα του ΟΗΕ να αναδειχθεί σε συντελεστή εδραίωσης της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας. … 

 

Στο διεθνές δίκαιο, και στην επίκληση αυτού, ως το άλλο (κατεξοχήν) μέσο άσκησης της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής διακρίνουμε τρεις περιόδους: 
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α) 1974-1981, «αποτελεί την πιο γόνιμη φάση επίκλησης και χρήσης του διεθνούς δικαίου 

από την Ελλάδα. Απέναντι στις αναθεωρητικές στάσεις της Τουρκίας, η ελληνική εξωτερική 

πολιτική σχηματίζει ένα συμπαγές σώμα επιχειρημάτων στηριγμένων στο διεθνές δίκαιο». 

Όπως επισημαίνεται από τον Χρ. Ροζάκη, «εκείνο που διακρίνει την περίοδο εκείνη 

περισσότερο από τον σχηματισμό της δικαιικής άμυνας της χώρας είναι η ετοιμότητα της 

ελληνικής κυβέρνησης να διαπραγματευτεί ‘εφ’ όλης της ύλης’ με την Τουρκία για τα διμερή 

ή διεθνή σχετικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες, β) στη δεύτερη περίοδο 1981-1996 

παρατηρείται μια πιο ανελαστική προσέγγιση με άρση της ‘ψοφοδεούς’ ως προς τα εθνικά 

θέματα γραμμής των ‘διμερών διαπραγματεύσεων’, καθώς η διαπραγμάτευση 

«προϋποθέτει την ύπαρξη αξιώσεων και από τις δύο μεριές και όχι μόνον από τη μία, οι 

οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αμοιβαίους συμβιβασμούς». Η ολιστικά ρεαλιστική 

αντιμετώπιση από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ (και οι ιδεολογικές της καταβολές) δεν μπορεί «να 

χαρακτηριστεί ιδιαίτερα αποδοτική, γιατί η απουσία διαλόγου, ειδικά σε μια περίοδο 

δραστικής εξέλιξης του Δικαίου της Θάλασσας σε θέματα που άπτονται των 

ελληνοτουρκικών εκκρεμοτήτων (το νέο νομικό καθεστώς της αιγιαλίτιδας που επιτρέπει 

επέκταση ώς τα 12 ν.μ., οι νέες τάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου για την οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας με βάση την αρχή της ευθυδικίας), συμβάλλει σε μία συμπίεση των 

εκκρεμοτήτων, με πιθανά εκρηκτικά αποτελέσματα», όπως διεφάνη από τις κρίσεις του 1987 

και των Ιμίων (1996), γ) στην τρίτη περίοδο 1996-2004, γνώμονα για την ελληνική εξωτερική 

πολιτική συνιστά το να μετακινήσει το κέντρο των ελληνοτουρκικών και του Κυπριακού σε 

ένα νέο επίπεδο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συνακόλουθα, βλέπουμε την αποδοχή της αποδέσμευσης «της ευρωπαϊκής πορείας της 

Τουρκίας από τις ελληνικές παρεμβολές» και την τουρκική υποψηφιότητα, «την αναγνώριση 

από την Τουρκία του νομικού χαρακτήρα της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα και την 

πιθανότητα προσφυγής στη Χάγη, όπως και την ετοιμότητα της ελληνικής πλευράς να 

αποδεχτεί τις διμερείς διαπραγματεύσεις». 

Από την άλλη, σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, σύνθετης πολυπλοκότητας και στενής 

αλληλεξάρτησης (προς τούτο βλέπουμε τις οδυνηρές συνέπειες της σύγχρονης οικονομικής 

κρίσης), όπως και να έχει η ισχύς για να υπάρξει προϋποθέτει οικονομική βάση. Για την 

Ελλάδα η διαπίστωση αυτή μετουσιώθηκε σε πρωτοβουλίες και πολιτικές (οικονομική 

διπλωματία, διπλωματία των αμυντικών εξοπλισμών) για την κατοχύρωση του διεθνούς 

status της χώρας, για τον εξορθολογισμό των αμυντικών της δαπανών, για την αύξηση του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος και την ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, 

η διασπορά ως μέσο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής μπορεί και πρέπει να αποτελεί 

διαρκή επιταχυντή και όχι εφήμερο καταλύτη στην προώθηση των εθνικών θέσεων. Μια, 

τέτοια, όμως στόχευση προϋποθέτει για την αποτελεσματική της περαίωση τη συντονισμένη 

και οργανωτική δράση. Ιδίως τη «συμπυκνωμένη δύναμη», την αρχή της επικουρικότητας, 

την πρωθύστερη και όχι μεθύστερη δράση και την αναζήτηση συμμαχιών με άλλους πόλους 

διασποράς και προπάντων τη δυνατότητα παγίωσης ισχυρών κέντρων λόμπυ. 

 


