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Παραδοσιακά, ο όρος 
«διπλωματία» χρησιμο-
ποιείται για να περι-

γράψει τις αλληλεπιδράσεις των 
εκπροσώπων κυβερνήσεων, των 
αξιωματούχων που χρησιμο-
ποιούν ένα συγκεκριμένο σύ-
νολο δεξιοτήτων και γνώσεων 
προκειμένου να διαμορφώσουν 
και να επηρεάσουν την εξωτερική 
πολιτική. Γνωστή ως «σκληρή δι-
πλωματία», διεξάγεται επισήμως 
για την επίτευξη προσδιορι-
σμένων στόχων που βελτιώνουν 

τις διεθνείς σχέσεις σε μια αμφί-
δρομη σχέση. 

Σε αντιδιαστολή με τα μέσα της 
παραδοσιακής διπλωματίας, η 
δημόσια διπλωματία ως «ήπια 
δύναμη» (soft power)1, θέτει ως 
προαπαιτούμενο την αρχή ότι η 
συζήτηση και η αμοιβαία κατα-
νόηση είναι κομβικός παράγο-
ντας για την επίτευξη των στόχων 
της εξωτερικής πολιτικής μιας 
χώρας. Η διαδικασία αναπτύσ-
σεται σε δύο στάδια: διαμορφώ-
νεται το μήνυμα που η χώρα 
θέλει να μεταδώσει στα κοινά 
του εξωτερικού και στη συνέχεια 
τίθενται σε εφαρμογή οι κατάλ-
ληλες τεχνικές πειθούς - ανάλογα 
με το κοινό στο οποίο απευθύ-
νεται - και τα κατάλληλα εργαλεία 
ερμηνείας και ανάλυσης των αντι-
δράσεων του κοινού απέναντι 
στα μηνύματα που δέχεται. Η 
ήπια δύναμη μιας χώρας στηρί-
ζεται στους πόρους του πολιτι-
σμού, των αξιών και των πολι-
τικών. Μια έξυπνη στρατηγική 
ισχύος συνδυάζει σκληρούς και 
ήπιους πόρους ενέργειας. Η δη-
μόσια διπλωματία είναι ένα ση-
μαντικό εργαλείο στο οπλο-
στάσιο της «έξυπνης ισχύος», 
αλλά η έξυπνη δημόσια διπλω-
ματία απαιτεί την κατανόηση του 
ρόλου της αξιοπιστίας, της αυτο-
κριτικής και της κοινωνίας των 
πολιτών στη δημιουργία της 
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ήπιας δύναμης.2 
Από το 1919 που ιδρύθηκε το 

Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης 
(institute of international 
education)3 στις Η.Π.Α., με το 
γνωστό πρόγραμμα Fulbright του 
Υπουργείου Εξωτερικών (State 
Department) και άλλα 250 σημα-
ντικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
με αποφοίτους 68 νομπελίστες, 
μέχρι το 1999 που η Υπηρεσία 
Πληροφόρησης των Η.Π.Α. 
(United States information 
Agency -USiA) εντάχθηκε στο 
Υπουργείο Εξωτερικών μεσολά-
βησαν πολλές αλλαγές στις 
μορφές άσκησης αυτής της δι-
πλωματίας.

Η δημόσια διπλωματία αναγνω-
ρίστηκε ήδη από τη δεκαετία του 
’60 με αφορμή τη δράση της  
USiA και αναφέρεται στη διεθνή 
επικοινωνία μιας χώρας, όχι με τις 
ηγεσίες των άλλων χωρών όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση της πα-
ραδοσιακής διπλωματίας, αλλά 
απευθείας με τους πολίτες και τη 
διεθνή κοινή γνώμη.

Ο όρος «public diplomacy» χρη-
σιμοποιήθηκε επίσημα το 1965 
από τον edmund gullion, πρύ-
τανη του Fletcher School of Law 
and Diplomacy του Πανεπιστη-
μίου Tufts, με αφορμή την ίδρυση 

του edward r. Murrow Κέντρου 
Δημόσιας Διπλωματίας (Center for 
Public Diplomacy), ένα από τα 
πρώτα ιδρύματα που μελέτησαν 
αυτόν τον αναδυόμενο τομέα4.

Σύμφωνα με τον ορισμό που 
διατυπώθηκε τότε, η δημόσια δι-
πλωματία «...αναφέρεται στην 
επιρροή που έχουν οι δημόσιες 
συμπεριφορές στην σύλληψη και 
εκτέλεση δράσεων εξωτερικής πο-
λιτικής. Περιλαμβάνει όψεις των 
διεθνών σχέσεων πέρα από την 
παραδοσιακή διπλωματία, όπως 
τον επηρεασμό της κοινής γνώμης 
ξένων χωρών, την αλληλοδιά-
δραση ιδιωτικών ομάδων και 
συμφερόντων σε μια χώρα με 
εκείνα των άλλων χωρών, την κα-
ταγραφή της επίδρασης των διε-
θνών σχέσεων στην πολιτική, την 
επικοινωνία μεταξύ των επαγγελ-
ματιών των διεθνών σχέσεων, των 
διπλωματών και των ξένων αντα-
ποκριτών σε μια διαδικασία δια-
πολιτιστικής επαφής. Κεντρική έν-
νοια στη δημόσια διπλωματία 
αποτελεί η διασυνοριακή ροή 
πληροφορίας και ιδεών»5. 

Στην έκθεση της διακομματικής 
Επιτροπής του Κέντρου Στρατη-
γικών και Διεθνών Σπουδών 
(Centre for Strategic and 
international Studies –CSiS) του 

2.  Nye Joseph S. Jr., Public Diplomacy and Soft Power, Harvard University, 
The Annals of the American Academy of Political and Social Science March 
2008 vol. 616 no. 194-109

3. http://www.iie.org
4. http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy/Definitions
5. http://www.state.gov/p/af/pdpa/  http://www.publicdiplomacy.org
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20066, αναφέρεται ότι  πολλά από 
τα παραδοσιακά μέσα της ήπιας 
δύναμης, όπως η συμμετοχή του 
κοινού και η δημόσια διπλω-
ματία, έχουν παραμεληθεί, και 
υπάρχει έλλειψη στρατηγικού ορά-
ματος για τον τρόπο ενσωμάτωσης 
της ήπιας και σκληρής εξουσίας 
σε μια «έξυπνη δύναμη» για την 
αντιμετώπιση των σημερινών και 
των μελλοντικών προκλήσεων. Η 
δημόσια διπλωματία είναι ένας 
από τους πέντε κρίσιμους πυ-
λώνες για την επίτευξη των ανω-
τέρω περιγραφόμενων στόχων.

Σήμερα, η δημόσια διπλωματία 
περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δρά-
σεις (από τα πολιτιστικά και εκ-
παιδευτικά προγράμματα μέχρι 
την διακίνηση πληροφοριών και 
τις οπτικοακουστικές παραγωγές) 
που συμβάλλουν στην προώθηση 
του εθνικού συμφέροντος μιας 
χώρας μέσα από την αμοιβαία κα-
τανόηση, την πληροφόρηση και 
τον επηρεασμό των ξένων 
κοινών, με την συνεργασία δημό-
σιων οργανισμών αλλά ιδιαίτερα 
με την συνεργασία του ευρύτερου 
τομέα των μη κυβερνητικών φο-
ρέων7.  

Στη σημερινή παγκοσμιοποιη-
μένη εποχή, των ψηφιακών επι-
κοινωνιών και των εύκολων μετα-
κινήσεων, η εκπροσώπηση της 

χώρας δεν είναι πλέον αποκλει-
στικό προνόμιο των διπλωματών. 
Η αποτελεσματικότητα του «hard 
power» έχει αρχίσει να αμφισβη-
τείται μπροστά στα βαθύτερα και 
μονιμότερα αποτελέσματα των τε-
χνικών της «ήπιας διπλωματίας» 
αλλά και της «έξυπνης δύναμης»8. 
Πράγματι, η διπλωματία είναι ένα 
ειρηνικό μέσο για την εφαρμογή 
της εθνικής στρατηγικής, με 
win-win προσεγγίσεις, και, ασκώ-
ντας επιρροή στην κοινή γνώμη 
ως προς την διαμόρφωση και 
άσκηση εξωτερικής πολιτικής, 
επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς σχέ-
σεις μεταξύ κρατών.

 Τελικά, η ουσία της διπλωμα-
τίας είναι απλά η ικανότητα του 
ατόμου να εμπλακεί σε αλληλεπι-
δράσεις με επιδεξιότητα, διακριτι-
κότητα και ευαισθησία, δηλαδή 
με όρους «ήπιας διπλωματίας» 
(soft diplomacy). 

Σήμερα, η διπλωματία ασκείται 
σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμ-
βανομένης της δημόσιας διπλω-
ματίας, της διπλωματίας των πο-
λιτών, της πολιτιστικής διπλωμα-
τίας, της διπλωματία για την υγεία, 
ακόμη και της διπλωματίας της 
επιστήμης. Κάθε προσέγγιση χρη-
σιμοποιεί τις δεξιότητες της διπλω-
ματικής επικοινωνίας και αλληλε-
πίδρασης, προκειμένου να επηρε-

6.  http://csis.org/program/smart-power-initiative
7.  Riordan Shaun, The new Diplomacy, Polity Press, 2003
8.  Wilson III Ernest J. , Hard Power, Soft Power, Smart Power, University of 

Southern California, The ANNALS of the American Academy of Political and 
Social Science March 2008 vol. 616 no. 1110-124
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άσουν θετικά μια συγκεκριμένη 
ιδέα ή τομέα.

Σε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης 
της άσκησης διπλωματίας, οι και-
νούργιες τεχνολογίες ανοίγουν 
προκλήσεις για την αποτελεσματι-
κότητά της στο ευρύ κοινό.  Η 
σύγχρονη διπλωματία περνάει 
πλέον και από το Twitter9, το 
Facebook και το Youtube, και 
αναλύεται η αποτελεσματικότητά 
της σε σχέση με τον αριθμό των 
μελών της κοινωνίας που επηρε-
άζει σε τοπικό, εθνικό και παγκό-
σμιο επίπεδο, διαμορφώνοντας 
αυτό που αποκαλείται «διεθνείς 
σχέσεις». 

Από όλες τις μορφές δημόσιας 
διπλωματίας η «εκπαιδευτική δι-
πλωματία», ή η «διπλωματία της 
εκπαίδευσης», μπορεί να θεω-
ρηθεί ότι έχει την μακρότερη 
ιστορία. Η γνώση, κάθε μορφής, 
είναι ένα χαρακτηριστικό απαραί-
τητο για την επιβίωση.

Οι άνθρωποι πάντα ενδιαφέρο-
νταν για τους τρόπους που οι κοι-
νωνίες αποκτούν και χρησιμο-
ποιούν τις γνώσεις, τον τρόπο με 
τον οποίο η γνώση μεταφράζεται 
σε δεξιότητες, τη μέθοδο που η 
γνώση στηρίζει και μεταμορφώνει 
τις κοινωνίες και τους τρόπους με 
τους οποίους τα παιδιά μαθαίνουν 
και διδάσκονται. Από την εποχή 
του Αριστοτέλη αλλά και νωρί-
τερα, εκπαιδευτικοί, ανθρωπο-
λόγοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι, 

διάνυσαν μεγάλες αποστάσεις για 
να κατανοήσουν καλύτερα τον 
τρόπο μάθησης, εκπαίδευσης και 
πολιτιστικής ανάπτυξης των νέων 
ανθρώπων όπως συμβαίνει στο 
πλαίσιο των κοινοτήτων και των 
εθνών. Αυτές οι διεθνείς σχέσεις 
των αρχικών «εξερευνητών» συχνά 
αφορούσαν στην ανταλλαγή πλη-
ροφοριών σχετικά με τις φιλοσο-
φίες και τις πρακτικές που σχετί-
ζονται με επίσημες και ανεπίσημες 
μεθόδους εκπαίδευσης. Αυτοί οι 
πρώιμοι ταξιδιώτες θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν οι πρώτοι «διπλω-
μάτες της εκπαίδευσης».

Η εκπαιδευτική διπλωματία 
(education Diplomacy) είναι 
επίσης μια αναδυόμενη έννοια 
και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ακόμα σαφής ορισμός της. Στην 
πραγματικότητα, ο όρος μόλις 
τώρα αρχίζει να χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει τρόπους δια-
μόρφωσης πολιτικών και συστη-
μάτων που αφορούν στην εκπαί-
δευση, χωρίς ακόμα να έχει επε-
κταθεί σε τρόπους διαμόρφωσης 
«συνειδήσεων», ίσως γιατί στον 
τομέα αυτό απαιτούνται εξειδικευ-
μένες γνώσεις ψυχολογίας. 

Στην πιο βασική της μορφή, ως 
«διπλωματία της εκπαίδευσης» θε-
ωρείται η διεπιστημονική, διακρα-
τική ανταλλαγή των θεωριών, 
ιδεών και εννοιών που προωθούν 
την εκπαίδευση. Αυτό το είδος 
ανταλλαγής υπήρχε για πολλά 

9.  http://twiplomacy.com/ 
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χρόνια και περιλαμβάνει διεθνείς 
συζητήσεις σχετικά με τον σκοπό 
και την πρακτική της εκπαίδευσης. 

Στο παρελθόν, ο όρος εκπαι-
δευτική διπλωματία έχει χρησι-
μοποιηθεί στο πλαίσιο διεθνών 
προγραμμάτων ανταλλαγής φοι-
τητών, ως εκπαιδευτική εμπειρία 
και γνωριμία με άλλους πολιτι-
σμούς. Εντός των ορίων της εκ-
παιδευτικής διπλωματίας μπο-
ρούν ακόμα να ενταχθούν δρα-
στηριότητες που αφορούν  την 
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
πολιτικές ή καινοτόμες προσεγγί-
σεις στην εκπαίδευση, την υπο-
στήριξη της ένταξης της εκπαί-
δευσης σε διεθνείς συνθήκες ή 
την χρήση δεξιοτήτων πειθούς 
για τη βελτίωση στην πρόσβαση 
και την ποιότητα της εκπαίδευσης 
σε τοπικές κοινωνίες.

Η σημασία της παιδείας ως γέ-
φυρα για την προώθηση της ει-
ρήνης, της παγκόσμιας ασφάλειας 
και των βιώσιμων λύσεων σε σύν-
θετα προβλήματα του ανθρώπου 
αποτελεί βασική έννοια της δι-
πλωματίας της εκπαίδευσης. Όπως 
αναφέρει ο Allan e. goodman, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος του Ινστιτούτου Διεθνούς 
Εκπαίδευσης (institute of 
international education)10 «..η διε-
θνής εκπαίδευση αποτελεί το θε-
μέλιο για την αντιμετώπιση των 
νέων προκλήσεων, και είναι απα-

ραίτητο συστατικό της αναβίωσης 
της δημόσιας διπλωματίας για την 
ανοικοδόμηση της αμερικανικής 
εξωτερικής πολιτικής. … Μέσω 
της διεθνούς εκπαίδευσης έχουμε 
καθιερώσει στο Ίδρυμα μόνιμο 
διάλογο για την εταιρική σχέση με 
τον υπόλοιπο κόσμο ώστε να δη-
μιουργήσουμε τις προϋποθέσεις 
για διαρκή παγκόσμια ειρήνη, 
ασφάλεια και ευημερία. … Ο 
στόχος είναι να γίνει η διεθνής 
εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές 
ανταλλαγές μέρος της άσκησης της 
δημόσιας διπλωματίας...»

Η Ένωση Διεθνών Εκπαιδευτών 
(NAFSA: Association of 
international educators)11 δη-
λώνει στο πλαίσιο της Επιτροπής 
για την «έξυπνη ισχύ» ότι «μια απο-
τελεσματική δημόσια διπλωματία 
θα πρέπει να περιλαμβάνει πολιτι-
στικές και εκπαιδευτικές ανταλ-
λαγές, ανταλλαγές ιδεών, πληρο-
φοριών και ανθρώπων …»

Σήμερα, που οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σε διεθνές επί-
πεδο προκαλούν αλληλεπιδρά-
σεις με επιπτώσεις σε ευρύτερη 
κλίμακα, σε συνδυασμό με  τις 
δυνατότητες και τις ικανότητες οι-
κοδόμησης σταθερών σχέσεων 
εμπιστοσύνης με βάση την ψυχο-
λογία της εκπαίδευσης, υπάρ-
χουν πολλοί λόγοι για τους 
οποίους η διπλωματία της εκπαί-
δευσης θα πρέπει να πάρει σημα-

10.  http://www.iie.org/
11.  http://www.nafsa.org/
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Η Ελλάδα διαθέτει ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα στον τομέα της διπλωματίας της εκ-
παίδευσης, με την ιστορία της και τον πολιτισμό του παρελθόντος της, το οποίο δεν 

έχει επαρκώς αναπτύξει. Το στιγμιότυπο είναι από αίθουσα Λυκείου στη νότια Γαλλία. 

ντική θέση μεταξύ των άλλων 
τύπων διπλωματίας. 

Όπως συμβαίνει και με την κυ-
βερνητική διπλωματία, η εκπαι-
δευτική διπλωματία μπορεί να 
εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας 
ήπια ή σκληρή μορφή, και μπορεί 
να περιλαμβάνει παράγοντες, από 
κρατικούς αξιωματούχους μέχρι 
εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και φυσικά εκπαιδευτι-
κούς. Όλες οι μορφές της εκπαι-
δευτικής διπλωματίας μπορούν να 
ασκηθούν σε μακρο -διεθνές ή 
μικρο-τοπικό επίπεδο. 

Η εξεύρεση λύσεων σε πολύ-
πλοκα κοινωνικά προβλήματα στο 
πλαίσιο της νέας παγκόσμιας 
πραγματικότητας απαιτεί ένα δια-
φορετικό σύνολο δεξιοτήτων από 
εκείνες που μέχρι τώρα θεωρού-
νταν επαρκείς. Σε σχετικές δημο-
σκοπήσεις  έχει διαπιστωθεί η 
υποστήριξη του κοινού σε αυτές 
τις πρωτοβουλίες αλλά και η δια-
πίστωση ότι οι νέες γενιές χρειά-
ζονται διεθνείς δεξιότητες.

Η Διεθνής Ένωση για την Παι-
δική Εκπαίδευση (Association for 
Childhood education 
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international -ACei12) αναφέρει 
την «διπλωματία της εκπαίδευσης» 
για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη 
και την ευημερία των παιδιών, ως 
μια αναδυόμενη έννοια που έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην κοινω-
νική και οικονομική πορεία όλων 
των εθνών. Δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία ότι η εφαρμογή των 
δεξιοτήτων της διπλωματίας για 
την βελτίωση της πρακτικής εκπαί-
δευσης, των πολιτικών και τις ευ-
καιρίες πρόσβασης, είναι καθορι-
στικές.

Γιατί τώρα; Γατί ο κόσμος είναι 
πλέον παγκοσμιοποιημένος, αλ-
ληλεξαρτώμενος και ραγδαία με-
ταβαλλόμενος. Η παιδεία και η 
εκπαίδευση προσφέρουν μια 
πλατφόρμα για τη διασφάλιση ότι 
η επόμενη γενιά θα είναι έμπειρη 
σε θέματα ζωτικής σημασίας για 
το ανθρώπινο μέλλον, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την ειρήνη και τα αν-
θρώπινα δικαιώματα. Η επικοι-
νωνία και η συνεργασία μέσω της 
δημόσιας διπλωματίας, αποτελούν 
έναν αποτελεσματικό τρόπο για να 
μοιράζονται πληροφορίες και 
ιδέες με κατάλληλη ευαισθησία σε 
διάφορους πολιτισμούς και έθνη. 
Συνδυάζοντας παιδεία και διπλω-
ματία, προσφέρεται ένα δυναμικό 
και ισχυρό εργαλείο που διαμορ-
φώνει θετικά τον κόσμο μας σε 
ένα περιβάλλον που αποτελείται 

από τους πολίτες, την κυβέρνηση, 
τους φορείς της αγοράς, την Κοι-
νωνία των Πολιτών, αλλά και τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ταυτόχρονα, στη σύγχρονη 
εποχή που χαρακτηρίζεται από 
την ελεύθερη ροή ανθρώπων, 
ιδεών, κεφαλαίων και αγαθών, 
ανταλλάξιμων διαμέσου συνόρων, 
ο εταιρικός επιχειρηματικός κό-
σμος αναζητά στελέχη, άνδρες και 
γυναίκες, που δεν διαθέτουν 
μόνο ακαδημαϊκά προσόντα αλλά 
και διανοητικές δεξιότητες, που 
περιλαμβάνουν την κατανόηση 
των πολιτιστικών συνήθειων και 
των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

Εντάσσοντας την διπλωματία της 
εκπαίδευσης στην εθνική πολι-
τική, με διεθνή προγράμματα 
ανταλλαγής διαμορφωμένα με 
βάση την ψυχολογία, δημιουρ-
γούνται σταθερές βάσεις συνεργα-
σίας και εξέλιξης μεταξύ αν-
θρώπων και κρατών13.

 Η έννοια της μάθησης14 έχει 
άμεση σχέση με τη μόνιμη αλ-
λαγή στη συμπεριφορά του 
ατόμου, ως αποτέλεσμα εμπειρίας 
και πράξης, και έχει προσωπικό 
χαρακτήρα, αφού κάθε άτομο μα-
θαίνει με το δικό του μοναδικό 
τρόπο. Οι αλλαγές του ατόμου 
μέσω της μάθησης συντελούνται 
στο πεδίο των γνώσεών του, των 
δεξιοτήτων και των στάσεών του. 

12. http://acei.org/
13.  www.ticls.org
14.  Bigge (1990)
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Και ασφαλώς δεν ολοκληρώνεται 
μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά είναι 
μια συνεχής διεργασία που συντε-
λείται δια βίου και χρησιμοποιεί 
διάφορους τρόπους και μέσα. Με-
γάλος αριθμός ερευνητών μελετά 
και ερευνά τις έννοιες και την 
αποτελεσματικότητα της τυπικής 
μάθησης (formal learning), της 
άτυπης μάθησης (informal 
Learning) και της μη τυπικής μά-
θησης (non formal Learning). Οι 
Dweck15 και  Claxton16 ανέπτυξαν 
τη θεωρία και την σχετική μεθο-
δολογία της άτυπης μάθησης που 
βασίζεται στην ενεργό -αν και μη 
συνειδητοποιημένη- συμμετοχή 
των ατόμων. Αυτή η διαδικασία 
διακρίνει την άτυπη μάθηση από 
την επίσημη και τις άλλες μορφές 
σιωπηρής μάθησης17.

Ο στόχος της συγκεκριμένης 
διαδικασίας μάθησης βασίζεται 
στο ότι «όταν κάποιος αλλάζει 
άποψη, συμβαίνουν πολλά σημα-
ντικά πράγματα, και ο αναπροσ-
διορισμός των δεδομένων είναι 
δυνατόν να οδηγήσει τους μα-
θητές αλλά και τους επαγγελμα-
τίες σε καλύτερες επιδόσεις, εφ’ 
όσον διδάσκονται ότι οι ικανό-
τητες και τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας είναι δυνατόν να 
αναπτυχθούν και κατ' επέκταση 
να αλλάξουν». 

Από την μακρόχρονη προσω-
πική εμπειρία άσκησης δημόσιας 
διπλωματίας μέσω της Κοινωνίας 
των Πολιτών, η εικόνα της Ελ-
λάδας διατηρούσε σταθερές βάσεις 
στην διεθνή κοινότητα. Η αποτε-
λεσματική άσκηση πρακτικών διε-
θνούς εκπαίδευσης προσφέρει 
ακόμα πολλές δυνατότητες  ενί-
σχυσης των ελληνικών διεθνών 
σχέσεων.

Η ενασχόληση σχεδόν επί 
20ετία σε διεθνή εκπαιδευτικά 
προγράμματα και από η παρακο-
λούθηση των συμμετεχόντων σε 
αυτά μέσω του υπάρχοντος δι-
κτύου αποφοίτων (alumni 
network) δείχνει ότι το μακρο-
χρόνιο όφελος που προκύπτει 
στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, 
την γενικότερη θεώρηση της ζωής 
αλλά και τους δεσμούς που δημι-
ουργούνται με την χώρα που φι-
λοξενεί τους μελετητές αλλά και με 
τους πολίτες της, αποδεικνύει την 
επιτυχία του πειράματος, το οποίο 
μέσω της συνεχούς αξιολόγησης 
αναθεωρείται κάθε φορά. Είναι 
φυσιολογικό να υπάρχουν και 
απώλειες, που στατιστικά ανέρχο-
νται στο 15% περίπου, αλλά περισ-
σότερο από 25% δηλώνει σε δεύ-
τερο χρόνο και με ωριμότερες 
συνθήκες, ότι το πρόγραμμα άλ-
λαξε τις θεωρήσεις του, ενώ το 
ίδιο περίπου ποσοστό διατηρεί δε-

15.   Carol S. Dweck: Self-theories: Their Role in Motivation, Personality, and 
Development (Essays in Social Psychology), 2000

16. Guy Claxton: Building Learning Power (2002).
17. Mέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων
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σμούς πέραν της δεκαετίας. 
Παρατηρήθηκαν διαφορές ως 

προς την διάθεση συμμετοχής 
και εμπλοκής των νέων με βάση 
την εθνικότητά τους. Αποδίδο-
νται στην γενικότερη «παιδεία» 
της χώρας και την διαμόρφωση 
της αντιμετώπισης της ζωής. Ως 
παράδειγμα θα αναφέρουμε μια 
σχετική «αδιαφορία» κάποιων για 
συμμετοχή σε επιλεκτικές εκπαι-
δευτικές διαδικασίες, την γλωσ-
σική ανεπάρκεια κάποιων άλλων 
(στα αγγλικά), την αξιοσημείωτη 
διεύρυνση των οριζόντων που 
αποκτούν ειδικά οι Αμερικανοί, 
αλλά και την έντονη «ανάγκη» για 
επιτυχία που επιδεικνύουν οι 
νέοι από λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες. 

Καθώς η τάση της παγκοσμιο-
ποίησης ευνοεί με κάθε τρόπο τη 
διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων 
και υπηρεσιών, η έννοια του 
τόπου και η σχέση του με τον κα-
θένα παίρνει ξεχωριστή σημασία 
και γίνεται εξαιρετικά περίπλοκη. 
Οι άνθρωποι σήμερα είναι έτοιμοι 
να αναγνωρίσουν σαν το δικό 
τους τόπο, περιοχές γεωγραφικά 
πολύ ευρύτερες από όσο το 
έκαναν σ το παρελθόν.

Η εικόνα και η φήμη μιας 
χώρας αποτελούν δημόσια αγαθά 
με πολλαπλά υλικά και άυλα 
οφέλη, διαφορετικά για κάθε 
κράτος και τους πολίτες του. Η 
δημόσια διπλωματία, χωρίς να 
αντικαθιστά την παραδοσιακή δι-
πλωματία, αντλώντας πόρους από 

την «ήπια ισχύ» αποτελεί τον πυ-
ρήνα της εθνικής επικοινωνιακής 
πολιτικής. 

Στον σύγχρονο πολυπολικό 
κόσμο, ο οποίος αποτελεί απτή 
πραγματικότητα, η Ελλάδα κα-
λείται να αναπτύξει μια δομημένη, 
αποτελεσματική πολιτική δημό-
σιας διπλωματίας, δηλαδή μια πο-
λυσύνθετη πολιτική παρέμβαση 
ενός σύγχρονου δημοκρατικού 
κράτους στη διεθνή σκακιέρα, 
προς όφελος τους ελληνικού 
έθνους, μέσω της αμοιβαίας κατα-
νόησης των λαών και της οικοδό-
μησης σχέσεων εμπιστοσύνης με-
ταξύ τους. Αυτή η σύγχρονη επι-
κοινωνιακή πολιτική δεν πρέπει 
να βασίζεται πλέον μόνο στον 
κλασικό πυλώνα της πολιτικής δι-
πλωματίας αλλά οφείλει να συ-
μπεριλαμβάνει και τον πυλώνα της 
δημόσιας διπλωματίας. 

Η Ελλάδα διαθέτει ένα ασύ-
γκριτο πλεονέκτημα στον τομέα 
της δημόσιας διπλωματίας (αλλά 
και ειδικότερα στην διπλωματία 
της εκπαίδευσης) το οποίο δεν το 
έχει επαρκώς αναπτύξει, με την 
ιστορία της και τον πολιτισμό του 
παρελθόντος της. Η συμβολή και 
η υποστήριξη στον τομέα αυτό 
είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν 
για τις γενιές που έρχονται.
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