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Στρατηγική και Εξωτερική Πολιτική 

H Στρατηγική του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για το 2022 

Γεώργιος Κουκάκης 

 

Εισαγωγή  

 Αφορμή για την εκπόνηση της παρούσας ανάλυσης στάθηκε αφενός η έκδοση του 

Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών τον Δεκέμβριο του 2021 και αφετέρου η 

δημοσίευση αρκετών άρθρων σχετικά με τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό» που πρόκειται να 

εκπονήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Σκοπός της δεν είναι να κρίνει τις ενέργειες της 

Κυβέρνησης ή των Φορέων της, αλλά να διευκρινίσει έννοιες γύρω από τις οποίες επικρατεί 

πολλές φορές σύγχυση, να αναδείξει τις κυβερνητικές διαδικασίες που οδηγούν στη λήψη 

συγκεκριμένων αποφάσεων και να επισημάνει ορισμένα σημεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής και πολύ πιθανώς να απασχολήσουν την κοινή γνώμη στο προσεχές μέλλον. 

 Η εκδήλωση μίας τέτοιας ενέργειας από το Υπουργείο Εξωτερικών μόνο θετική μπορεί 

να χαρακτηριστεί, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι -κατά κοινή ομολογία- η Εξωτερική 

Πολιτική της χώρας μας από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα δεν βασιζόταν σε κάποιο 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αλλά ήταν κυρίως προσωποκεντρική, με αποτέλεσμα να 

χαρακτηρίζεται από ανορθολογισμό, σύγχυση και αναποτελεσματικότητα1. Όντως δεν ήταν 

λίγες οι φορές κατά τις οποίες επίσημοι εκπρόσωποι διαφορετικών Υπουργείων προχώρησαν σε 

δηλώσεις ή ενέργειες, οι οποίες ήταν αντικρουόμενες είτε μεταξύ τους είτε με την (επίσημη) 

ελληνική Εξωτερική Πολιτική, δείχνοντας έμπρακτα την έλλειψη συντονισμού και την φανερή 

απουσία σχεδιασμού σε κεντρικό επίπεδο. 

 Κατά την ανάλυσή μας θα αναφερθούμε αρχικά στον όρο «Στρατηγική», 

αποσαφηνίζοντας την έννοιά της, αναφέροντας τα διάφορα «παρακλάδια» της και εξηγώντας 

συνοπτικά τη λειτουργία που επιτελεί. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο επιτελικό όργανο που 

είναι επιφορτισμένο -σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Λειτουργίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών  που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2021- με τη χάραξή της και θα εξετάσουμε 

 
1 Βλ. Ντόκος Θάνος (επιμέλεια), Λευκή Βίβλος για την ελληνική εξωτερική πολιτική, άμυνα και 

ασφάλεια. Προκλήσεις, ευκαιρίες και προτάσεις πολιτικής. ΕΛΙΑΜΕΠ, Σιδέρης, Αθήνα, 2016, σσ. 121-

123. 
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συνοπτικά την τηρούμενη διαδικασία. Ακολούθως θα μελετήσουμε το κυβερνητικό πλαίσιο 

πάνω στο οποίο στηρίζεται η τρέχουσα ελληνική Εξωτερική Πολιτική και τέλος θα 

εντοπίσουμε τα κυριότερα (κατ’ εκτίμηση) σημεία ενδιαφέροντος για το έτος 2022, σύμφωνα 

με πάντα με το δημοσιευμένο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Γενικά περί Στρατηγικής  

 Ο όρος Στρατηγική προέρχεται από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και 

κυριολεκτικά είναι «ο σχεδιασμός στρατιωτικής επιχειρήσεως, καθώς και η τέχνη της 

αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για τη διεξαγωγή της»2. Εν τούτοις στην πορεία 

του χρόνου επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μία ευρύτερη 

σημασία υποδηλώνοντας «το σύνολο των σχεδιασμένων χειρισμών για την επίτευξη 

συγκεκριμένου στόχου: ο γενικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση ενός θέματος, για την επίλυση 

προβλήματος κ.λπ.»3. Όταν μάλιστα ο σχεδιασμός αυτός λαμβάνει χώρα στα ανώτατα κρατικά 

κλιμάκια προς επίτευξη συγκεκριμένων εθνικών στόχων ώστε να αποφευχθεί μία πολεμική 

σύγκρουση ή το εν λόγω κράτος να διατηρήσει την πρωτοβουλία των ενεργειών και να 

εξασφαλίσει κάποιο πλεονέκτημα, τότε κάνουμε λόγο για «Υψηλή Στρατηγική»4.  

 Σύμφωνα επίσης με τον ακαδημαϊκό και επίτιμο Α/ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό ε.α. Σκαρβέλη 

Δημήτριο5, η Στρατηγική σχετίζεται άμεσα με την εξωτερική πολιτική ενός κράτους και 

ιδιαιτέρως τα ευαίσθητα εθνικά θέματα και την εθνική ασφάλεια. Την χαρακτηρίζει μάλιστα 

στην πρώτη περίπτωση ως «Εθνική Στρατηγική» ή «Υψηλή Στρατηγική» και στη δεύτερη 

περίπτωση ως «Στρατιωτική Στρατηγική», με τη δεύτερη να επικουρεί την πρώτη. Σημαντικό 

επίσης είναι το γεγονός ότι θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης «Εθνικής 

Στρατηγικής» την καταγραφή των θέσεων στις οποίες έχουν συμφωνήσει όλα τα πολιτικά 

κόμματα για σημαντικά εθνικά ζητήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της 

εξωτερικής πολιτικής μέσα στο χρόνο, χωρίς όμως να περιορίζονται τα όργανα λήψης 

απόφασης ως προς την χρησιμοποιούμενη τακτική ή μέθοδο προσέγγισης των ζητημάτων. Το 

ζητούμενο δηλαδή κατά την υψηλή στρατηγική είναι αφενός η διασύνδεση και αφετέρου ο 

 
2 Βλ. Μπαμπινιώτης Γεώργιος, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 2002, 

σ. 1663. 

3 Οπ.π. 

4 Βλ. Ντόκος Θάνος & Τσάκωνας Παναγιώτης, Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας. Οικοδομώντας το 

Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα. Παπαζήση, Αθήνα, 2005, σσ. 53-56. 

5 Βλ. ΕΛΙΣΜΕ, Προβληματισμοί, Τεύχος 38 (Ιαν-Φεβ 2007), σ. 34 στο 

http://www.elisme.gr/en/periodiko-provlimatismoi/136-38. 

http://www.elisme.gr/en/periodiko-provlimatismoi/136-38
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συντονισμός όλων των διαθέσιμων εθνικών μέσων (στρατιωτικών, οικονομικών, πολιτικών, 

διπλωματικών, κλπ) προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι, οι οποίοι πρέπει -όπως 

καταλαβαίνει κανείς- να είναι σαφώς προσδιορισμένοι και διατυπωμένοι, ώστε να 

εξασφαλιστούν τα εκάστοτε εθνικά συμφέροντα. 

 Η Εθνική ή Υψηλή Στρατηγική, αυτό που σύμφωνα με τον Γιώργο Χατζηθεοφάνους 

καλείται Στρατηγικός Σχεδιασμός6, στην ουσία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της παρούσας 

κατάστασης (κοινωνικής, οικονομικής, κλπ) ενός κράτους, της κατάστασης στην οποία 

επιθυμεί να βρίσκεται μελλοντικά -συνήθως σε τρία έως πέντε χρόνια- καθώς και την 

κατάρτιση ενός σχεδίου υλοποίησης. Αποτελεί ευθύνη της εκάστοτε Κυβέρνησης, ξεκινάει με 

τη διατύπωση του «οράματος του ηγέτη για τη Χώρα» και συνεχίζεται με την ανάλυση7 του 

περιβάλλοντος -τόσο εσωτερικού (δυνατότητες και αδυναμίες) όσο και εξωτερικού (ευκαιρίες 

και απειλές) εντός του οποίου δραστηριοποιείται η χώρα. Καταλήγει δε, στον προσδιορισμό 

των στρατηγικών προβληματισμών, των εμποδίων δηλαδή που πρέπει να υπερβεί ώστε να 

υλοποιηθεί το όραμα και των στρατηγικών επιλογών (τρόποι υλοποίησης του οράματος) με 

βάση τις οποίες καθορίζονται τα εθνικά συμφέροντα. Το τελευταίο στάδιο της Στρατηγικής 

συνίσταται8 αφενός στον καθορισμό των εθνικών στόχων9 και αφετέρου στην εξασφάλιση 

επίτευξης αυτών, μέσω της ανάθεσης συγκεκριμένων έργων στους επιμέρους κρατικούς φορείς, 

προκειμένου να προχωρήσουν και αυτοί στην εκπόνηση του δικού τους σχεδιασμού10. 

 Η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε Στρατηγικής μπορεί να αξιολογηθεί11 

λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως την ικανότητα προσαρμογής στις 

τρέχουσες συνθήκες, την ύπαρξη εσωτερικής συνοχής (συναίνεση της πλειοψηφίας των ληπτών 

απόφασης), την εξασφάλιση οικονομίας δυνάμεων12, τη ρεαλιστικότητα με βάση τις εθνικές 

 
6 Βλ.. Χατζηθεοφάνους Γιώργος, Εθνική Στρατηγική. Πρόταση για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Σιδέρης, 

Αθήνα, 2017, σσ. 46-47. 

7 Προτείνεται η μέθοδος SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats). Βλ.. Χατζηθεοφάνους 

Γιώργος, οπ.π., σσ. 48-49. 

8 Βλ.. Χατζηθεοφάνους Γιώργος, οπ.π., σ. 50. 

9 Ως εθνικός στόχος (μετάφραση του αγγλικού όρου goal ή objective) νοείται καθετί που μπορεί να 

συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών συμφερόντων. 

10 Πρόκειται για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο οποίος είναι πιο λεπτομερής και περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων την εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης (action plan) τα οποία συνθέτουν με τη σειρά τους 

το λειτουργικό-τακτικό επίπεδο. 

11 Βλ. Δασκαλάκης Ιπποκράτης, Αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου «Σχεδίαση και άσκηση 

Στρατηγικής», Σεπτέμβριος 2015, σ. 12 στο https://elisme.gr/images/pdffiles/daskalakis20151014.pdf  

12 Ως οικονομία δυνάμεων υποδηλώνεται η ικανότητα ενός κράτους να χρησιμοποιεί τα άκρως 

απαραίτητα (όχι περιττά) μέσα προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μία συγκεκριμένη 

https://elisme.gr/images/pdffiles/daskalakis20151014.pdf
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δυνατότητες και τέλος την εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών «ατυχών» αποφάσεων. Όταν 

μία Στρατηγική διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε: 

➢ το κράτος που την ακολουθεί είναι σε θέση να καταφύγει σε νέα μέσα ή 

μεθόδους αντιμετώπισης μίας απειλής,  

➢ δεν σημειώνονται άσκοπες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (αποτέλεσμα συνήθως της μειωμένης συναίνεσης),  

➢ τηρείται σε εφεδρεία μέρος των μέσων του για μελλοντική χρήση, γεγονός που 

δεν επιβαρύνει άσκοπα τον πληθυσμό,  

➢ αποφεύγεται η «μάταια» χρήση δυνάμεων για σκοπούς που εξαρχής θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μη εφικτοί και τέλος  

➢ ακόμα και αν -παρά την τήρηση όλων των προαναφερθέντων μέτρων- το 

κράτος ζημιωθεί μελλοντικά σε κάποιον τομέα, έχει τη δυνατότητα ανάκαμψης. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών  

 Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης ο νέος Οργανισμός13 Λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ). 

Σύμφωνα με αυτόν, μία από τις Διευθύνσεις του ΥΠΕΞ είναι και η  Διεύθυνση Στρατηγικού 

και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (ΔΣΕΣ). Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 35 του εν λόγω 

Οργανισμού αναφέρεται ότι «Η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και η 

υποβολή σχετικού σχεδίου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αποτελεί υποχρέωση της 

ΔΣΕΣ, η οποία εφαρμόζεται σε ετήσια βάση. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται από την πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου κάθε χρόνο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

εγκρίνεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το 

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορεί να τροποποιείται πριν από τις ανωτέρω προθεσμίες, 

εφόσον προκύψει η ανάγκη στη βάση εισήγησης της ΔΣΕΣ προς την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου, η οποία είναι επαρκώς αιτιολογημένη». 

 Από τα προαναφερθέντα, συμπεραίνουμε ότι η επίσημη Εξωτερική Πολιτική της χώρας 

μας θα ασκείται πλέον στο πλαίσιο συγκεκριμένης στοχοθεσίας (Στρατηγικό Σχέδιο) η οποία θα 

είναι εγκεκριμένη από την πολιτική ηγεσία και θα εφαρμόζεται μέσα από την υλοποίηση 

επιμέρους δράσεων (Επιχειρησιακό Σχέδιο). Αν και για ορισμένους αυτό θεωρείται κάτι το 

 
κατάσταση. Θα μπορούσε κανείς να την παρομοιάσει με τον αγγλικό όρο «value for money» ο οποίος 

χαρακτηρίζει ένα προϊόν το οποίο έχει συνάμα προσιτή τιμή και καλή ποιότητα .  

13 Βλ. Παράρτημα Α. Νόμος 4781/2021 (ΦΕΚ 31Α/28-02-2021). 
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αυτονόητο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ύπαρξη καταγεγραμμένων στόχων14, επιμέρους 

έργων αλλά και ημερομηνιών υλοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε, αφενός να υπάρχει ο 

σχετικός έλεγχος και αφετέρου να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός συντονισμός όλων των Φορέων. 

Η κατάρτιση ενός Σχεδίου σε ετήσια βάση εξασφαλίζει -σε συνδυασμό με τον μετέπειτα 

απολογισμό έργου- τον απαραίτητο έλεγχο και την ενδεχόμενη αναθεώρηση, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε αλλαγές που σημειώνονται σε διεθνές αλλά και περιφερειακό επίπεδο.  

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ακόμα ότι «Οι υπηρεσίες της Κεντρικής και Εξωτερικής 

Υπηρεσίας έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν στην κατάρτιση, υλοποίηση και 

παρακολούθηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου με βάση τις κατευθυντήριες 

γραμμές και προθεσμίες που τίθενται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Η μη συμμόρφωση 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα». Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο διασφαλίζεται ο επιθυμητός 

συντονισμός που προαναφέραμε, αλλά προσδίδεται μία εξαιρετικά σημαντική διάσταση του 

εκάστοτε Σχεδίου. Όποιος δηλαδή Φορέας του ΥΠΕΞ δεν τηρεί τις προγραμματισμένες δράσεις 

και τις αντίστοιχες προθεσμίες ή ακόμα χειρότερα αποκλίνει (συνειδητά ή μη) από αυτές, θα 

ελέγχεται πειθαρχικά. Αυτό, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, μπορεί να σημαίνει 

ακόμα και την παύση των καθηκόντων του αρμόδιου δημόσιου λειτουργού.  

Το ευρύτερο Κυβερνητικό πλαίσιο 

 Στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της 

Κυβέρνησης δημοσίευσε το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής15 για το έτος 2022 

(ΕΣΚΥΠ 2022). Σύμφωνα με το ΕΣΚΥΠ 2022 «Η προώθηση των ελληνικών συμφερόντων και 

προτεραιοτήτων στην ΕΕ, αποτελεί βασική και σταθερή επιδίωξη του Υπουργείου και προωθείται 

μέσω της ενίσχυσης της θέσης της Ελλάδας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την 

υποστήριξη της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, την ενδυνάμωση των σχέσεων 

με Μεσογειακά Κράτη-Μέλη, εταίρους της Νότιας Γειτονίας και τη Ρωσία, καθώς και την ενεργό 

συμμετοχή στη διαδικασία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης»16. 

Το ΕΣΚΥΠ 2022 -όσον αφορά το ΥΠΕΞ- προβλέπει επίσης: 

 
14 Στη στρατιωτική ορολογία αναφέρονται και ως αντικειμενικοί σκοποί (ΑΝΣΚ). 

15 Βλ. Παράρτημα Β. 

16 Βλ. ΕΣΚΥΠ 2022, σ. 25. 
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➢ την Αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Οικονομικής Διπλωματίας17, με 

ορόσημο την εκπόνηση Νομοσχεδίου για τον ΟΑΕΠ εντός του 1ου Τριμήνου του 2022,  

➢ την Ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες18, με 

ορόσημα την ολοκλήρωση εφαρμογής chatbot στην ελληνική και αγγλική γλώσσα εντός του 2ου 

Τριμήνου του 2022 και στη συνέχεια στην γαλλική, γερμανική και ισπανική γλώσσα εντός του 

3ου Τριμήνου του 2022 και τέλος  

➢ τον Στρατηγικό σχέδιο δημόσιας διπλωματίας για την ενίσχυση της διεθνούς 

εικόνας της χώρας19, με ορόσημο την εκπόνηση του Στρατηγικού σχεδίου δημόσιας 

διπλωματίας που θα ενσωματώνει την ευρεία εφαρμογή σύγχρονων επικοινωνιακών εργαλείων, 

εντός του 3ου Τριμήνου του 2022. 

Τι να περιμένουμε το 2022 

Με  βάση το ΕΣΚΥΠ, το ΥΠΕΞ συνέταξε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης20 του για το 2022. 

Το εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους (με καθορισμένο αρμόδιο στέλεχος 

της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΞ), οι οποίοι αναλύονται σε επιμέρους δράσεις και αυτές με τη 

σειρά τους σε καθορισμένα έργα. Οι στόχοι21 που έχει θέσει το ΥΠΕΞ για το 2022 είναι: 

➢ η προβολή της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό και η αξιοποίηση 

δυνατοτήτων Διασποράς,  

➢ η προώθηση των ελληνικών συμφερόντων και των προτεραιοτήτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση,  

➢ η ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειας και  

➢ η αναβάθμιση της λειτουργίας και των δομών του ΥΠΕΞ. 

Μερικά από τα έργα που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και αναμένεται να μας 

απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον, είναι τα παρακάτω: 

 
17 Βλ. ΕΣΚΥΠ 2022, σ. 100. 

18 Βλ. ΕΣΚΥΠ 2022, σσ. 100-101. 

19 Βλ. ΕΣΚΥΠ 2022, σ. 101. 

20 Βλ. Παράρτημα Γ. 

21 Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 (επιτελική σύνοψη), 21/12/2021, σ. 2. 
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➢ η κατάρτιση δημόσιας διπλωματίας, με την κατάρτιση στρατηγικής και 

στοχοθεσίας για τη δημόσια διπλωματία σε βάθος τριετίας22,  

➢ η ενίσχυση των διμερών και τριμερών συνεργασιών – νέες συνεργασίες, με 

τη διμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, 

την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-

Αρμενίας, την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Λιβάνου, την καλλιέργεια νέων 

συνεργασιών και τη διοργάνωση συνεδρίων Διασποράς23,  

➢ η προώθηση της κλιματικής διπλωματίας σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό 

επίπεδο, με τη διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης (συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις) για 

την προώθηση ζητημάτων κλιματικής αλλαγής24,  

➢ η ενίσχυση της συνεργασίας με τη Ρωσία, με την καλλιέργεια διαύλων 

επικοινωνίας και συνεργασίας (οικονομική, βιομηχανική, τεχνολογική και επιστημονική) με τη 

Ρωσία25,  

➢ η προώθηση ενταξιακής ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, 

με την εμβάθυνση συνεργασίας και εντατικοποίηση των επαφών με τις υπό ένταξη χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων και τη διοργάνωση συνεδρίων και σχετικών εκδηλώσεων26 και  

➢ το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης & Ασύλου, με τη συμμετοχή του 

ΥΠΕΞ στην Task Force που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τις 

 
22 Εντάσσεται στη Δράση «Δράσεις Δημόσιας Διπλωματίας» (1.1.) με αρμόδιους για την δράση τον 

Υφυπουργό αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό και τον ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας 

Διπλωματίας. Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 (επιτελική σύνοψη), 21/12/2021, 

σ. 11. 

23 Εντάσσεται στη Δράση «Διπλωματία της Διασποράς και Ενίσχυση διμερών και τριμερών 

συνεργασιών» (1.2) με αρμόδιους για την δράση τον Υφυπουργό αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 

και τον ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας. Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Ετήσιο 

Σχέδιο Δράσης 2022 (επιτελική σύνοψη), 21/12/2021, σ. 12. 

24 Εντάσσεται στη Δράση «Ισχυροποίηση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη» (2.1.) με αρμόδιο για 

την δράση τον Αναπληρωτή Υπουργό. Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 

(επιτελική σύνοψη), 21/12/2021, σ. 16. 

25 Εντάσσεται στη Δράση «Ισχυροποίηση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη» (2.1.) με αρμόδιο για 

την δράση τον Αναπληρωτή Υπουργό. Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 

(επιτελική σύνοψη), 21/12/2021, σ. 16. 

26 Εντάσσεται στη Δράση «Ισχυροποίηση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη» (2.1.) με αρμόδιο για 

την δράση τον Αναπληρωτή Υπουργό. Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 

(επιτελική σύνοψη), 21/12/2021, σ. 16. 
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Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για θέματα σχετικά με τη μετανάστευση, τα σύνορα και 

το άσυλο27. 

Επίλογος 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι οι διμερείς και τριμερείς συνεργασίες που 

έχει συνάψει μέχρι σήμερα η χώρα μας έχουν οδηγήσει σε αξιόλογα αποτελέσματα, όπως την 

προγραμματισμένη κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου East Med28, την υπογραφή 

Συμφωνίας29 (μερικής) οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδας και της Αραβικής Δημοκρατίας 

της Αιγύπτου και την υπογραφή Αμυντικής Συμφωνίας30 με τη Γαλλική Δημοκρατία. Η 

κλιματική κρίση αναμένεται επίσης να απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη ,καθώς τα ολοένα 

αυξανόμενα αποτελέσματά της έχουν ήδη αρχίσει να την κάνουν εμφανή στην καθημερινότητά 

μας. Όσον αφορά στις σχέσεις της χώρας μας με τη Ρωσία αλλά και τις υπό ένταξη χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων, λαμβάνοντας υπόψιν το πρόσφατο παρελθόν, θα λέγαμε πως ο 

συγκεκριμένος «οδικός χάρτης» της Εξωτερικής μας Πολιτικής αναμένεται να είναι 

«δυσανάγνωστος». Στον τομέα τέλος της Εξαναγκαστικής Μετανάστευσης και του Ασύλου, αν 

και -σε σχέση με την έξαρση που παρατηρήθηκε το 2015 και 2016- έχει σημειωθεί σημαντική 

πρόοδος σε όλους τους τομείς, υπάρχουν ακόμα σημαντικά ζητήματα στα οποία πρέπει να 

εστιάσουμε την προσοχή μας, με έμφαση στον τομέα της πρόληψης. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι -παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά βήματα που 

παρατηρούνται- ο τομέας της Εξωτερικής Πολιτικής κάθε Κράτους, πόσο μάλλον ενός κράτους 

το οποίο βρίσκεται σε ένα ευαίσθητο γεωπολιτικό περιβάλλον όπως η Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικός. Η ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ευμετάβλητη και οι 

δρώντες πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται, προκειμένου να προασπίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Δεν μπορούμε 

επομένως παρά να τηρήσουμε μία επιφυλακτική στάση ως προς την αποτελεσματικότητα της 

μελλοντικής ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής.  

 
27 Εντάσσεται στη Δράση «Υιοθέτηση Ευρωπαϊκού Συμφώνου για Άσυλο & Μετανάστευση στη βάση 

ελληνικών προτεραιοτήτων» (2.2.) με αρμόδιο για την δράση τον Αναπληρωτή Υπουργό. Βλ. Υπουργείο 

Εξωτερικών, Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 (επιτελική σύνοψη), 21/12/2021, σ. 17. 

28 Ο αγωγός East Med χαρακτηρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος 

[Project of Common Interest (PCI)] με αριθμό 7.3.1. Βλ Παράρτημα Δ. 

29 Βλ Η πρωτότυπη συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα  

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/GRCEGY.pdf  

30 Βλ. Παράρτημα Ε. 

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/GRCEGY.pdf
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Οφείλουμε ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι το πρώτο βήμα προς ένα νέο θεσμικό 

πλαίσιο και την ανάπτυξη στρατηγικής κουλτούρας στην Ελλάδα έχει γίνει. Αν και για την ώρα 

ο επίσημος δημοσιευμένος στρατηγικός σχεδιασμός θεωρείται βραχυπρόθεσμος (ετήσιο βάθος 

χρόνου), αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία -σύμφωνα πάντα με τις εξαγγελίες του 

Υπουργείου Εξωτερικών- την επίσημη Στρατηγική και Στοχοθεσία για τη δημόσια διπλωματία. 

Έχοντας βάθος τριετίας, θα πρέπει να τη χαρακτηρίσουμε ως μεσοπρόθεσμη. Στρατηγική 

ωστόσο μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας π.χ. δεκαετίας (μακροπρόθεσμη) θα λέγαμε ότι είναι 

μάλλον αδύνατη, καθώς προϋποθέτει την πολιτική συναίνεση της πλειοψηφίας των Πολιτικών 

Παρατάξεων, προκειμένου να εφαρμόζεται από κάθε Κυβέρνηση. 

Αυτό που απομένει πλέον είναι η υλοποίηση, το «crash test» δηλαδή της εν λόγω 

Στρατηγικής με την πραγματικότητα, και η εξαιρετικής σημασίας αναθεώρηση/προσαρμογή της 

στις μελλοντικές εξελίξεις, καθώς όπως είπε (σε ελεύθερη μετάφραση31) ο Helmut von Moltke: 

 
31 No plan of operations extends with any certainty beyond the first contact with the main hostile force. 

 

« Κανένα σχέδιο επιχειρήσεων δεν επιβιώνει με 

βεβαιότητα μετά την πρώτη επαφή με τον εχθρό » 
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Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Υπουργείου Εξωτερικών 2022 

http://www.elisme.gr/en/periodiko-provlimatismoi/136-38 

https://www.un.org/ 

https://government.gov.gr/ 

https://www.mfa.gr/ 

http://www.et.gr/ 

https://ec.europa.eu/inea/ 

http://www.elisme.gr/en/periodiko-provlimatismoi/136-38
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/GRCEGY.pdf
https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/yp_exoterikwn_2022.pdf
https://www.mfa.gr/
http://www.et.gr/
https://ec.europa.eu/inea/
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Α.  Το Άρθρο 35 του Οργανισμού Λειτουργίας του ΥΠΕΞ 
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 (Πηγή: https://www.mfa.gr/images/docs/eukairies_stadiodromias/organismos-ypex.pdf) 

https://www.mfa.gr/images/docs/eukairies_stadiodromias/organismos-ypex.pdf
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Β.  Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής  για το έτος 2022 

 

 

 

 



 

Centre for International Strategic Analyses (KEDISA) 

 

 

Σελίδα 16 από 30 

 

 

 



 

Centre for International Strategic Analyses (KEDISA) 

 

 

Σελίδα 17 από 30 

 

 

 



 

Centre for International Strategic Analyses (KEDISA) 

 

 

Σελίδα 18 από 30 

 

 



 

Centre for International Strategic Analyses (KEDISA) 

 

 

Σελίδα 19 από 30 

 

 

 

 (Πηγή: https://government.gov.gr/enopiimeno-schedio-kyvernitikis-politikis-2022)

https://government.gov.gr/enopiimeno-schedio-kyvernitikis-politikis-2022
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Γ.  Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2022 
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(Πηγή: https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/yp_exoterikwn_2022.pdf) 

https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/yp_exoterikwn_2022.pdf
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Δ.  Ο χαρακτηρισμός του East Med ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος 

 

 

 (Πηγή: . https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/7.3.1-0025-elcy-s-

m-15) 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/7.3.1-0025-elcy-s-m-15
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/7.3.1-0025-elcy-s-m-15
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Ε.  Η Αμυντική Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας 

 

 



 

Centre for International Strategic Analyses (KEDISA) 

 

 

Σελίδα 30 από 30 

 

(Πηγή: http://www.et.gr/) 

http://www.et.gr/

