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Ο όρος Δημόσια Διπλωματία χρησιμοποιήθηκε επίσημα το 1965 από 

τον Edmund Gullion1, κατά την ίδρυση του «Κέντρου Δημόσιας Διπλωματίας 

Edward R. Murrow». Ο όρος  αναγνωρίζεται όμως ήδη από το 1960, μέσα από 

τη δράση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (United States 

Information Agency, USIA), η οποία ήταν υπεύθυνη για τη διεθνή επικοινωνία 

της χώρας, όχι μόνο σε επίπεδο κυβερνήσεων αλλά και μέσω της επικοινωνίας 

με πολίτες και τη διεθνή κοινή γνώμη (Dizard, 2004). Ο ορισμός που δόθηκε 

ήταν ότι η δημόσια διπλωματία αφορά στην επιρροή που έχει η δημόσια 

συμπεριφορά στη σύλληψη και εκτέλεση δράσεων εξωτερικής πολιτικής, 

περιλαμβάνοντας όψεις της διεθνούς πολιτικής, πέραν της παραδοσιακής 

διπλωματίας. Ο επηρεασμός της κοινής γνώμης ξένων χωρών, η διασύνδεση 

ιδιωτικών ομάδων και συμφερόντων της χώρας με αυτά των άλλων χωρών, η 

καταγραφή της επίδρασης των διεθνών σχέσεων, της επικοινωνίας και των 

ανταλλαγών στον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής και η ανάπτυξη νέων 

διαύλων επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων των διεθνών σχέσεων, ειδικών της 

επικοινωνίας, διπλωματών και ξένων ανταποκριτών ΜΜΕ σε μια διαδικασία 

διαπολιτισμικής επαφής, είναι μερικές από αυτές τις όψεις. Η διασυνοριακή 

ροή πληροφοριών και  ιδεών αποτελεί την κεντρική έννοια της δημόσιας 

διπλωματίας, καθιστώντας την έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες για την 

αντιμετώπιση προκλήσεων από ένα κράτος στη σύγχρονη εποχή (Ραγιές, 

2014:41-42). 

Κάνοντας μια γρήγορη ιστορική αναδρομή, γίνεται αντιληπτό ότι η 

άσκηση ήπιας ισχύος δεν αποτελεί φαινόμενο της νεωτερικότητας. Η σημασία 

του προσεταιρισμού της κοινής γνώμης συναντάται ήδη από την εποχή της 

αρχαιότητας. 

Η δημόσια διπλωματία υπήρξε ένα από τα μέσα υψηλής στρατηγικής 

του Περικλή κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η 

 
1 Πρώην διπλωμάτης και μετέπειτα πρύτανης του Fletcher School of Law and Diplomacy στο 

Tufts. 
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υψηλή στρατηγική του Περικλή βασιζόταν στη χρήση και στον συνδυασμό  

διαφόρων μέσων (policy mix). Τα μέσα αυτά ήταν διπλωματικά, οικονομικά, 

τεχνολογικά και ψυχολογικά και τον συνδυασμό αυτών διείπαν 5 αρχές 

(Πλατιάς 2010:100): 

1. Η εξισορρόπηση της ισχύος του αντιπάλου 

2. Η εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αθήνας και η μείωση 

των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων του αντιπάλου 

3. Η αποτροπή του αντιπάλου μέσω άρνησης της επιτυχίας του και η 

αποτελεσματική χρήση αντιποίνων 

4. Η υπονόμευση της διεθνούς βάσης ισχύος του αντιπάλου 

5. Η διαμόρφωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του αντιπάλου προς όφελος 

της Αθήνας  

Η διαμόρφωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του αντιπάλου προς 

όφελος της Αθήνας βασίστηκε στον συνδυασμό στρατιωτικών, οικονομικών, 

διπλωματικών, τεχνολογικών και ψυχολογικών μέσων. Εκτός από το ζήτημα 

της εσωτερικής νομιμοποίησης της στρατηγικής του, ο Περικλής είχε 

συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα της διεθνούς της νομιμοποίησης, η οποία 

ενισχύει την αποτελεσματικότητα μιας υψηλής στρατηγικής (στο ίδιο:110-

115). 

Ιδιαίτερη κορύφωση σημείωσε η άσκηση ήπιας ισχύος από την 

Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Βυζάντιο), ως βασικός πυλώνας της 

εξωτερικής πολιτικής της (Παπασωτηρίου, 2000:294-296). Συνίστατο δε, σε 

έναν συνδυασμό πολιτιστικής και οικονομικής διπλωματίας, που ενίοτε 

ενέπλεκε και τη σκληρή ισχύ της στρατιωτικής δύναμης της Αυτοκρατορίας, 

δημιουργώντας μια πρωτόλεια μορφή «έξυπνης ισχύος», όπως θα δούμε 

παρακάτω. Ας μην υποτιμούμε, επίσης και τη συνεισφορά στο μίγμα αυτό, της 

«διπλωματίας των συνοικεσίων», δηλαδή της επιρροής που πετύχαιναν οι 

γάμοι καλλίπυγων Βυζαντινών πριγκιπισσών με άξεστους, κατά κανόνα, ξένους 
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ηγεμόνες, και των ωφελειών που προσπόριζαν στην εξωτερική πολιτική της 

Αυτοκρατορίας. 

Ο Nye (2005) αναφέρεται στην περίπτωση της Γαλλίας κατά τον 17ο και 

18ο αι., η οποία προώθησε τον πολιτισμό της και τη γαλλική κουλτούρα σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Η γαλλική έγινε η επίσημη γλώσσα της διπλωματίας 

και ομιλείτο σε πολλές βασιλικές αυλές όπως της Ρωσίας και της Πρωσίας. Τα 

ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης μεταλαμπαδεύθηκαν απ’ ευθείας στους 

πληθυσμούς των ξένων χωρών και μετά τη γαλλική ήττα στον πόλεμο με την 

Πρωσία και η γαλλική κυβέρνηση προσπάθησε το 1883 να ανανεώσει την 

εικόνα της  χώρας, μέσα από την προβολή της γλώσσας και της λογοτεχνίας 

από την Alliance Française, με αρκετές χώρες να ακολουθούν τα βήματά της. 

Ο αιματηρός Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος επέφερε την άνοδο των 

προσπαθειών απόκτησης ήπιας ισχύος μέσω της προπαγάνδας. Οι ΗΠΑ 

δημιούργησαν γραφείο προπαγάνδας αμέσως μετά την είσοδό τους στον 

πόλεμο, ενώ προηγουμένως Γερμανία και Βρετανία ανταγωνίζονταν για τη 

δημιουργία ευνοϊκών εντυπώσεων στην αμερικανική κοινή γνώμη. Στη 

συνέχεια, έως και σήμερα, οι αμερικανικές κυβερνήσεις έκαναν πολλές 

προσπάθειες άσκησης ήπιας ισχύος, ιδρύοντας θεσμούς και χρηματοδοτώντας 

δράσεις, κατατάσσοντας τις ΗΠΑ στους πρωτοπόρους της δημόσιας 

διπλωματίας δίπλα στη Μεγάλη Βρετανία (Nye 2005:178-194).  

Ο σύγχρονος θεωρητικός της δημόσιας διπλωματίας Jan Melissen  

παρομοιάζει τη δημόσια διπλωματία ως παλιό κρασί σε καινούργιες φιάλες, 

υπενθυμίζοντας ότι η επίσημη επικοινωνία με στόχο διεθνή ακροατήρια δεν 

είναι νέο φαινόμενο στις διεθνείς σχέσεις. Η δημιουργία και καλλιέργεια 

θετικής εικόνας, η προπαγάνδα και άλλες δραστηριότητες που καθορίζουν τη 

δημόσια διπλωματία είναι τόσο παλαιές όσο και η ίδια η διπλωματία. Από την 

αρχαιότητα, διαμέσου του Βυζαντίου και με την εξέλιξη της τυπογραφίας, 

έφθασε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου γεννήθηκε η 
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ιδέα της «επαγγελματικής» διαμόρφωσης της εικόνας πέρα από τα εθνικά 

σύνορα (Melissen, 2005:4-5).                                                                            

Ο Ε.Η. Carr, διαχώρισε τη διεθνή ισχύ κατά τη διάρκεια του 

Μεσοπολέμου σε στρατιωτική, οικονομική και σε ισχύ που αφορά στη 

διαμόρφωση κοινής γνώμης (Carr, 1964:108). 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μετέπειτα στην 

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ, η ΕΣΣΔ και οι ευρωπαϊκές μεγάλες 

δυνάμεις επένδυσαν πολύ στο θέμα της επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο.  

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το υψηλό κόστος χρήσης της στρατιωτικής 

ισχύος και η έλευση των πυρηνικών όπλων, κατέστησαν τη στρατηγική της 

εκμηδένισης και των εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων λιγότερο 

ελκυστική, περιορίζοντας τη χρήση του πολέμου ως εργαλείου πολιτικής, 

ιδιαιτέρως μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων.  

Στη σύγχρονη εποχή, με την τεράστια τεχνολογική πρόοδο, ιδιαιτέρως 

στον τομέα των επικοινωνιών, άλλαξαν και οι απαιτήσεις στον χώρο της 

διπλωματίας. Σύμφωνα με τον Robert Cooper (2003), η διπλωματική επιτυχία 

σημαίνει  εξωστρέφεια και διεθνική συνεργασία. 

 

ΉΉππιιαα  ιισσχχύύςς  κκααιι  δδηημμόόσσιιαα  δδιιππλλωωμμααττίίαα  

Ο όρος «ήπια ισχύς»2 αποδίδει την ικανότητα μιας χώρας να 

προσελκύει  και να πείθει, πετυχαίνοντας τους στόχους της μέσω συμμαχιών, 

πολιτικών ιδανικών και της ικανότητας να εμπνεύσει άλλα κράτη. Ως μέσο 

άσκησης ήπιας ισχύος, η δημόσια διπλωματία αποδίδει πολλαπλά οφέλη, με 

την προϋπόθεση να ενταχθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό της εξωτερικής 

πολιτικής του κράτους και να συνδυαστεί με ενεργές πρωτοβουλίες, δίνοντας 

έμφαση σε συνεργασίες και συνέργειες δύο ή περισσοτέρων κρατών.  

 
2 O Αμερικανός Joseph S. Nye Jr. είναι ο πατέρας του όρου «ήπια ισχύς» -soft power- τον οποίον 
επινόησε τη δεκαετία του ’80, στην προσπάθειά του να καλύψει κάποια κενά στην 
αποτελεσματικότητα άσκησης της σκληρής ισχύος, επηρεασμένος από την ήττα των ΗΠΑ στο Βιετνάμ. 
Η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους το 2001, απέδειξε την εφαρμογή της θεωρίας του και στις 
σύγχρονες εξελίξεις (Nye, 2005:30). 
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Ο παραδοσιακός ορισμός της διπλωματίας περιγράφει τη δράση και την 

αλληλεπίδραση των εκπροσώπων κυβερνήσεων και αξιωματούχων μέσα σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας για τη διαμόρφωση 

του πλέγματος των εξωτερικών σχέσεων ενός κράτους. Η παραδοσιακή 

διπλωματία (hard diplomacy), ασκείται ως επίσημη κρατική δράση και έχει ως 

έργο την επίτευξη προσδιορισμένων στόχων μέσα από τη χρήση 

συγκεκριμένων μέσων, που έχουν σκοπό τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων, 

στηριζόμενη σε αμοιβαίες και αμφίδρομες σχέσεις. Η δημόσια διπλωματία, ως 

έκφανση της ήπιας ισχύος μιας χώρας, έχει ως αρχή τον κομβικό ρόλο της 

συζήτησης και της αμοιβαίας κατανόησης προκειμένου μια χώρα να επιτύχει 

τους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής. Αρχικά, η χώρα θα πρέπει να 

διαμορφώσει τα μηνύματα που επιθυμεί να μεταδώσει στη διεθνή κοινή 

γνώμη και κατόπιν να εφαρμόσει τις κατάλληλες τεχνικές πειθούς και να 

χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου να ερμηνεύσει και να 

αναλύσει τις αντιδράσεις του κοινού στα μηνύματά της (στο ίδιο:42-44). 

Ο Leonard (2002)3  υποστηρίζει ότι η απλή προπαγάνδα είναι 

αντιπαραγωγική ως δημόσια διπλωματία, διότι στερείται ενίοτε αξιοπιστίας, 

καθώς και ότι οι δημόσιες σχέσεις δεν συνιστούν από μόνες τους δημόσια 

διπλωματία, η οποία εκτός από την οικοδόμηση θετικής εικόνας, 

περιλαμβάνει και την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων μέσα από τις οποίες 

δημιουργείται το θετικό περιβάλλον για την προώθηση κυβερνητικών 

πολιτικών. Σύμφωνα με τη θεωρία του, η δημόσια διπλωματία έχει τρεις 

διαστάσεις: την καθημερινή επικοινωνία, τη στρατηγική επικοινωνία και την 

ανάπτυξη σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων. 

Η διάσταση της καθημερινής επικοινωνίας, που είναι και η αμεσότερη, 

περιλαμβάνει την επικοινωνία που σχετίζεται με την ερμηνεία του 

περιεχομένου των αποφάσεων για θέματα εσωτερικής και εξωτερικής 

πολιτικής. Στις σύγχρονες δημοκρατίες, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μετά τη 

 
3 Mark Leonard, Βρετανός ειδικός στη δημόσια διπλωματία. 
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λήψη αποφάσεων, στρέφουν την προσοχή τους στις ανακοινώσεις 

(περιεχόμενο, τρόπος ερμηνείας), τις οποίες θα προωθήσουν στα ΜΜΕ. 

Πολλές κυβερνήσεις κάνουν το λάθος να επεξηγούν τις αποφάσεις τους για 

εσωτερικά ζητήματα μόνο στην εσωτερική κοινή γνώμη, αδυνατώντας να 

συνειδητοποιήσουν το αποτέλεσμα των πράξεων και της ερμηνείας αυτών για 

τη διαμόρφωση της διεθνούς εικόνας της χώρας τους. Η εν λόγω διάσταση της 

καθημερινής επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την προετοιμασία για 

χειρισμό κρίσεων και αντιμετώπιση επιθέσεων, προκειμένου να υπάρχει 

ικανότητα άμεσης αντίδρασης και απάντησης σε ψευδείς κατηγορίες ή 

παραπλανητικές πληροφορίες. 

Η δεύτερη διάσταση, η στρατηγική επικοινωνία, αφορά στην 

κατανόηση των βασικών κοινών, μέσα από την ανάπτυξη ελκυστικών θεμάτων 

και στην εξασφάλιση της συμμετοχής και της στήριξής τους, όπως σε μια 

πολιτική ή διαφημιστική εκστρατεία. Επιδιώκει τη συνοχή μεταξύ 

εκπεμπομένων μηνυμάτων και επιδιωκομένων στόχων και βασίζεται στον 

προγραμματισμό, στον συμβολικό χαρακτήρα, στις επικοινωνιακές λειτουργίες 

και στη διάρκεια. Κάποια γεγονότα της καθημερινότητας ενδέχεται να 

αποτρέψουν τις προσπάθειες για στρατηγική επικοινωνία.4 

Η τρίτη διάσταση, αφορά στην ανάπτυξη σταθερών και μακροχρόνιων 

σχέσεων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάσταση της δημόσιας 

διπλωματίας, η οποία περιλαμβάνει σχέσεις με σημαντικά πρόσωπα της 

χώρας με την οποία επιδιώκονται οι σχέσεις, με υποτροφίες, ανταλλαγές, 

σεμινάρια, συνέδρια, ενημερώσεις μέσω των ΜΜΕ της. 

Οι ανωτέρω διαστάσεις αποτελούν υπό προϋποθέσεις συνταγή 

επιτυχίας και δημιουργίας θετικής και ελκυστικής εικόνας μιας χώρας. Οι 

πολιτικές πρακτικές θα πρέπει να συμβαδίζουν με την επικοινωνιακή 

στρατηγική και η εικόνα που παρουσιάζεται να μην είναι επίπλαστη. 

 
4 Πχ αν μια χώρα διαφημίζεται για να προσελκύσει τουρισμό και γίνεται σε αυτήν ισχυρός σεισμός, 
οικολογική καταστροφή, κλπ. 
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Ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος της δημόσιας διπλωματίας είναι η 

έννοια της αξιοπιστίας. Η δημόσια διπλωματία για να είναι επιτυχημένη θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την ακρόαση όσο και το μήνυμα, στις 

ανταλλαγές, διότι η ήπια ισχύς βασίζεται σε αξίες κοινά αποδεκτές. Βασίζεται 

στην ικανότητα να πείθεις τους άλλους να επιθυμούν τα ίδια αποτελέσματα με 

εσένα και η προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού, είναι η κατανόηση του πώς 

ακούγονται τα μηνύματα και η ανάλογη προσαρμογή τους, ώστε να υπάρχει 

δηλαδή κατανόηση του ακροατηρίου.  

Τα εκπεμπόμενα μηνύματα μιας χώρας πριν φθάσουν στη χώρα δέκτη, 

περνούν μέσα από φίλτρα, πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά και πρέπει να 

συνοδεύονται από αντίστοιχα πρακτικά παραδείγματα.5 Τα λόγια ενισχύονται 

από τις πράξεις και κάποιες εικόνες ή μηνύματα που επιδρούν θετικά για το 

εσωτερικό ακροατήριο, ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο ξένο. 

Προσεγγίζοντας την ήπια ισχύ μέσα από τη διαμόρφωση των απόψεων και της 

γνώμης των άλλων, γίνεται κατανοητό ότι η δημόσια πληροφόρηση είναι πολύ 

σημαντική πηγή της. Εάν η πληροφόρηση είναι αξιόπιστη, ενδεχομένως να 

αλλάξει την πολιτική μιας κυβέρνησης. Μια άλλη πηγή ήπιας ισχύος απορρέει 

από τον στρατό, ο οποίος όχι μόνο διαθέτει δυνατότητες  για την άσκηση 

σκληρής ισχύος, αλλά και πολυάριθμες δυνατότητες στρατιωτικών 

ανταλλαγών, εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινές ασκήσεις, σχέδια 

συνεργασίας και συμπαράστασης, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Επίσης, 

σε περίοδο πολέμου μέσα από τις στρατιωτικές ψυχολογικές επιχειρήσεις που 

στοχεύουν στον επηρεασμό της συμπεριφοράς των άλλων, περιορίζεται ή και 

αποφεύγεται η χρήση στρατιωτικών μέσων σε κάποιες περιπτώσεις. Στοιχεία 

τα οποία εν καιρώ ειρήνης είναι καταστροφικά, όπως η εξαπάτηση και η 

παραπληροφόρηση, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στον πόλεμο. Σημαντική 

επίσης, είναι η διαχείριση των ειδήσεων με στόχο τον περιορισμό αρνητικών 

εντυπώσεων (Nye, 2005: 207-226). 

 
5 Πχ η Νορβηγία ασκεί τη δημόσια διπλωματία μέσω πράξεων και όχι μηνυμάτων. 
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Ο Hans Tuch (1990), περιγράφει τη δημόσια διπλωματία ως μια 

κυβερνητική διαδικασία επικοινωνίας με ξένα κοινά σε μια προσπάθεια να 

γίνουν κτήμα τους οι ιδέες και τα ιδανικά του έθνους της, οι θεσμοί και ο 

πολιτισμός του, καθώς επίσης οι εθνικοί στόχοι  και οι εθνικές πολιτικές. 

Όμως, η δημόσια διπλωματία ασκείται και από μικρούς ή μεγάλους μη 

κρατικούς δρώντες, υπερεθνικούς και υπό – εθνικούς παίκτες. Οι μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) έχουν επίσης αποδείξει ότι επηρεάζουν τα 

διεθνή ακροατήρια, όπως και τις πολυεθνικές εταιρείες. Η δημόσια 

διπλωματία είναι λειτουργική σε περιβάλλον δικτύου και σε ένα αυστηρά 

κρατοκεντρικό ιεραρχικό μοντέλο διεθνών σχέσεων. Οι στρατηγικές που θα 

πρέπει να ακολουθηθούν για τον επηρεασμό των ξένων ακροατηρίων 

οφείλουν να είναι διακριτές από αυτές που χρησιμοποιούνται για το εγχώριο 

ακροατήριο, αν και έχουν πολύ μεγάλη σχέση, διότι η εικόνα των δημοσίων 

πραγμάτων μιας χώρας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φθάνει τις 

περισσότερες φορές στο εξωτερικό. Στη σύγχρονη εποχή όπου είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός ο επηρεασμός της κοινής γνώμης, η εγχώρια και η διεθνής 

επικοινωνία με τα ακροατήρια έχει γίνει μια ολοένα πιο σύνθετη πρόκληση για 

τα υπουργεία Εξωτερικών. Έχουν αλλάξει επίσης τα καθήκοντα των ειδικών 

τμημάτων των διπλωματικών αντιπροσωπειών που ασκούν δημόσια 

διπλωματία. Παλαιότερα, το κύριο καθήκον ενός τμήματος Τύπου και 

Πληροφόρησης ήταν μόνο η διάδοση πληροφόρησης και ο συντονισμός των 

σχέσεων με τον Τύπο. Η σύγχρονη δημόσια διπλωματία απομακρύνεται από το 

να παρέχει πληροφόρηση στους ξένους  και να κρατά ενημερωμένο τον ξένο 

Τύπο, καθώς  προσανατολίζεται στο να εμπλέκεται στη διαμόρφωση των 

ξένων ακροατηρίων, όπως η καινοτόμος «niche diplomacy»6 των δύο 

πρωτοπόρων χωρών της Νορβηγίας και του Καναδά (Melissen, 2011:12-13).  

 
6 «Εξειδικευμένη διπλωματία». Πρόκειται για τη διπλωματία που εστιάζει σε μια και μόνον 
κατεύθυνση, ώστε να αποκομίσει το μέγιστο όφελος. Αξιοποιεί τους πόρους της σε μια περιοχή, η 
οποία αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται θετικά από τη διεθνή κοινότητα. Με τον τρόπο αυτόν 
αυξάνονται οι πιθανότητες να επιτευχθεί επιρροή.  
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Η δημόσια διπλωματία οφείλει να αναπτύσσεται εντός του πλαισίου 

της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας. Είναι απαραίτητο να εναρμονίζεται με 

τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της. Οικοδομείται πάνω 

στην εμπιστοσύνη  και στην αξιοπιστία και επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα 

όταν έχει ευρύ ορίζοντα.7 Είναι πολύ αποτελεσματική στο γεφύρωμα μεταξύ 

διαφορετικών πολιτισμών, όταν οι διμερείς σχέσεις είναι ιδιόμορφες από 

πολιτιστικές διαιρετικές τομές των κοινωνιών που εμπλέκονται και είναι 

δύσκολο για τους παραδοσιακούς διπλωμάτες να βρουν τους σωστούς 

συνομιλητές και να συντονιστούν με τον σωστό τόνο, καθώς επίσης να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη των απλών πολιτών, που πολλές φορές θεωρούν 

«ύποπτα» τα κίνητρα των επίσημων αξιωματούχων. Στην επικοινωνία με το 

κοινό, οι διπλωμάτες θα πρέπει να εργαστούν πολύ σκληρά προκειμένου να 

φανούν αξιόπιστοι, καθώς η αξιοπιστία είναι ουσιώδης για τις σχέσεις με 

αλλοδαπό ακροατήριο, σε συνδυασμό με την αμοιβαιότητα και τη 

διαδραστική επικοινωνία (Melissen, 2005:15-16).  

 

ΕΕίίδδηη  δδηημμόόσσιιααςς  δδιιππλλωωμμααττίίααςς  

Η παραδοσιακή διπλωματία είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει τις 

τεράστιες αλλαγές που επέφεραν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον 

τομέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Η επικοινωνιακή διαδικασία 

έχει μεταβληθεί και πλέον οι πολίτες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για 

τη συμμετοχή και την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της ατζέντας της 

εξωτερικής πολιτικής. Έχουν προκύψει, λοιπόν, τρεις νέοι τύποι δημόσιας 

διπλωματίας: η συνεργασία του κράτους και των επιχειρήσεων, η διπλωματία 

των πολιτών και η εγχώρια διάστασή της8 (Melissen 2011:19). 

 
7 Δεν πρέπει να συγχέεται η δημόσια διπλωματία με το lobbying, το οποίο έχει ως στόχο τον 
επηρεασμό συγκεκριμένων πολιτικών (Melissen,2005:15). 
8 Η διαφορά με τη διπλωματία των πολιτών έγκειται στη σύνδεση με την κρατική εξωτερική πολιτική 
των εγχώριων ομάδων πολιτών, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει συνεργάτες της. 
κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη, οι πολίτες στο εσωτερικό μιας χώρας υποστηρίζουν τις 
διεθνείς επιλογές της κυβέρνησης. Με λίγα λόγια, τα διεθνή μηνύματα έχουν απήχηση στο εσωτερικό 
και η προβαλλόμενη εικόνα της κοινωνίας γίνεται αξιόπιστη στα ξένα ακροατήρια. 
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Η διπλωματία μετατρέπεται σε επικοινωνία και η δημόσια διπλωματία 

μιας χώρας προς τις κυβερνήσεις άλλων χωρών, διεθνείς οργανισμούς και 

διεθνούς κοινής γνώμης, θα πρέπει να στηρίζεται αρχικά στην εσωτερική 

νομιμοποίηση. Για να είναι επιτυχημένη θα πρέπει να οικοδομηθούν οι 

συνθήκες για τη συνέργεια των κρατικών οργάνων με την κοινωνία των 

πολιτών, προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής 

αποτελεσματικότερα (Ραγιές, 2014:48-50).  Τα  κράτη  που συγκροτήθηκαν εκ 

νέου μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, όπως η Πολωνία και η 

Σλοβακία, δείχνουν πόσο σημαντική προϋπόθεση για τη δημόσια διπλωματία 

είναι η ύπαρξη εσωτερικής συναίνεσης για την εθνική ταυτότητα και το εάν 

υπάρχουν πολιτικές φατρίες που έχουν τη δική τους ανάγνωση της πολιτικής 

και κοινωνικής ιστορίας της χώρας, καθώς το παρελθόν μπορεί να γίνει ένα 

πολύ μεγάλο εμπόδιο κατά τη δημιουργία του μελλοντικού πλαισίου της. 

(Melissen 2011:12). 

Η συνέργεια αυτή είναι που απομακρύνει την δημόσια διπλωματία από 

την προπαγάνδα, καθώς επίσης, το γεγονός ότι η πρώτη βασίζεται στην 

πληροφόρηση και στην εκπαίδευση και στη διάδραση. Η λεπτή διάκριση 

μεταξύ προπαγάνδας και δημόσιας διπλωματίας βασίζεται στο πρότυπο της 

επικοινωνίας. Η δεύτερη είναι δρόμος «διπλής κατεύθυνσης», παρόλο που ο 

στόχος, το εθνικό συμφέρον, συμπίπτει με αυτόν της προπαγάνδας. Πρόκειται 

για την πειθώ μέσω του διαλόγου, που βασίζεται στη φιλελεύθερη αντίληψη 

της επικοινωνίας με ξένα ακροατήρια. Η δημόσια διπλωματία στην 

προσπάθειά της να πείσει, ακούει αυτά που έχει να πει το κοινό, δεν 

ακολουθεί μονόδρομο στη διάδοση των μηνυμάτων και η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό (στο ίδιο:16-19). 

Η δημόσια διπλωματία δεν θα πρέπει  να ταυτίζεται με το nation-

branding, καθ’ ότι υπάρχουν εννοιολογικές διαφορές ανάμεσά τους. Κατ’ 
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αρχάς, οι επαγγελματίες9  δημόσιας διπλωματίας δεν θεωρούν τον κόσμο ως 

αγορά, υπενθυμίζοντας ότι η διπλωματική επικοινωνία είναι μόνο ένα κομμάτι 

των πυκνών και πολυεπίπεδων διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ των κρατών. 

Η δύναμή της λοιπόν, πηγάζει από την αναγνώριση και την αποδοχή των 

περιορισμών της ενώ το nation-branding έχει ολιστική προσέγγιση, στηρίζεται 

στις πρακτικές του μάρκετινγκ και στο στρατηγικό όραμα, όπως ο κόσμος των 

επιχειρήσεων. Η δεύτερη διαφορά εντοπίζεται στο ότι το nation-branding 

τονίζει την ταυτότητα μιας χώρας και αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της, μη 

έχοντας όμως τη δυνατότητα να ξεφύγει πέρα από τις υφιστάμενες κοινωνικές 

πραγματικότητες. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται η αναμόρφωση της αυτό-

εικόνας της να αλλοιώσει την ταυτότητα με τέτοιο τρόπο που οι πολίτες, το 

έθνος γενικότερα, να αντισταθεί σε αυτό. Έτσι λοιπόν, οι δύο πρακτικές θα 

πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να έχουν μακροπρόθεσμους στόχους 

(στο ίδιο:19-21).  

Μια άλλη απαραίτητη διευκρίνιση είναι αυτή της επικάλυψης των 

πολιτιστικών σχέσεων με τη σύγχρονη δημόσια διπλωματία. Είναι γεγονός ότι 

η δημόσια διπλωματία είναι πιο κοντά στις πολιτιστικές σχέσεις απ’ ότι στην 

προπαγάνδα και  το nation-branding, εφόσον κατά την άσκησή της δίνεται η 

βαρύτητα στην έλξη των ξένων κοινών, όχι «πουλώντας» το μήνυμα, αλλά στη 

βάση της αμοιβαιότητας και στην καθιέρωση σταθερών σχέσεων αντί απλών 

εκστρατειών με πολιτικά κίνητρα. 

Η δημόσια διπλωματία δεν περιορίζεται μόνο στη διάδοση του 

μηνύματος, σε εκστρατείες προώθησης και αποκλειστική επαφή με τις 

κυβερνήσεις προκειμένου να επηρεάσει τα ξένα ακροατήρια υπηρετώντας 

τους σκοπούς της εξωτερικής πολιτικής. Έργο της είναι η οικοδόμηση σχέσεων 

μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και η διευκόλυνση των 

 
9 Πρόκειται για άτομα πανεπιστημιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με διαπιστευτήρια στους 
κλάδους της πολιτικής, της ιστορίας, με σπουδές στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις, τα οποία 
αναλόγως της εκπαιδευτικής οργάνωσης του κράτους παίρνουν την εξειδίκευση. Στην Ελλάδα πχ η 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης εξειδικεύει επαγγελματίες δημόσιας διπλωματίας. 
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δικτύων επικοινωνίας μεταξύ των μη κυβερνητικών μερών εντός ή εκτός μιας 

χώρας και οι πολιτιστικές σχέσεις αποτελούν ένα εργαλείο. Κατά συνέπεια, τα 

πολιτιστικά ινστιτούτα και οι πολιτιστικοί φορείς θα πρέπει να μη δουν το 

έργο τους ως επικάλυψη της δημόσιας διπλωματίας, εφ’ όσον η δημόσια 

διπλωματία ασκείται σε ένα διεθνές περιβάλλον και η οικοδόμηση δεσμών και 

εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνών είναι ο πυρήνας της επιτυχημένης άσκησής 

της (στο ίδιο:21-23). 

Ο Goeffrey Wiseman (2010) υποστηρίζει ότι, μέσα από την εξέλιξη της 

διπλωματικής πρακτικής τα τελευταία χρόνια, προέκυψε και μια άλλη 

διάσταση κατά την άσκηση των διεθνών σχέσεων,  η «polylateral diplomacy»10 

ή αλλιώς κρατική/μη-κρατική διπλωματία (state- non-state diplomacy), η 

οποία αντιστοιχεί στη διπλωματική συνεργασία των κρατών με υπερεθνικούς 

δρώντες της κοινωνίας των πολιτών. Ο Wiseman όρισε τη συγκεκριμένη 

πολυμέρεια, ως την καθοδήγηση των σχέσεων μεταξύ επίσημων οντοτήτων 

(κράτος, κράτη που έχουν κοινή δράση, ή διεθνείς οργανώσεις που 

απαρτίζονται από κράτη) και τουλάχιστον μιας ανεπίσημης, μη-κρατικής 

οντότητας με την οποία υπάρχει μια λογική προσδοκία συστηματικών 

σχέσεων, μέσα από την εμπλοκή της επικοινωνίας, των διαπραγματεύσεων, 

χωρίς όμως την ανάμειξη αμοιβαίας αναγνώρισης ως κυρίαρχων και 

ισοδύναμων οντοτήτων και χωρίς  αυτό να σημαίνει υποβάθμιση του κράτους 

στις Διεθνείς Σχέσεις. Τουναντίον, σήμερα οι κυβερνήσεις προωθούν τη 

δημόσια διπλωματία, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη αντιμετωπίζεται 

από τους παραδοσιακούς διπλωμάτες ως απειλή, διότι την  αντιλαμβάνονται 

ως πολιτική διαφήμιση.  

 

 
10 Δεν έχει σχέση με την παραδοσιακή άσκηση των πολυμερών διεθνών σχέσεων. Εννοεί τον 
συνδυασμό κρατικής και μη κρατικής διπλωματίας 
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ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα  χχωωρρώώνν  πποουυ  αασσκκοούύνν  δδηημμόόσσιιαα  δδιιππλλωωμμααττίίαα  

Το βάρος που δίδεται στην κοινή γνώμη, στους πολίτες γενικότερα, από 

τη δημόσια διπλωματία διαφέρει από χώρα σε χώρα και εκφράζεται με 

διαφορετικούς τρόπους. Κάποια αυταρχικά καθεστώτα όπως η Κίνα και η 

Κούβα, θεωρούν σημαντικό να επικοινωνούν με τα κοινά τους και να 

παρουσιάζουν τη δική τους ιστορία για τα εξωτερικά ζητήματα. Η εσωτερική 

δημόσια διπλωματία αποτελεί μέρος της στρατηγικής τους για να 

διατηρήσουν την αυταρχική διοίκηση.                                  

Οι αναπτυσσόμενες χώρες ακολουθούν πολλές πρακτικές προκειμένου 

να οικοδομήσουν εσωτερική συναίνεση. Παραδείγματος χάριν, η Ινδία και το 

Πακιστάν χρησιμοποίησαν τη δημόσια διπλωματία προκειμένου να εμπλέξουν 

έμμεσα την κοινή γνώμη η μια της άλλης έτσι ώστε να χαλαρώσουν οι μεταξύ 

τους εντάσεις και να οικοδομηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη.  

Στις περισσότερες χώρες, ομάδες υπεράσπισης, επιστημικές κοινότητες, 

διάφορα συντεχνιακά συμφέροντα και στοιχεία από τις δικές τους κοινότητες 

εξωτερικής πολιτικής, όπως ΜΚΟ, επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική. Η 

επίδραση της κοινωνίας των πολιτών διαφέρει από δημοκρατία σε 

δημοκρατία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, κάθε 

μήνα εκπρόσωποι ΜΚΟ έχουν συναντήσεις με μέλη του Συμβουλίου 

Ασφαλείας προκειμένου να τους παράσχουν πληροφορίες για περιπτώσεις 

ανθρωπιστικών κρίσεων και στοιχεία που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ακόμα 

και σε ισχυρές χώρες.  

Ορισμένα κράτη αναφέρονται ως παραδείγματα άσκησης δημόσιας 

διπλωματίας. Η μέθοδος του Καναδά συνδυάζει την εγχώρια επικοινωνία με 

καινοτόμο εξωστρέφεια σε τοπικά επίπεδα και μια προσπάθεια να χαράξει μια 

ξεχωριστή ταυτότητα, συνδυασμός που έχει τραβήξει την προσοχή ως ένα από 

τα μοντέλα κρατών μεσαίας ισχύος. Το καναδικό μοντέλο είναι καινοτόμο και 

αποκεντρωμένο και πολλά άλλα κράτη προσπαθούν να το ακολουθήσουν.  
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Το βρετανικό μοντέλο βασίζεται στον πραγματισμό. Το Υπουργείο Εξωτερικών 

(Foreign and Commonwealth Office) προεδρεύει μιας περιοδικής διάσκεψης 

με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το BBC, το Βρετανικό 

Συμβούλιο, η υπηρεσία τουρισμού, εκτός των συναντήσεων των σχετικών 

κυβερνητικών τμημάτων. Σύσσωμος ο μηχανισμός εργάζεται για τη 

δημιουργία ενός ενιαίου και συνεκτικού μηνύματος.  

Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν τη δημόσια διπλωματία ως διέξοδο για τα 

δημόσια παράπονα και διαμαρτυρίες μέσα από τις ιστοσελίδες και ως δίαυλο 

επικοινωνίας με αυτούς που ενδιαφέρονται για θέματα εξωτερικής πολιτικής. 

Το 2004, το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών εγκαινίασε το Τμήμα Δημόσιας 

Διπλωματίας, το οποίο χρησιμοποίησε τα ακροατήρια για την εκ διαμέτρου 

άσκηση πίεσης σε διάφορα θέματα. Στο εξωτερικό, η Κίνα ασκεί οξύνουν 

δημόσια διπλωματία και αυτό φαίνεται μέσα από τον έλεγχο που ασκεί στους 

Κινέζους ακαδημαϊκούς, ελέγχοντας την πρόσβασή τους στις πηγές υλικού και 

ωθώντας τους στην αυτολογοκρισία. 

Υπάρχουν κάποια όρια στην άσκηση δημόσιας διπλωματίας. Κατ’ αρχάς, 

το μήνυμα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, πιστευτό, αξιόπιστο και η εικόνα να 

είναι αληθινή και να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Η τεχνολογία είναι 

προσόν κατά την άσκησή της, όχι όμως πανάκεια. Τα ακροατήρια στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και 

να μην υποτιμάται η νοημοσύνη τους. Η διασπορά θα πρέπει να 

κινητοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα, με σωστή αντιμετώπιση, με 

προξενικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 

κομμάτι της στρατηγικής πολιτικής και να γίνει πολλαπλασιαστής 

πληροφοριών για την χώρα καταγωγής. Η δημόσια διπλωματία δεν μπορεί να 

πουλήσει επιτυχώς μια κακή πολιτική. Παρέχει δε, έναν ενιαίο τρόπο 

αντίληψης για δραστηριότητες τόσο παλιές όσο και οι διακρατικές σχέσεις. 

Εναρμονίζει δράσεις σε διάφορους τομείς, δίνοντάς τους συνοχή και βαθύτερο 

σκοπό (Rana, 2011:92-93). 
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ΗΗ  ννέέαα  δδηημμόόσσιιαα  δδιιππλλωωμμααττίίαα    

Η δημόσια διπλωματία ασκείται επισήμως από το 1945 (αν και όχι με 

αυτόν τον τίτλο), με διάφορους τρόπους και μέσα (Σχέδιο Μάρσαλ, Ινστιτούτο 

Goethe, Βρετανικό Συμβούλιο, κλπ) και συνεχώς εξελίσσεται. Τις τελευταίες 

δεκαετίες όμως, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον επικοινωνιακό τομέα, η άνοδος 

του φαινομένου της τρομοκρατίας, το nation-building που επιχειρούν οι 

δυτικές δημοκρατίες σε αποτυχημένα κράτη, ενισχύουν τον ρόλο της. Εντός 

των κυβερνήσεων συζητείται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη μιας νέας 

δημόσιας διπλωματίας. Οι επαφές με τις τοπικές κοινωνίες πολιτών δεν 

ανήκουν πλέον στο περιθώριο των διπλωματικών υποθέσεων και 

επηρεάζονται  από think tanks, ακαδημαϊκούς και συμβούλους επικοινωνίας. 

Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική τα υπουργεία Εξωτερικών εκδίδουν 

εγχειρίδια προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό στις πρεσβείες στο 

εξωτερικό για τις πρακτικές της δημόσιας διπλωματίας, διοργανώνοντας 

συγχρόνως σεμινάρια που δίνουν την ευκαιρία για κοινές πολιτικές μεταξύ των 

χωρών που συμμετέχουν (Seib 2010). 

Η νέα δημόσια διπλωματία δε βασίζεται στον μονόλογο αλλά στον 

διάλογο. Είναι η τέχνη του να ακούς τον άλλον και  έχει σκοπό την οικοδόμηση 

όχι μόνο βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων σχέσεων, 

προβάλλοντας μαζί με το εθνικό συμφέρον και το κοινό συμφέρον. Στη Δύση η 

έννοια του επηρεασμού της κοινωνίας πολιτών είναι ένας από τους 

σημαντικούς στόχους, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο η δημόσια διπλωματία 

κατανοείται σε όρους κυβερνητικής εθνικής στρατηγικής. Η Ανατολική Ασία 

δείχνει ιδιαιτέρως γοητευμένη από την ήπια ισχύ και από το πώς η δημόσια 

διπλωματία μπορεί να βοηθήσει την εθνική εικόνα, να συμβαδίσει με την 

οικονομική ανάπτυξη, να αντισταθμίσει τις υπάρχουσες ιστορικές έχθρες και 

να συνεισφέρει στην οικοδόμηση περιφερειακών και διεθνών κοινοτήτων 

(Melissen 2011:10).  
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Υπάρχουν κάποιες χώρες πρωτοπόρες στον τομέα, όπως η Μεγάλη 

Βρετανία,  ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, με τις τελευταίες να περνούν κρίση 

δημοφιλίας, ειδικά στη μετά-Ομπάμα εποχή. Η κρίση στην εικόνα της Ελλάδας, 

της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας λόγω της οικονομικής κρίσης, 

απέδειξαν ότι τελικά η δημόσια διπλωματία είναι κάτι  παραπάνω από 

τεχνικές μάνατζμεντ και αναβάθμισης διοικητικών διαδικασιών.  

Τον Φεβρουάριο του 2010, ο Nye σε άρθρο του για τη Νέα Δημόσια 

Διπλωματία, υποστήριξε ότι στη σημερινή εποχή της πληροφόρησης, η 

πολιτική ισχύος δεν περιορίζεται στο ποιος θα επικρατήσει στρατιωτικά και 

οικονομικά, αλλά και στο ποιο αφήγημα θα επικρατήσει.  Παρομοίασε τα 

εθνικά αφηγήματα ως τύπους νομίσματος/συναλλάγματος, για την 

επικράτηση των οποίων οι κυβερνήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους, καθώς 

και με άλλους οργανισμούς, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους 

και να αποδυναμώσουν την αξιοπιστία των αντιπάλων τους. Η φήμη πάντα 

έπαιζε σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια πολιτική, όμως η αξιοπιστία παίζει 

κρίσιμο ρόλο λόγω του «παράδοξου της αφθονίας της πληροφορίας» και λόγω 

των νέων καταστάσεων που δημιουργεί, το μαλακό  

Κάτι που δυσκολεύει ή, ανάλογα, διευκολύνει τις κυβερνήσεις είναι η 

ευελιξία των ΜΚΟ στη χρήση του διαδικτύου, ορίζοντας μια νέα προσέγγιση  

της «νέας δημόσιας διπλωματίας», η άσκηση της οποίας δεν περιορίζεται 

πλέον  στα μηνύματα, στις εκστρατείες προώθησης της εικόνας της χώρας ή σε 

απευθείας επαφές των κυβερνήσεων με τα ξένα κοινά για την εξυπηρέτηση 

των στόχων εξωτερικής πολιτικής. Διευρύνεται στην οικοδόμηση σχέσεων με 

παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών σε άλλες χώρες και στη διευκόλυνση 

των δικτύων μεταξύ των ΜΚΟ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

Στην εν λόγω προσέγγιση, ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να προωθηθεί 

και να συμμετέχει στις ΜΚΟ (ορισμένες φορές όχι εμφανώς) αντί να τις 

ελέγξει, προκειμένου να μην  μειώσει την αξιοπιστία τους έναντι της κοινωνίας 

των πολιτών. 
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Στην εποχή της παγκόσμιας πληροφορίας, η ήπια ισχύς θα βρεθεί 

ενίοτε σε ισοδύναμη σχέση με τη σκληρή και θα αποτελέσει την «έξυπνη 

δύναμη» εφόσον πληροί τα κριτήρια της αξιοπιστίας, της αυτοκριτικής και 

κατανοεί τη δύναμη των κοινωνιών των πολιτών για την παραγωγή της. Εάν 

υποβαθμιστεί η δημόσια διπλωματία σε προπαγάνδα, δεν θα αποτελέσει 

πηγή ήπιας ισχύος αλλά αντιθέτως θα την μειώσει μέσα από την αποτυχία της 

να πείσει. (Nye, 2010).  

Η δημόσια διπλωματία έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη δημιουργία 

πολλών διεθνικών συνεργασιών μέσα από τη διπλωματία των πολιτών, την 

επονομαζόμενη «track two diplomacy», να την ενισχύσει μέσα από τον 

διάλογο και τις ανταλλαγές στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων και 

συνεργατικών προσπαθειών (Homans, 2011).   

H συνεργασία σε διεθνές επίπεδο διευκολύνεται μέσα από το 

διαδίκτυο και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών τεχνολογιών. Υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις χωρών που δημιούργησαν ιστοσελίδες για την προώθηση 

του πολιτισμού και του διαπολιτιστικού διαλόγου. Τα online games, η 

ανάδειξη εικονικών χώρων, εφαρμογές όπως  Wikipedia, google satellite, κλπ, 

αποτελούν νέα εργαλεία για αξιοποίηση στα χέρια της δημόσιας διπλωματίας 

(Cowan & Arsenault, 2008: 26-27). 

 

ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς  δδηημμόόσσιιααςς  δδιιππλλωωμμααττίίααςς  

Η επιτυχημένη δημόσια διπλωματία βασίζεται στη συνεργασία και στην 

αμοιβαιότητα. Κυβερνήσεις χωρών επιτυχημένων στην άσκηση δημόσιας 

διπλωματίας, όπως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία,  έχουν εφαρμόσει 

συγκεκριμένες στρατηγικές, οι οποίες σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική: 

στρατηγική παγίωσης, ανάσχεσης, διείσδυσης, διεύρυνσης και 

μετασχηματισμού. 

Οι ανωτέρω στρατηγικές αποτελούν ένα πακέτο προσεγγίσεων 

δημόσιας διπλωματίας το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις επικρατούσες 
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συνθήκες, προκειμένου να εφαρμοστεί η στρατηγική που θα επιφέρει τα 

καλύτερα αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής 

πολιτικής (Henrikson, 2006:5-7). 

Η στρατηγική της παγίωσης (consolidation) αποτελεί προϋπόθεση για 

την εφαρμογή των υπολοίπων στρατηγικών. Ορίζεται ως η πολιτική διαδικασία 

αύξησης της κατανόησης και επιβεβαίωσης της θετικής γνώμης για μια χώρα, 

καθώς  και της υποστήριξης της πολιτικής της δραστηριότητας εντός της 

σφαίρας των συμμάχων της, των φίλων και συνεργατών της. Η στρατηγική της 

παγίωσης ακολουθείται και από διεθνείς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και η 

ΕΕ.11 

Η στρατηγική της ανάσχεσης έχει συνδεθεί με τον Ψυχρό Πόλεμο και 

τον George F. Kennan.12 Η ανάσχεση μέσα από τη δημόσια διπλωματία 

ενδέχεται να είναι στρατηγική ή τακτική, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη 

στρατιωτική δράση.  Ο Henrikson (2006) χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την 

αμερικανική στρατηγική καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 

Η στρατηγική της διείσδυσης συνδέεται ορισμένες φορές με τη 

στρατηγική της ανάσχεσης. Πρόκειται για την προσπάθεια προσέγγισης των 

κοινών στόχων και της σύναψης σχέσεων με επιλεγμένα άτομα ή ομάδες εντός 

της περιοχής που ενδιαφέρει ένα κράτος. Ο στόχος αυτός, εκτός της εμπλοκής 

των μυστικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται και με διπλωματικά μέσα, όπως, 

πολιτιστικές εκπομπές, εκπαιδευτικές ανταλλαγές, εμπόριο, συναλλαγές, κλπ.. 

 
11 Πχ προώθηση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
12 O George F.Kennan εισηγήθηκε την πολιτική της ανάσχεσης της ΕΣΣΔ υπό την έννοια της αποτροπής 
της σοβιετικής επέκτασης. Το συγκεκριμένο άρθρο του στην επιθεώρηση Foreign Affairs υποστήριζε 
ότι το κύριο στοιχείο της πολιτικής των ΗΠΑ έναντι της ΕΣΣΔ πρέπει να εμπεριέχει μια 
μακροπρόθεσμη, υπομονετική, όπως σταθερά άγρυπνη αποτροπή των ρωσικών επεκτατικών τάσεων. 
Η εν λόγω στρατηγική περιελάμβανε μια αρνητική (παροχή στρατιωτικής βοήθειας στα εξασθενημένα 
από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κράτη προκειμένου να αντισταθούν στη σοβιετική επέκταση) και μια 
θετική διάσταση, που συνίστατο στην παροχή οικονομικής βοήθειας για την ανάκαμψη των 
ευρωπαϊκών χωρών ώστε να κρατηθούν μακριά από τις ιδεολογικές επιδράσεις του κομμουνισμού. Η 
στρατηγική ανάσχεσης θα επέφερε την αναπροσαρμογή της ισορροπίας των δυνάμεων προς όφελος 
της αμερικανικής πλευράς και η ΕΣΣΔ θα περιερχόταν σε μειονεκτική θέση εφόσον θα εγκλωβιζόταν 
από άποψη βιομηχανικής και στρατιωτικής ισχύος, σε δυσμενή συσχετισμό ισχύος.  Kennan, G. (1947), 
The Sources of Soviet Conduct.  
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Η στρατηγική της διεύρυνσης συνδέεται με την εξάπλωση της 

ιδεολογικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής σφαίρας μιας χώρας και 

των συμμάχων της σε ένα πολύ ευρύ εξωτερικό μέτωπο, αντί να περιορίζεται 

σε μια συγκεκριμένη χώρα. 

Η πέμπτη στρατηγική εξωτερικής πολιτικής που θα μπορούσε να 

προωθήσει η δημόσια διπλωματία είναι ο μετασχηματισμός (transformation). 

Αποτελεί τη νεότερη και ριζοσπαστικότερη στρατηγική,  που χρησιμοποιείται  

πολλές φορές για να αποκρύψει την πραγματική πολιτική πρόθεση. Η 

Αμερικανίδα πρώην υπουργός Εξωτερικών C. Rice, σε ομιλία της στο 

Georgetown  University τον Ιανουάριο του 2006 μίλησε για Transformational 

Diplomacy, αναφερόμενη στη δεύτερη θητεία του George Bush  και 

περιγράφοντας το νέο αμερικανικό όραμα για τον κόσμο: «Πρόκειται για την 

αμερικανική πολιτική για την επίβλεψη και την ανάπτυξη των δημοκρατικών 

θεσμών και κινημάτων σε κάθε χώρα, σε κάθε πολιτισμό, με υπέρτατο σκοπό 

το τέλος της παγκόσμιας τυραννίας».  Υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα 

πλέον δεν είναι τόσα πολλά μεταξύ κρατών, αλλά αναδύονται από το 

εσωτερικό των κρατών, η Αμερικανίδα υπουργός βάσισε την εν λόγω 

στρατηγική στη συνεργασία και όχι στον πατερναλισμό, ορίζοντας εν τέλει την 

Transformational Diplomacy ως «τη συνεργασία των ΗΠΑ με τους εταίρους 

τους παγκοσμίως, για την οικοδόμηση και την υποστήριξη δημοκρατικών, 

καλά κυβερνούμενων κρατών, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των λαών 

τους και θα συμπεριφέρονται υπεύθυνα στο διεθνές σύστημα». Ο Stephen 

Krasner (2006), σε ομιλία του στο Institute of International Economics, όρισε 

ως κύριο στόχο της Transformational Diplomacy  «τη δημιουργία υπεύθυνων 

κυρίαρχων», τονίζοντας ιδιαιτέρως τη διάσταση της εξωτερικής βοήθειας για 

την επίτευξη αυτού (Henrikson, 2006:32-36). 

Κάνοντας μια αποτίμηση των ανωτέρω πέντε στρατηγικών θεωρήσεων, 

ο Henrikson (2006), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δημόσια διπλωματία 

έχει παίξει και μπορεί να παίξει ρόλο στην έννοια της συνεργασίας και της 
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ανταλλαγής σε ένα εγχείρημα που θα καθοδηγείται από αμοιβαίο ήθος και 

εμπιστοσύνη. Στις στρατηγικές που βασίζονται στη σταθεροποίηση, οι εταίροι 

είναι ως επί το πλείστον εσωτερικοί και ανήκουν στον πυρήνα μιας ομάδας 

συμμαχικών ή ιδίων αντιλήψεων κυβερνήσεων, το ίδιο και το εγχώριο κοινό 

τους. Στρατηγικές που στοχεύουν στην ανάσχεση είναι δυνατόν να διευρύνουν 

μια συνεταιριστική σχέση έτσι ώστε να περιλαμβάνει «εταίρους» (συνήθως 

μόνο πολιτικούς ηγέτες και κρατικούς αξιωματούχους) με διαφορετικές 

προελεύσεις, πιστεύω, γεωγραφικές τοποθεσίες, οι οποίοι είναι ενίοτε ικανοί 

να συνεργαστούν εξαιτίας του φόβου μιας κοινή απειλής (όπως, επίθεση, 

τρομοκρατία, μεταδοτικές ασθένειες, κλπ). Στρατηγικές που έχουν στόχο τη 

διείσδυση ψάχνουν για συνεργάτες εντός των εχθρικών ή των μη εχθρικών 

χωρών, σε κλειστές κοινωνικές ομάδες, από τους οποίους δύνανται να 

απορροφήσουν πληροφορίες και μπορούν να τους ωθήσουν πιθανώς να 

διαφωνήσουν, να αντισταθούν και να επηρεάσουν για ενδεχόμενη αλλαγή 

ηγεσίας. Στρατηγικές που αποσκοπούν στη διεύρυνση προσκαλούν εταίρους, 

ολόκληρες χώρες, μεγάλες ή μικρές, στο πλαίσιο μιας περιφερειακής ή 

διεθνούς κοινότητας. Εξυπακούεται ότι εάν αυτές  δεχθούν να συμμετάσχουν, 

θα πρέπει να προσαρμοστούν και να σεβαστούν τους κανόνες και τους 

κανονισμούς και τους θεσμούς της κοινότητας. Οι στρατηγικές που 

αποσκοπούν στον μετασχηματισμό αναζητούν «εταίρους» στο κοινωνικό 

επίπεδο, στρατολογώντας άμεσα πληθυσμούς σε δημοκρατικές ασκήσεις, 

καθώς επίσης και σε δραστηριότητες οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες, με 

κάποιον τρόπο θα αναγκάσουν τις κυβερνήσεις ή τα καθεστώτα τους να τους 

φέρονται υπεύθυνα ή να ανατραπούν από άλλα που θα είναι «υπεύθυνα 

κυρίαρχα».13  

 

 
13 Βλ. ανωτέρω, Stephen Krasner. 
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ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  

Η δημόσια διπλωματία αποτελεί ένα νέο πεδίο της παγκόσμιας 

επικοινωνίας που έχει δεσμούς με την κοινωνική επιρροή, τη ρητορική, την 

επικοινωνία πειθούς (persuasive communication), τις διεθνείς ανταλλαγές και 

τη δέσμευση. Αυτή η συνεχιζόμενη διαδικασία πειθούς μεταξύ επικοινωνίας 

και δέσμευσης, αποτελεί παραδοσιακά αποκλειστικό τομέα των κυβερνήσεων 

με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εξωτερικής τους πολιτικής. 

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διπλωματία που επικεντρώνεται στις σχέσεις 

μεταξύ των κρατικών αξιωματούχων και έχει ελάχιστη επικοινωνία με τα 

κοινά, η δημόσια διπλωματία επικεντρώνεται μέσα από την παγκόσμια 

επικοινωνία, στο  να ενημερώσει, να επηρεάσει και να δεσμεύσει τα 

παγκόσμια ακροατήρια να υποστηρίξουν το εθνικό συμφέρον της χώρας που 

την ασκεί. Αποτελεί μια παγκόσμια διαδικασία που προσανατολίζεται στη 

διπλωματία με στόχο τα κοινά, τα ακροατήρια. Ανοιχτή επικοινωνία, 

προσβασιμότητα, διάδραση και επηρεασμός των ακροατηρίων μέσα από 

ειδήσεις και διαχείριση γνώμης είναι χαρακτηριστικά της νέας δημόσιας 

διπλωματίας (Snow, 2010:64-70). 

 

O Cull (2009) προτείνει την κάτωθι ταξινόμηση πέντε συνιστωσών της 

δημόσιας διπλωματίας:  

1. Διάγνωση των επιθυμιών και αναγκών του κοινού- στόχου,14 ως θεμέλιο της 

δημόσιας διπλωματίας. Αποτελεί την προσπάθεια του δρώντα να διαχειριστεί 

το διεθνές περιβάλλον, συλλέγοντας  και ταξινομώντας πληροφορίες σχετικά 

με τα κοινά και τις απόψεις τους στο εξωτερικό και στη συνέχεια την 

αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να ανακατευθύνει την 

πολιτική του ή τη δημόσια διπλωματία του σύμφωνα με αυτές.  

 
14 Στο κείμενο αποδίδεται με τον όρο “ listening”. 
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2. Υπεράσπιση επιχειρημάτων,15 ως  η προσπάθεια ενός δρώντα να 

διαχειριστεί το διεθνές περιβάλλον, αναλαμβάνοντας μια δραστηριότητα 

διεθνούς επικοινωνίας προκειμένου να προωθήσει ενεργά μια ιδιαίτερη 

πολιτική, ιδέα ή τα γενικά του συμφέροντα στα ξένα κοινά. Τα μέσα για να 

επιτευχθεί αυτή η προσπάθεια είναι οι σχέσεις της πρεσβείας με τα ΜΜΕ της 

χώρας φιλοξενίας, το επικοινωνιακό έργο, κλπ.16  

Πολιτιστική διπλωματία, ως προσπάθεια του δρώντα να διαχειριστεί το 

διεθνές περιβάλλον μέσα από τη γνωστοποίηση σε αυτό των πολιτιστικών του 

πόρων και επιτευγμάτων ή/και διευκολύνοντας την πολιτιστική μετάδοση στο 

εξωτερικό.  

3. Διπλωματία των ανταλλαγών, ως προσπάθεια ενός κρατικού δρώντα να 

διαχειριστεί το διεθνές περιβάλλον στέλνοντας πολίτες του στο εξωτερικό για 

μια χρονική περίοδο για σπουδές ή/και για να γνωρίσουν τον πολιτισμό μιας 

άλλης χώρας. Βασικό στοιχείο των ανταλλαγών είναι η αμοιβαιότητα.  

4. Διεθνή ΜΜE international broadcasting, ως  προσπάθεια ενός δρώντα να 

διαχειριστεί το διεθνές περιβάλλον, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας των 

ΜΜΕ και του διαδικτύου, προκειμένου να κινητοποιήσει την προσοχή των 

ξένων ακροατηρίων. 

Η Δημόσια Διπλωματία χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις κρατών που 

επιδεικνύουν ιδιαίτερη δραστηριότητα στον στίβο των διεθνών σχέσεων. Η 

τάση που χαρτογραφείται τα τελευταία χρόνια, υποδηλώνει πως η Δημόσια 

Διπλωματία σταδιακά αντικαθιστά την «παραδοσιακή» διπλωματία, 

τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα διπλωματικά «οπλοστάσια» των χωρών που 

πρωταγωνιστούν (ή ελπίζουν να πρωταγωνιστήσουν) στο διεθνές στερέωμα. 

Οι πλέον επιτυχημένες σε αυτό χώρες, ακολουθούν το μοντέλο που συνδέει 

 
15 Advocacy.  
16 Ένα παράδειγμα από την αρχαιότητα είναι γνωστό από τον Ηρόδοτο, όταν απεσταλμένοι του Ξέρξη 
απεύθυναν έκκληση στο Άργος για ουδετερότητα κατά την εκστρατεία των Περσών κατά της Ελλάδας 
το 480 π.Χ..  
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την Δημόσια με την Οικονομική Διπλωματία, τις οποίες αμφότερες εντάσσει 

κάτω από την έννοια της Εξωστρέφειας. 

Ως παράλληλη δραστηριότητα, που μοιράζεται κάποια σημαντικά στοιχεία 

της δημόσιας διπλωματίας, αναφέρονται οι Ψυχολογικές Επιχειρήσεις, οι 

οποίες συνίστανται στη χρήση της επικοινωνίας από τον δρώντα προκειμένου 

να επιτύχει τον στόχο του σε καιρό πολέμου (και όχι μόνο), συνήθως μέσα από 

την επικοινωνία με το κοινό του εχθρού (Cull, 2009: 10-24).  
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