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Διπλωματία 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή διερευνά την Πολιτιστική Διπλωματία (ΠΔ) της Κίνας για την περίοδο από το 

2005 μέχρι τις μέρες μας. Συγκεκριμένα εξετάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο της χρήσης της 

ΠΔ ως μέσου προβολής ήπιας ισχύος σε παγκόσμια κλίμακα, οι μηχανισμοί παραγωγής 

πολιτικών και οι αδυναμίες και οι περιορισμοί της. Στο θεωρητικό επίπεδο η έρευνα προβαίνει 

σε μια συγκριτική εξέταση των κυρίαρχων θεωρητικών σχημάτων και όρων που περιγράφουν 

τις μεθόδους προβολής ήπιας ισχύος μέσω της ΠΔ. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ της δυτικής και 

της σινικής αντίληψης  προκειμένου να καταστεί σαφές αν προκύπτει τέτοιας έκτασης 

διαφοροποίηση στην πρόσληψη και ερμηνεία των βασικών όρων που να οδηγεί σε ένα  «δυτικό 

μοντέλο» και ένα «σινικό μοντέλο» στην υλοποίηση των πολιτικών ΠΔ αλλά και ευρύτερα αν 

προκύπτει ένα εναλλακτικό «σινικό Παράδειγμα» κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 

οργάνωσης Η έρευνα ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κινεζικής 

ΠΔ στο διεθνή χώρο. Τα ευρήματα της έρευνας συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ενός «σινικού 

μοντέλου»  ΠΔ η οποία εδράζεται σε μια διαφορετική πρόσληψη και χρήση των πηγών της 

ήπιας ισχύος. 
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“The Chinese Paradigm: The Cultural Diplomacy of China since 

2005” 

Keywords: China, Culture, Soft Power, Cultural Diplomacy, Public Diplomacy  

 

Abstract 

The thesis analyses the Cultural Diplomacy (CD) of China since 2005. The first part examines 

practice of CD as a means of soft power projection at the global scale, the policy-making 

mechanisms and finally its drawbacks and limitations. At a theoretical level, the thesis considers 

several concepts and forms of CD. It compares the western and Chinese perceptions of CD so 

as to ask whether there is an alternative “Chinese Paradigm”. Finally the thesis evaluates the 

impact of Beijing's CD. The thesis argues about the existence of a “Chinese model” of CD that 

is based on alternative perceptions and uses of soft power resources. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 

 

«Η διεθνής πολιτική είναι αυτό που εμείς την κάνουμε να είναι, με τα περιεχόμενα αυτής 

της διαδικασίας αξιολόγησης και της ομάδας των ανθρώπων που εμπλέκεται σε αυτή να 

αποτελούν ζητήματα μείζονος θεωρητικής και συνεπώς πολιτικής σημασίας. Θα πρέπει να 

ξανασκεφτούμε τον κλάδο με τρόπους που θα διαταράξουν τα υφιστάμενα σύνορα τόσο του τι 

θεωρούμε ότι είναι σημαντικό στη διεθνή πολιτική , όσο και του ποιοι υποθέτουμε ότι είναι οι 

νομιμοποιημένοι τρόποι οικοδόμησης της γνώσης για τον κόσμο.»   

Zalewski όπως παρατίθεται στον Χρυσοχόου (2010, p. 122). 

1.1 …περί του ζητήματος (Εισαγωγή – Οριοθετήσεις)  

Σε ένα σχετικά πρόσφατο βιβλίο του για την Κίνα ο Mark Leonard είχε αναρωτηθεί: 

«Αρχίζουμε μεν να συνηθίζουμε την προϊούσα επιρροή της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία, θα 

μπορούσε όμως να μας κάνει να αναδιαμορφώσουμε τις ιδέες μας για την πολιτική και την 

εξουσία;»  (Leonard, 2008, p. 31).  Το σκόπιμα προκλητικό ερώτημα προκύπτει ως απόρροια 

της νέας θέσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής Κίνα) στη διεθνή σκηνή η οποία 

ολοένα και περισσότερο προσιδιάζει σε παγκόσμια δύναμη. Αυτή η εν εξελίξει διαδικασία 

μεταβολής της διεθνούς ιεραρχίας ισχύος αναδεικνύει  την de facto αλλαγή της πρόσληψης της 

εικόνας της Κίνας.  

Με αφετηρία το ερώτημα η εργασία υποστηρίζει ότι, πέρα από την αναμενομένη προβολή της 

Κίνας εξαιτίας της οικονομικής της δύναμης, η ανάδυση της στο προσκήνιο είναι αποτέλεσμα 

ενός μακροπρόθεσμού στρατηγικού σχεδιασμού ο οποίος έχει ως σκοπό τον 

επαναπροσδιορισμό της διεθνούς εικόνας της χώρας. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι η Κίνα 

διεξάγει μια παγκόσμιας κλίμακας επιχείρηση επικοινωνιακής διαχείρισης η οποία έχει δυο 

κύριους στόχους: να ανατρέψει την αρνητική εικόνα της χώρας στο διεθνές πεδίο1 και να 

προβάλλει ένα εναλλακτικό μοντέλο κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης.2  

                                                 
1 Το κυριότερο πρόβλημα της Κίνας αφορά το φόβο για τις προθέσεις της (Barr, 2011, pp. 1-9). Για τα ειδικότερα 

επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζει σε σχέση με τη διεθνή εικόνα της βλ. υποκεφάλαιο 2.1 
2 Όπως το θέτει η πρωτοπόρος κινέζα ακαδημαϊκός Yan:  “The goal of our strategy must be not only to reduce the 

power gap with the United States, but also to provide a better model for society than that given by the United 
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Η μελέτη μας διερευνά τις πολιτικές, τους πόρους και τα μέσα αυτής της επικοινωνιακής 

πολιτικής  που συνδέεται άμεσα με την εικόνα της Κίνας στη διεθνή σκηνή.  Η εργασία ξεκινά 

με αφορμή την ιδέα του Leonard3 «αν θα μπορούσε η Κίνα να μας κάνει να αναδιαμορφώσουμε 

τις ιδέες μας για την πολιτική και την εξουσία» προκειμένου τελικά να εξετάσει «τι παρουσιάζει 

η Κίνα ως εναλλακτική των δικών μας ιδεών;». Η απάντηση εκτιμούμε ότι προκύπτει από 

την εξέταση της  Πολιτιστικής Διπλωματίας  της Κίνας της περιόδου 2005 – 2015. 

Με βάση τα παραπάνω ο σκοπός της παρούσας εργασίας μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:  

 Διερεύνηση του ειδικού ρόλου της Πολιτιστικής Διπλωματίας (Cultural Diplomacy, 

εφεξής ΠΔ) της Κίνας ως μέσου προβολής ήπιας ισχύος και πυλώνα της εξωτερικής 

πολιτικής και εντοπισμός των στόχων που έχει θέσει η ανώτατη πολιτική ηγεσία. 

 Εντοπισμός εκείνων των στοιχείων που η κινέζικη πολιτική χαρακτηρίζει ως κατεξοχήν 

σινικά (μοντέλα, μέθοδοι, μέσα) και εκτίμηση της έκτασης της ποιοτικής 

διαφοροποίησης προκειμένου να εξεταστεί και να εδραιωθεί ή απορριφθεί ο 

χαρακτηρισμός «σινικό». 

 Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και εντοπισμός των ορίων και των δυσχερειών που 

αντιμετωπίζει η ΠΔ της Κίνας. 

Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι: 

 Η διερεύνηση της ιστορικής διαδρομής της ΠΔ της Κίνας προκειμένου να εντοπιστούν 

οι πηγές της και να εξεταστούν πρακτικές οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν ιστορική 

συνέχεια και άρα να συγκλίνουν προς την πιθανότητα ύπαρξης διακριτής σινικής 

ταυτότητας. 

Η εργασία έπρεπε να υπερβεί ορισμένες δυσκολίες που σχετίζονταν κυρίως με την επιλογή του 

θέματος. Η ΠΔ θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μια «υποκατηγορία» της διπλωματίας (Kounalakis 

& Simonyi, 2011, p. 21) ή, με ένα άλλο χαρακτηρισμό, μια: «[…]περιθωριακή περιοχή της 

                                                 
States” (Yan, 2011, p. 99). Η Yan ασχολείται με την μελέτη της προ – Qin περιόδου προκειμένου να αντλήσει 

πρότυπα για μια Σινική Θεωρία Διεθνών Σχέσεων. Για μια συνοπτική επισκόπηση του έργου των κινέζων 

ακαδημαϊκών προς αυτή την κατεύθυνση βλ. (Paltiel, 2011). Η συγκεκριμένη συζήτηση είναι ακόμη ανοιχτή 

καθόσον δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί μια πλήρης «σινική» Θεωρία Διεθνών Σχέσεων (Do, 2015), (Qin, 2010), 

(Qin, 2011). 
3 Μια πρώτη κατεύθυνση για την πορεία της έρευνας προσφέρει ο ίδιος ο Leonard στην αναφορά του για το 

συνέδριο στο Πεκίνο το 2006 με θέμα το «Κινέζικο Όνειρο» (Leonard, 2008, p. 165) ένα ζήτημα το οποίο μέχρι 

σήμερα βρίσκει κατά καιρούς δημοσιότητα, βλ. ενδεικτικά  "The China Dream Vs. The American Dream» (Kai, 

2014). Περισσότερα στο υποκεφάλαιο 1.4 
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διπλωματικής δραστηριότητας».4 (Ninkovich, 2013, p. 43). Ειδικότερα, στην Ελλάδα η 

ερευνητική ενασχόληση με το αντικείμενο της ΠΔ είναι εξαιρετικά περιορισμένη.5 Η ισχνή 

βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται από μια ελληνοκεντρική προσέγγιση και ο αριθμός 

περιπτωσιολογικών ερευνών που εξετάζουν την ΠΔ άλλων χωρών είναι εξαιρετικά μικρός 

περιοριζόμενος κυρίως στην κατηγορία της λεγόμενης «γκρίζας» βιβλιογραφίας με συνέπεια 

να μην είναι εύκολα προσιτός εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε ό.τι αφορά στην 

περίπτωση της ΠΔ της Κίνας στην ελληνική βιβλιογραφία μέχρι σήμερα δεν υφίσταται καμία 

άλλη αντίστοιχη έρευνα.  Κατά συνέπεια η παρούσα αποτελεί την πρώτη χαρτογράφηση του 

χώρου συμβάλλοντας στην ερευνητική παραγωγή του αντικειμένου.6 

1.2 …περί της μεθόδου (Μεθοδολογικά ζητήματα) 

Η επιλογή εστίασης στην κουλτούρα ως παράγοντα διαμόρφωσης διακρατικών σχέσεων μιας 

συγκεκριμένης χώρας αναγκάζει σε επιλογές θεωρητικής και μεθοδολογικής υφής.  Η 

κουλτούρα7, είναι μια έννοια με τεράστιο εύρος και αμέτρητες απόπειρες ορισμού εκ των 

οποίων η εργασία μας θα χρησιμοποιήσει έναν διεθνώς αποδεκτό με αυξημένο εύρος και 

απαλλαγμένο από ιδιαίτερα, θεωρητικής υφής, δεσμά: 8 «{…}  ο πολιτισμός θα πρέπει να 

θεωρείται ως το σύνολο διακριτών πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών 

χαρακτηριστικών της κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας, και ότι περιλαμβάνει, εκτός από τις 

τέχνες και τα γράμματα, τον τρόπο ζωής, τους τρόπους συμβίωσης, τα συστήματα αξιών, τις 

παραδόσεις και τα πιστεύω » (UNESCO, 2001).  Ως συνέπεια αυτού του ορισμού προκύπτει η 

ανάγκη οριοθέτησης ενός πλαισίου αντίστοιχου εύρους το οποίο να επιδέχεται την χρήση μιας 

πληθώρας μεθοδολογικών επιλογών και ερμηνευτικών εργαλείων. 

                                                 
4 Η πρόσφατη αναβάθμιση του ρόλου της Πολιτιστικής Διπλωματίας φαίνεται και από την αλλαγή των τίτλων οι 

οποίοι αναφέρονται στο πεδίο όπως το τίτλο του Arndt «The first resort of the Kings» (Arndt, 2006) και ο 

χαρακτηρισμός «kingly way – wang» στην κινέζικη βιβλιογραφία βλ. (Linsay & Callahan, 2011, p. 349). 
5 Η ελληνική βιβλιογραφία που έχει ως βασικό αντικείμενο έρευνας την Πολιτιστική Διπλωματία αριθμεί τέσσερις 

τίτλους: (Χριστογιάννης, 2006) (Τζουμάκα, 2005) (Γιανναράς, 2003)  (Βενιζέλος, 1998). Αν διευρύνουμε τα 

κριτήρια περιλαμβάνοντας και μεταφρασμένα βιβλία θα βρούμε άλλον ένα τίτλο  (Ninkovich, 2013). Σε επίπεδο 

διδακτορικής διατριβής μετά από έρευνα στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών βρέθηκε να έχει ως 

αντικείμενο την – ελληνική -  ΠΔ μόνο μια: (Κοσμίδου, 2000) 
6 Η προηγούμενη πιο συγγενής μελέτη διερευνά κυρίως το ευρύτερο πεδίο: (Κωνσταντόπουλος, 2014) 
7 Στο υποκεφάλαιο 1.3 διευκρινίζονται οι έννοιες κουλτούρα και πολιτισμός και καθορίζεται ο τρόπος χρήσης 

τους.   
8 Το κείμενο  από την Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, ανακτήσιμο από εδώ:  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/declaration_cultural_diversity_el.pdf.

pdf  

Για την χρήση της έννοιας «πολιτισμός» και «κουλτούρα» στη Δύση και στην Κίνα βλ. υποκεφάλαια 1.3 και 1.4 

αντίστοιχα. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/declaration_cultural_diversity_el.pdf.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/declaration_cultural_diversity_el.pdf.pdf
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 Οι ΔΣ είναι εκ φύσεως ένα διεπιστημονικό πεδίο το οποίο αντλεί από πολλές επιστημονικές 

παραδόσεις. Η εργασία επέλεξε να εκμεταλλευθεί όλο το δυνατό εύρος του πεδίου 

εκλαμβάνοντας το ως χώρο συνάντησης πεδίων σύμφωνα με το Wilson: «[…] Οι Διεθνείς 

Σχέσεις μπορούν να νοηθούν καλύτερα όχι ως επιστήμη, ούτε καν ως μια ακαδημαϊκή πειθαρχία 

αλλά ως ένας κοινωνικός – νοητικός χώρος. Αυτός ο χώρος αναπτύσσεται εδώ και περίπου ένα 

αιώνα και στις μέρες μας λαμβάνει χώρα εντός του μια ευρεία ποικιλία διαλόγων ορισμένοι εκ 

των οποίων αφορούν σε ζητήματα πολιτικών, ορισμένες σε μεθοδολογικά ζητήματα, άλλες σε 

ζητήματα ερμηνείας, άλλες σε ζητήματα πρόβλεψης και άλλες σε κανονιστικά ζητήματα [….]»9 

(Wilson, 2009, p. 2).  Εντός αυτού του πλαισίου και δεδομένης της πρωτεϊκής  φύσης της 

έννοιας του πολιτισμού10 η εργασία συνδιαλέγεται με μια σειρά επικοινωνιακά, κοινωνικά και 

ευρύτερα πολιτιστικά ζητήματα. Τα προηγούμενα την ταξινομούν, σε ό.τι αφορά στο  

θεωρητικό προσανατολισμό της, στην κατηγορία των κονστρουκτιβιστικών μελετών των ΔΣ 

(Jackson & Sørensen, 2006). Η επιλογή μας ενισχύεται από το ιστορικό υπόβαθρο της υπό 

μελέτη χώρας  το οποίο επιδρά στη σχεδίαση των πολιτικών της οι οποίες φαίνεται να 

προωθούν μια αναθεωρητική ατζέντα στη βάση μια νέας ερμηνείας των διακρατικών σχέσεων 

σε παγκόσμια κλίμακα.11 

Για τις ανάγκες της μελέτης διεξήχθη πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα. Στα πλαίσια της 

δευτερογενούς πραγματοποιήθηκε μια επισκόπηση ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

και  της έντυπης και ψηφιακής αρθρογραφίας επιστημονικών περιοδικών καθώς και του 

διεθνούς Τύπου ενώ εξετάστηκαν τεκμήρια πολιτιστικής παραγωγής όπως κινηματογραφικές 

ταινίες και μείζονες αθλητικές εκδηλώσεις.  Αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πορίσματα 

προγενέστερων ερευνών καθώς και στοιχεία από βάσεις δεδομένων αρμόδιων φορέων όπου 

αυτό κρίθηκε αναγκαίο για την τεκμηρίωση των επιχειρημάτων. Στα πλαίσια της πρωτογενούς 

έρευνας πραγματοποιήθηκαν δυο συναντήσεις με κινέζους αξιωματούχους της Πρεσβείας της 

Κίνας και του Ινστιτούτου Κομφούκιος οι οποίοι δεν επιθυμούσαν την αναφορά των στοιχείων 

τους ούτε και την ηχογράφηση των συνομιλιών.  Σκοπός της πρωτογενούς έρευνας ήταν κυρίως 

να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς τα ευρήματα της δευτερογενούς έρευνας, να 

                                                 
9 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 
10 Ο όρος δάνειο από τον Τζιόβα  στο (Ήγκλετον, 2003).  
11 Η Κίνα διαθέτει μια διανοητική παράδοση συγγενική του κονστρουκτιβισμού πριν από την επινόηση του όρου 

στην Δύση όπως μπορούμε να δούμε στο απόσπασμα: «[…] τα πράγματα δεν είναι ουσίες αναλλοίωτες, άφθαρτες, 

αιώνιες. Ωστόσο έχουν μια αλήθεια αναμφισβήτητη, μια πανανθρώπινη και κοσμική αξία. Η αξία αυτή 

αποκαλύπτεται μέσω της διαδικασίας του προσδιορισμού από τα συμφραζόμενα, μέσα από την θέση που 

κατέχουν στο όλον και μέσα από τις σχέσεις που συνάπτουν με τα υπόλοιπα πράγματα» (Μπενετάτου, 2007, p. 

77) 
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αναζητήσει υποδείξεις, να ελέγξει την ακρίβεια ορισμένων στοιχείων και όπου ήταν δυνατόν 

να εκμαιεύσει μια  «σινική» οπτική των υπό εξέταση ζητημάτων. 

Χρονικά η έρευνα μελετά την περίοδο από το 2005 μέχρι σήμερα εκλαμβάνοντας ως ορόσημο 

για την διαμόρφωση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την ΠΔ της Κίνας την ομιλία του 

Προέδρου Χου στις 15 Σεπτεμβρίου του 2005 στον ΟΗΕ. Στην υπόψη ομιλία ο Πρόεδρος Χου 

ανακοίνωσε πως το όραμα της Κίνας για τον σύγχρονο κόσμο ήταν η επίτευξη μιας  

«Αρμονικής Κοινωνίας» (Hu, 2005). Αυτή, όπως καταδεικνύεται στα υποκεφάλαια 1.4 και 2.1, 

ήταν η στιγμή κατά την οποία η έννοια της ήπιας ισχύος ανακηρύχθηκε  επίσημα και δημόσια 

ως πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας αναβαθμίζοντας την Δημόσια Διπλωματία 

ευρύτερα και την ΠΔ ειδικότερα σε κύριο εργαλείο προβολής της. 

 

1.3  Η σημαντική των λέξεων Ι (η Δύση) 

 

Το 1992 κινούμενος στις παρυφές δύο πεδίων, σε μια «περιθωριοποιημένη πραγματικότητα», 

ένας ερευνητής διαπίστωνε το εξής:  «Οι μελετητές των διεθνών σχέσεων φαίνεται να αγνοούν 

το γνωστικό ρόλο των εννοιών των λέξεων και της δομής των προτάσεων» (Χουλιάρας, 1992). 

Σήμερα, 23 χρόνια αργότερα, η έρευνα έχει διανύσει πολύ δρόμο12  η διαπίστωση αυτή όμως 

εξακολουθεί να λειτουργεί ως προειδοποίηση για οποιονδήποτε συνετό ερευνητή των ΔΣ. Το 

παρόν και το επόμενο υποκεφάλαιο προσφέρει τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τη σημασία και 

χρήση των εννοιών τόσο στη Δύση όσο και στην Κίνα. Εστιάζουμε στους σημαντικούς όρους 

της εργασίας: ισχύς, ήπια ισχύς και κουλτούρα. Συμπληρωματικά παρατίθενται ορισμένα 

βασικά στοιχεία για τη Δημόσια Διπλωματία και την ΠΔ. Ευνόητο θεωρούμε πως σε μια 

εργασία μικρής έκτασης το βάρος της ανάλυσης πρέπει να αφορά την προς μελέτη χώρα.  

Προκειμένου να αναφερθούμε στην έννοια της ήπιας ισχύος πρέπει να διευκρινίσουμε  την ίδια 

την έννοια της ισχύος. Για την παρούσα εργασία υιοθετούμε τον σύντομο και περιεκτικό 

ορισμό που εισηγήθηκε ο Dahl  ο οποίος συνοψίζεται σε μια πρόταση: «η ισχύς είναι η 

ικανότητα ενός δρώντα Α να αναγκάσει τον Β να προβεί σε μια ενέργεια στην οποία δεν θα 

προέβαινε χωρίς τον εξαναγκασμό» (Dahl, 1957). Η προφανής προέκταση του ορισμού αφορά 

στον τρόπο επίτευξης του σκοπού ο οποίος δύναται να διακριθεί ποιοτικά σε «εξαναγκασμό» 

                                                 
12 Για τη χρήση και σημασία της γλώσσας στις ΔΣ βλ. ενδεικτικά,  (Fierke, 2002) 
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και «ενθάρρυνση». Πρόκειται για την πλέον βασική διάκριση όλων των μορφών ισχύος η οποία 

επικαλύπτει οποιαδήποτε άλλη κατηγοριοποίηση. Εκ των δύο μορφών ισχύος η εργασία 

εστιάζει στην ενθάρρυνση υπό τη μορφή του έμμεσου επηρεασμού και ειδικότερα με τη μορφή  

της προβολής ενός ελκυστικού πρότυπου (Kurlantzick, 2007, p. 6). Η πρακτική εφαρμογή 

τέτοιων μοντέλων εκ  μέρους κυρίως των ΗΠΑ και κυρίως για την περίοδο του Ψυχρού 

Πολέμου μελετήθηκε  σε πρωτοπόρα έργα όπως του Ninkovich (2013) και του Arndt (Arndt, 

2006) αλλά ήταν ο Nye13 το 1990 που εισηγήθηκε μια επεξεργασμένη θεωρία  (Nye, 1990b).  

Ο Nye στο ομώνυμο βιβλίο του ορίζει την ήπια ισχύ ως εξής: «Η ήπια ισχύς βρίσκεται στην 

ικανότητα να διαμορφώνεις τις προτιμήσεις των άλλων.» (Nye, 2005, p. 34) και προσδιορίζει 

ως πηγές της την κουλτούρα, τις πολιτικές αξίες και την εξωτερική πολιτική  (Nye, 2005, p. 

43) όπως απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα 1.1 Οι πηγές αυτές προσδιορίζουν τις αναγκαίες 

ικανότητες που σχετίζονται με την επιτυχή προβολής ήπιας ισχύος οι οποίες, σύμφωνα με το 

Nye, είναι οι εξής τρεις: ενσυναίσθηση, ικανότητα για δημιουργία ενός οράματος και 

επικοινωνιακές δεξιότητες (Nye, 2005). Ο Nye ισχυρίζεται ότι προκειμένου ένα κράτος να 

διαθέτει μια υπολογίσιμη ήπια ισχύ πρέπει να συνδυάζει με το βέλτιστο τρόπο τους πόρους 

(πηγές ήπιας ισχύος) με τα εργαλεία (δεξιότητες προβολής). Φυσικά είναι προφανές πως το 

κυρίαρχο αξιακό σύστημα καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία μετράται η όποια επιτυχία και 

κατά συνέπεια η ήπια ισχύς σχετίζεται με την συμβατότητα της με τα κυρίαρχα πρότυπα.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Ο όρος «ήπια ισχύς» έκανε την εμφάνιση του στην ορολογία των Διεθνών Σχέσεων για πρώτη φορά το 1990 

μέσω του βιβλίου «Bound to Lead» (Nye, 1990b). Για τις ανάγκες της έρευνας πέρα της βιβλιογραφίας αντλήσαμε 

από τις εξής ομιλίες: 

(Nye, 2005), (Nye, 2009), (Nye, 2010). Για την Κίνα από το  (Nye, 2011), και για την «έξυπνη ισχύ» από τα  (Nye, 

2012) και  (Kounalakis & Simonyi, 2011). 
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Σχεδιάγραμμα 1.1 

Πηγές Ήπιας Ισχύος κατά Nye 

        

                                                     

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων από Nye (2005) 

 

Όπως ήδη αναφέραμε το αξιακό σύστημα σχετίζεται με τα κριτήρια αποδοχής. Στην περίπτωση 

της δυτικής μορφής ήπιας ισχύος το ιδανικό μοντέλο συνδυάζει μια ελκυστική κουλτούρα η 

οποία εδράζεται στον αξιακό κώδικα των δυτικών φιλελεύθερων δημοκρατιών, ο οποίος πρέπει 

να αντανακλάται στην διακυβέρνηση. Τα προηγούμενα απαιτούν αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς επικοινωνιακής αξιοποίησης και προβολής προκειμένου να αξιοποιηθούν 

αποτελεσματικά. Νεότερες έρευνες προσθέτουν στις παραδοσιακές πηγές ήπιας ισχύος ως 

ξεχωριστές κατηγορίες την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα/καινοτομία και την υπεροχή 

σε ζητήματα ψηφιακής διπλωματίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία πιο σύνθετων μοντέλων 

όπως φαίνεται στα σχεδιαγράμματα 2.1 και 3.1 

 

 

 

 

Ήπια 
Ισχύς

Κουλτούρα

Πολιτικές 
Αξίες

Εξωτερική 
Πολιτική 
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Σχεδιάγραμμα 2.1 

Πηγές Ήπιας Ισχύος – 5 παράγοντες υπολογισμού  

 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων από (The Institute for Government, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήπια 
Ισχύς

Διακυβέρνηση 

Διπλωματία

Εκπαίδεσυη
Επιχειρείν/ 
καινοτομία

Κουλτούρα
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Σχεδιάγραμμα 3.1 

Πηγές Ήπιας Ισχύος – 6 παράγοντες υπολογισμού 

 

 

 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων από (Mc Glory, 2015) 

 

Εκτός από την παραδοσιακή μορφή κρατικής διπλωματίας στις μέρες μας έχουν 

αναληφθεί/ανατεθεί λειτουργίες επικοινωνιακής προβολής και διαχείρισης σε Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καλλιτεχνικούς οργανισμούς, τοπικά πολιτιστικά 

σωματεία και άλλες ιδιωτικές οργανώσεις γεγονός που δημιούργησε μια παράλληλη, 

ανεπίσημη, διπλωματική οδό η οποία ενίοτε διαθέτει πρόσβαση σε κρατικούς πόρους ή/και 

ημι-κρατική δομή.14 Όλα τα προηγούμενα καλύπτονται κάτω από τον γενικό όρο Δημόσια 

Διπλωματία (Public Diplomacy, εφεξής ΔΔ), μια νέα, εξευγενισμένη σε μέσα και μεθόδους, 

μορφή της παλαιότερης έννοιας «προπαγάνδα» η οποία με διάφορες ονομασίες μετρά πάνω 

από 90 χρόνια επιτυχημένης εφαρμογής (Cull, 2009). Σε αυτό το πολύ ευρύτερο πλαίσιο μπορεί 

να ενταχθεί και η ΠΔ καθόσον, σύμφωνα με τις έρευνες, ο πολιτισμός (κουλτούρα) όχι μόνο 

                                                 
14 Πρβλ. (Kounalakis & Simonyi, 2011, p. 21) «It is in some cases not even the result of conscious planning and 

deployment, and while it can be “deployed” by governments, in many cases it is better conducted on its own or by 

NGOs»  

Ήπια 
Ισχύς

Κουλτούρα 

Πολιτικοί 
Θεσμοί

Εκπαίδευση

Ψηφιακή 
Διασύνδεση 
με το κόσμο

Οικονομικό 
μοντέλο

Διπλωματία
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είναι σημαντικό εργαλείο της ΔΔ15 αλλά επιπλέον η συμπερίληψη του στα εργαλεία ΔΔ 

προσθέτει δυο σημαντικά πλεονεκτήματα: μια προβλεπτική δυνατότητα σε σχέση με 

αναμενόμενα αποτελέσματα ή σχεδιασμούς και μια δυνατότητα μέτρησης του επηρεασμού16 

(Rhoads, 2009, pp. 179-182) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια συγκριτική επισκόπηση 

όπως βλέπουμε και στους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 1.1 

Οι 10 ισχυρότερες χώρες με κριτήριο κατάταξης την «ήπια ισχύ» όπως υπολογίζεται με 

6 παράγοντες υπολογισμού και η θέση της Ελλάδας και της Κίνας στην παγκόσμια 

κλίμακα 

Σειρά 

Κατάταξης 

Χώρα Δείκτης Ήπιας Ισχύος 

(Συνολικός) 

1.  Ηνωμένο Βασίλειο 75,61 

2.  Γερμανία  73,89 

3.  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 73,68 

4.  Γαλλία 73,64  

5.  Καναδάς 71,71  

6.  Αυστραλία 68,92 

7.  Ελβετία 67,52 

8.  Ιαπωνία 66,86 

9.  Σουηδία 66,49 

10.  Ολλανδία 65,21 

25.  Ελλάδα 45,73 

30.  Κίνα 40,85 

 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων από Mc Glory (2015) 

Σε αυτό το σημείο επιστρέφουμε στην έννοια της κουλτούρας17 προκειμένου μέσω αυτής να 

αναφερθούμε στην Πολιτιστική Διπλωματία η οποία,  όπως ισχυρίζεται η Snow, είναι το 

                                                 
15 Σε μια εκδοχή της η ΔΔ, κατά τον Leonard, σχεδόν ταυτίζεται με την ΠΔ: «Public diplomacy should be about 

building relationships, starting from understanding other countries’ needs, cultures, and peoples and then looking 

for areas to make common cause” (Leonard, 2009). 
16 Διαφορετικές μεθοδολογίες αποδίδουν και διαφορετικές κλίμακες και κατατάξεις. Η κατάταξη που 

παρουσιάζεται επιλέχθηκε εξαιτίας της ευρείας αποδοχής της. 
17 Η πλήρης εξέταση της έννοιας είναι πέραν του σκοπού μας. Η παρούσα μελέτη αντλεί από τα εξής έργα και 

κείμενα Τζιόβας, Δ. (2003). Η Κουλτούρα ως Πρωτεϊκή Έννοια (εισαγωγή που έγραψε για την ελληνική 

μετάφραση του Ήγκλετον) (Ήγκλετον, 2003), (Smith, 2006), (Williams, 1981), (Γκέφου - Μαδιανού, 1999), 

(Geertz, 2003), (Elias, 1997, pp. 71-105), (Burke, 2009). Σε ότι αφορά στην διάκριση μεταξύ κουλτούρας» και 

«πολιτισμού» σημειώνουμε ότι οφείλεται κυρίως στην επιρροή της γερμανικής διανόησης του προηγούμενου 

αιώνα, βλ. (Κόκκινος, 1996). Για την επίδραση της κουλτούρας στις ΔΣ βλ ενδεικτικά: (Lapid & Kratochwil, 

1996), (Depkat, 2003). Για την χρήση του ελληνικού όρου «Πολιτιστική Διπλωματία» η έννοια του πολιτισμού 
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απόλυτο εργαλείο προβολής ήπιας ισχύος:  “soft power is culture power” (Snow, 2009, p. 3). 

Η συγκεκριμένη εργασία κάνει χρήση στο κείμενο εναλλάξ των όρων κουλτούρα και 

πολιτισμός έχοντας εν γνώσει της παραβλέψει  τις σημασιολογικές διαφορές18 με την 

υιοθέτηση ενός ενιαίου ορισμού προκειμένου να γεφυρώσει τον ευρύ αγγλικό όρο «Cultural 

Diplomacy» με τον ελληνικό «Πολιτιστική Διπλωματία». Ειδικότερα η μελέτη, όπως ήδη 

αναφέραμε, χρησιμοποιεί την έννοια «πολιτισμός» σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO  

(2001). Η επιλογή βρίσκεται εγγύτερα στην χρήση του culture όπως χρησιμοποιείται στην 

έννοια Cultural Diplomacy. Η ΠΔ ως έννοια παραμένει επίσημα χωρίς ορισμό19 αλλά 

υφίσταται ένα γενικό consensus το οποίο σύμφωνα με το  λεξικό του Institute for Cultural 

Diplomacy20 μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: «Η Πολιτιστική Διπλωματία μπορεί να περιγραφεί 

ως μια σειρά ενεργειών που βασίζονται και χρησιμοποιούν την ανταλλαγή ιδεών, αξιών, 

παραδόσεων και άλλων πτυχών του πολιτισμού ή της (εθνικής) ταυτότητας είτε για να ενισχύσουν 

τις σχέσεις, την κοινωνικοπολιτιστική συνεργασία ή να προωθήσουν εθνικά συμφέροντα. Η 

Πολιτιστική Διπλωματία μπορεί να ασκείται είτε από το κρατικό τομέα, είτε τον ιδιωτικό τομέα 

ή από την κοινωνία των πολιτών»21 (Chakraborty, 2013, p. 30). Τα προηγούμενα καθιστούν 

φανερή την επικάλυψη του ορισμού της UNESCO με τον ορισμό της Πολιτιστικής 

Διπλωματίας και την έμμεση δυνατότητα συμπερίληψης της ΠΔ εντός της ευρύτερης έννοιας 

της Δημόσιας Διπλωματίας. 

Συνοψίζοντας, η ήπια ισχύς αποτελεί ένα μέσο για την διαμόρφωση προτιμήσεων, μια δύναμη 

έλξης προς τις θέσεις εκείνου που την προβάλει με πειστικό τρόπο. Η κυριότερη πηγή ήπιας 

ισχύος είναι η κουλτούρα (πολιτισμός). Η πιο αποτελεσματική μέθοδος προβολής ήπιας 

ισχύος είναι η άσκηση της Πολιτιστικής Διπλωματίας η οποία μπορεί να είναι τμήμα της 

κρατικής διπλωματίας ή να ασκείται ως τμήμα της Δημόσιας Διπλωματίας μέσω ανεπίσημων 

                                                 
όπως την εισηγείται ο Γιανναράς (Γιανναράς, 2003, pp. 14-16) υπό προϋποθέσεις μπορεί να συμπίπτει με την 

χρήση του culture όπως χρησιμοποιείται στο Cultural Diplomacy. 
18 Για τα προβλήματα ενοιολόγησης και χρήσης των λέξεων κουλτούρα και πολιτισμός στην ελληνική βλ. την 

εισαγωγή του Μπουμπάρη στο Smith (2006, pp. 11-15) 
19 Το λήμμα Cultural Diplomacy του λεξικού του ICD ξεκινά ως εξής: «Although there is no set or commonly 

agreed upon definition of cultural diplomacy, it may be best described as the means through which countries 

promote their cultural and political values to the rest of the world. The essential idea is to allow people access to 

different cultures and perspectives, and in this way, foster mutual understanding and dialogue. Cultural diplomacy 

is practiced by a range of actors including national governments, public and private sector institutions, and civil 

society. » (Chakraborty, 2013, p. 30) η έμφαση δική μας. 
20 Το ICD είναι εξέχων ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός που ειδικεύεται στο πεδίο της Πολιτιστικής και 

Δημόσιας Διπλωματίας στον οποίο διδάσκουν, μεταξύ άλλων, πρώην αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί 

και διπλωμάτες όλων των βαθμίδων βλ. http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en  
21 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 

http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en
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καναλιών επικοινωνίας ιδιωτικών ή ημι-κρατικών.  Σε κάθε περίπτωση το σημαντικό γεγονός 

είναι πως η ποιότητα των διεργασιών καθορίζεται από το βασικό συντελεστή που όπως 

διαπιστώσαμε είναι η κουλτούρα.  

Στο βαθμό που δεχόμαστε πως «ο άνθρωπος είναι ζώο που αιωρείται στους ιστούς των 

σημασιών που ο ίδιος έχει εξυφάνει» (Geertz, 2003) η αποδεκτή πολιτιστική παράδοση που 

μπορεί να αποτελέσει πολλαπλασιαστή ήπιας ισχύος για τη Δύση, όπως την εννοεί ο Nye,  

ταυτίζεται εν πολλοίς με το κυρίαρχο μοντέλο που προβάλλουν οι ΗΠΑ.  Το συγκεκριμένο 

μοντέλο συνδυάζει παλαιές φιλελεύθερες ευρωπαϊκές ιδέες και παραδόσεις  με νεο – 

φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές  που μπορούν αδρά να θεωρηθούν αποτέλεσμα της 

αποκαλούμενης «Συναίνεσης της Ουάσιγκτον».  

1.4  Η σημαντική των λέξεων ΙΙ (η Κίνα) 

«To understand today’s China, it is crucial to know something about its past. And 

especially important for our purposes are those aspects of history that have direct relevance 

for contemporary developments, whether because of the precedent they set or because current 

leaders present themselves as breaking away from them or carrying them forward. » 

(Wasserstrom, 2010) 

 Η Κίνα είναι μια θεμελιωδώς διαφορετική χώρα την οποία δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε 

αγνοώντας την ιστορία της ή την παράμετρο της γλώσσας. Η τελευταία αφορά στην 

διαφορετική ενοιολόγηση σε ορισμένους βασικούς όρους22, απόρροια κυρίως της κουλτούρας 

και των ιστορικών συνθηκών  (Hodge & Louie, 1998, pp. 18-20). Είναι συνεπώς δύσκολο να 

κατανοήσει κανείς την σημερινή ΠΔ αν δεν γνωρίζει το περιεχόμενο και το πλαίσιο χρήσης 

της έννοιας της ήπιας ισχύος στην Κίνα καθώς και το πώς, πότε και υπό ποιες συνθήκες αυτή 

καθιερώθηκε ως ένας από τους πυλώνες της κινέζικης εξωτερικής πολιτικής. Το παρόν 

υποκεφάλαιο ασχολείται με τα δυο αυτά ζητήματα. 

Ξεκινώντας με την ενοιολόγηση της ήπιας ισχύος υπενθυμίζουμε ότι, όπως ήδη αναφέραμε, 

στη νεότερη κινέζικη βιβλιογραφία ο όρος «ήπια ισχύς  έκανε την εμφάνιση του το 1992 όταν 

το  βιβλίο «Bound to Lead» του (Nye, 1990b) μεταφράστηκε στα κινέζικα. Σε αυτό το σημείο 

ξεκινούν οι περιπλοκές καθόσον η έννοια «ήπια ισχύς» στα κινέζικα αποδίδεται με τρεις 

                                                 
22 Δεν αναφερόμαστε στην υφιστάμενη και σε άλλες χώρες διαφορά στη χρήση της ορολογίας, κάτι που 

καλύπτεται ήδη από σχετικά λεξικά όπως του (Li, 1994) αλλά σε μια βαθύτερη διαφοροποίηση πολιτισμικής υφής. 
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διαφορετικούς τρόπους : ruan shili, ruan quanli, ruan liliang, οι οποίοι είναι περίπου ίδιοι 

αλλά, τελικά, ποιοτικά διαφορετικοί, γεγονός που αναγκάζει τους κινέζους Λόγιους σε 

διαφωνίες σχετικά με τη σωστή απόδοση (Glaser & Murphy, 2009, p. 11) (Wang & Lu, 2008, 

p. 386).  Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στο ιστορικό παρελθόν της Κίνας δεδομένου 

του γεγονότος ότι οι Κινέζοι είναι βιωματικά γνώστες του όρου τόσο ως χειριστές της ήπιας 

ισχύος όσο και ως κράτος - στόχος μιας σχεδιασμένης προβολής εκ μέρους ισχυρότερης 

δύναμης. Η αυτοκρατορική Κίνα υπήρξε κράτος που έκανε χρήση της ήπιας ισχύος όπως ο 

δηλώνει, μεταξύ άλλων, ο ίδιος ο   Nye (2011) ενώ στη νεότερη εποχή η χώρα υπήρξε πεδίο 

δοκιμών μεθόδων Πολιτιστικής Διπλωματίας εκ μέρους των ΗΠΑ (Ninkovich, 2013, pp. 249-

253). 

Η πιο απλή προσέγγιση της κινέζικης αντίληψης για την ήπια ισχύ είναι η διαπίστωση του 

Kurlantzick (2007, p. 6) πως αφορά τα πάντα εκτός των τομέων της άμυνας και της ασφάλειας. 

Αυτή η διαπίστωση μολονότι είναι μια εξαιρετική προσέγγιση παραμένει ωστόσο μια πολύ 

αδρή περιγραφή. Μια προσεκτικότερη εξέταση των ζυμώσεων θα μας έδειχνε ότι στην Κίνα ο 

συνδυασμός της παρατήρησης των εξελίξεων στη Δύση με την ταυτόχρονη αναζήτηση 

μοντέλων από την κινέζικη ιστορία23  είχε οδηγήσει σε πιο σύνθετα μοντέλα μέτρησης της 

συγκριτικής ισχύος της χώρας ήδη από την εποχή του Ντενγκ Σιαο Πινγκ. Το κινέζικο μοντέλο 

ονομάζονταν «zonghe guoli» που μπορεί να μεταφραστεί ως ολική εθνική ισχύς 

(comprehensive national power – CNP) (Zhang, 2010, p. 386). Πρακτικά ήταν μια 

προσαρμογή, βελτίωση και επέκταση με σινικό τρόπο24 ενός δυτικού μοντέλου ποσοτικής 

έρευνας και ανάλυσης «σκληρής ισχύος» το οποίο ονομάζονταν Σύνθετος Δείκτης Εθνικής 

Ικανότητας (Composite Index of National Capability – CINC).25 Αντίθετα με το δυτικό 

μοντέλο, το οποίο η εργασία εκτιμά ότι  παρουσιάζει χαρακτηριστικά μιας ρεαλιστικής 

έμπνευσης κλειομετρικής ιστορικής ανάγνωσης,  το κινέζικο μοντέλο συμπεριλάμβανε και 

τους παράγοντες ήπιας ισχύος (Zhang, 2010, p. 386). Από τους παράγοντες ήπιας ισχύος ο πιο 

σημαντικός είναι η κουλτούρα κάτι που ήδη από το 1988 είχε επισημάνει μια εμβληματική 

                                                 
23Υπενθυμίζουμε το έργο της Yan  (2011) και επιπλέον (Paltiel, 2011), βλ. υποσημείωση 1. 
24 Εδώ ο σινικός τρόπος εννοεί την παραδοσιακή ολιστική προσέγγιση των Κινέζων η οποία πηγάζει κυρίως από 

το ταοϊσμό  βλ. (Liu, 2009, p. 223) «Although the myriad things exist in a myriad forms, they all revert to the One 

- qi-gui-yi-ye » αλλά συνδυάζει και την ιστορική εμπειρία της ΕΣΣΔ η οποία ανεπιτυχώς είχε αποδώσει εξαιρετική 

σημασία στην σκληρή στρατιωτική ισχύ. Ο Deng Xiaoping φέρεται να είχε δηλώσει: «In measuring a country’s 

national power, one must look at it comprehensively and from all sides’» (Zhang, 2010, p. 386). 

Για μια σύνοψη των χαρακτηριστικών του κινέζικου μοντέλου βλ. (Angang & Honghua, 2004). 
25 Το μοντέλο CINC είναι μια κατασκευή του Singer για το Correlates of War Project. Περισσότερα για το μοντέλο 

εδώ: (Singer, et al., 1972)  και για το Correlates of War στην ιστοσελίδα του: http://correlatesofwar.org/  

http://correlatesofwar.org/
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μορφή της κινέζικης κομματικής Ακαδημίας, ο Zheng Bijian,26 ο οποίος φέρεται να είχε κάνει 

την ακόλουθη δήλωση: «η πολιτιστική ισχύς είναι μια σημαντική εθνική ισχύς και μια σημαντική  

συνιστώσα της ολικής εθνικής ισχύος27» (Zhang, ο.π).  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη μια αναφορά στην έννοια της κουλτούρας στην Κίνα. Η 

λέξη, με την δυτική έννοια, δεν υπήρχε στο κινέζικο λεξιλόγιο  πριν τον 18ο αιώνα. Το 

παλαιότερο αντίστοιχο της λέξης, μια κομφουκιανική κληρονομιά, εμπεριείχε μια σύνθεση των 

εννοιών της δημόσιας διοίκησης και της εκπαίδευσης.29 Μετά τις εκτεταμένες επαφές με τους 

δυτικούς καθιερώθηκε σταδιακά η χρήση της λέξης  Wénhuà - 文化 της οποίας ο πρώτος 

χαρακτήρας  Wén - 文 αποδίδει τις έννοιες του πρότυπου, της γραφής και του κειμένου ενώ ο 

δεύτερος χαρακτήρας Huà - 化 εμπεριέχει τις έννοιες της αλλαγής και της μεταμόρφωσης.  

(EUNIC, 2011, p. 17).  Η σύνδεση μεταξύ της παλαιότερης και της νεότερης απόδοσης μας 

αποκαλύπτει τη βαθύτερη σημασία και εξηγεί την υψηλή θέση της κουλτούρας στο κινέζικο 

μοντέλο μέτρησης ισχύος: η κουλτούρα παραδοσιακά συνδέεται με την υπεροχή, εμπεριέχει 

και αντανακλά την ταξική διάκριση μεταξύ λογίων/κρατικών λειτουργών και αγροτικού 

πληθυσμού (Zhang, 2010, p. 387). Εμπεριέχει όμως και την έννοια της αλλαγής μέσω της 

διανοητικής ισχύος. Αυτή η ευελιξία στη χρήση της έννοιας την κατέστησε ιδανική για ταύτιση 

με την ήπια ισχύ όπως ήθελε η Κίνα να την χρησιμοποιήσει, δηλαδή ως πολιτιστική ήπια ισχύ 

(wenhua ruanshili). Στην ίδια βάση εξηγείται και η επιμονή της κεντρικής κυβέρνησης να 

αναφέρεται στην σοσιαλιστική κουλτούρα.  

Για να γίνει κατανοητό πρέπει να εξηγήσουμε πως η έννοια της αλλαγής μέσω της διανοητικής 

ισχύος δεν είναι απλά συμβολική. Στην νεότερη Κίνα οι διανοούμενοι και τα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας υπήρξαν κύριοι φορείς μεταρρυθμιστικών κινήσεων πολιτικού 

χαρακτήρα (Χαλικιάς, 2013). Η κυρίαρχη ανάλυση μεταξύ τους υποστήριζε πως η μίξη 

κομφουκιανισμού και κινέζικου μαρξισμού (εγελιανές ιδέες) αποτελούσε το ιδανικό 

ιδεολογικό εργαλείο χειραγώγησης δεδομένου ότι συνδύαζε την κομφουκιανή αντίληψη για 

υποταγή του ατόμου στην ομάδα (κοινωνία) χάριν της αρμονίας με την εγελιανή θέση για την 

υποταγή της ατομικής δράσης στην (ομαδική) ταξική πάλη. Άμεση συνέπεια των παραπάνω 

                                                 
26 Πρόκειται για τον ακαδημαϊκό ο οποίος επινόησε την έννοια της «ειρηνικής ανόδου» (peaceful rise - heping 

jueqi) όταν ήταν υποδιευθυντής της ακαδημίας του ΚΚΚ υπηρετώντας υπό τον μετέπειτα πρόεδρο Hu.  
27 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 
29 Είναι γνωστό ότι η δημόσια διοίκηση στην αυτοκρατορική Κίνα στηρίζονταν σε ένα σύστημα επιλογής 

υποψηφίων μέσω εξετάσεων στα κλασικά κομφουκιανικά κείμενα κάτι που αντανακλά την επίδραση της 

διδασκαλίας του Κομφούκιου και την έμφαση της στην εκπαίδευση.  
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ήταν η δημιουργία αντιπαλότητας μεταξύ κυβέρνησης και μεταρρυθμιστών διανοούμενων οι 

οποίοι αναφερόμενοι στις πολιτιστικές αλλαγές εννοούσαν και τις μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο 

αντίληψης και πολιτικής προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. Αυτό το πεδίο 

αντιπαράθεσης εξηγεί σε αδρές γραμμές την διαρκή ανάγκη καθορισμού εκ μέρους της 

κεντρικής κυβέρνησης ποιο είναι το ορθό περιεχόμενο της κουλτούρας που μπορεί να αποτελεί 

εθνικό άξονα συσπείρωσης. 

Επιστρέφοντας στην προσπάθεια χαρτογράφησης της διαδικασίας ανάδειξης και καθιέρωσης 

της έννοιας στην σύγχρονη κινέζικη πολιτική θα επισημάνουμε μια σειρά κειμένων αλλά και 

γεγονότων τα οποία παραθέτουμε σε χρονολογική σειρά. Ξεκινάμε από την διακυβέρνηση του 

Ντενγκ Σιαο Πινγκ και την ομιλία του στον ΟΗΕ το 1974 στην οποία διακήρυξε το δόγμα των 

Πέντε Αρχών, το θεμέλιο λίθο της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής της Κίνας:  

«Πιστεύουμε ότι τόσο στις πολιτικές όσο και στις οικονομικές σχέσεις τα κράτη πρέπει να 

στηρίζονται στις Πέντε Αρχές του αμοιβαίου σεβασμού της κυριαρχίας και εδαφικής 

ακεραιότητας, της αμοιβαίας μη- επιθετικότητας, της μη – ανάμιξης σε εσωτερικά ζητήματα, στο 

ισότιμο και αμοιβαίο όφελος και στην ειρηνική συνύπαρξη. Είμαστε αντίθετοι στην εδραίωση 

κάθε ηγεμονίας ή σφαιρών επιρροής από κάθε χώρα σε κάθε μέρος του κόσμου καθώς θα 

συνιστούσε παραβίαση των παραπάνω αρχών»30 (Deng, 1974). 

Επί προεδρίας Ντενγκ εφαρμόστηκε η αρχή της διατήρησης χαμηλού προφίλ και η αποφυγή 

κάθε ηγετικής επιδίωξης (Gonçalves, 2013, p. 4). επίσης επί προεδρίας Ντενγκ συνέβησαν το 

1989, με διαφορά μηνών, δυο μείζονα ιστορικά γεγονότα, ένα διεθνές και ένα εθνικό το οποίο 

όμως είχες εκτεταμένο διεθνές αντίκτυπο. Τα δύο αυτά γεγονότα επηρέασαν την διαμόρφωση 

της πολιτικής στα επόμενα χρόνια. Τα γεγονότα στα οποία αναφερόμαστε ήταν η πτώση του 

Τείχους του Βερολίνου στην ΛΔΓ και τα γεγονότα της Πλατείας Tiananmen στην Κίνα. Για τα 

γεγονότα της Πλατείας, μολονότι δεν υπάρχουν επίσημα κρατικά έγγραφα, εικάζουμε βάσιμα 

πως ανησύχησαν το ΚΚΚ και το οδήγησαν στην ανάγκη να ξανασκεφτεί το εσωτερικό 

ακροατήριο. Τα γεγονότα στην ΛΔΓ και η κατάρρευση της ΕΣΣΔ οδήγησαν τον Ντενγκ  να 

δηλώσει τον Δεκέμβριο του 1990: «Νομίζω ότι πρέπει να προωθήσουμε την εδραίωση μιας νέας 

διεθνούς πολιτικής και οικονομικής τάξης»31 (Deng, 1994).  Παρά τη δήλωση η εξωτερική 

                                                 
30 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 
31 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά. 
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πολιτική της Κίνας συνέχισε να ασκείται στο ίδιο πλαίσιο αλλά ήταν προφανές ότι ο Ντενγκ  

υπονοούσε περισσότερα από όσα δήλωνε. 

Η ίδια πολιτική συνεχίστηκε και επί της πρώτης πενταετίας της προεδρίας Jiang. Στην επόμενη 

πενταετία, όπως αντανακλάται στο λόγο του Jiang στο 16ο Εθνικό Συνέδριο του ΚΚΚ, φαίνεται 

πως είχε εδραιωθεί μια εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της Κίνας: «Η Κίνα ανταποκρίθηκε με 

αυτοπεποίθηση σε μια σειρά απρόοπτων διεθνών συμβάντων, υποστηρίζοντας την εθνική 

κυριαρχία και την ασφάλεια της και ξεπερνώντας δυσκολίες και κινδύνους προερχόμενους είτε α 

από οικονομικές ή πολιτικές σφαίρες.»32 (Jiang, 2002).  Στο ίδιο κείμενο γίνεται για πρώτη φορά 

εκτενής αναφορά στην αξία της κουλτούρας για την εθνική ισχύ:  “ Στο σύγχρονο κόσμο ο 

πολιτισμός αλληλεπιδρά με οικονομικές και πολιτικές δραστηριότητες και το κύρος και οι 

λειτουργίες του γίνονται ολοένα και σημαντικές στον ανταγωνισμό για ολική εθνική ισχύ 

{…} ‘Όλα τα μέλη του κόμματος πρέπει να κατανοήσουν πλήρων την στρατηγική σημασία 

της πολιτιστικής ανάπτυξης {…}»33 (Jiang, 2002). 

Ο επόμενος Προέδρος, ο Χου Ζινταο , υπήρξε διευθυντής της κομματικής Ακαδημίας του ΚΚΚ 

κατά την δεύτερη πενταετία της προεδρίας του Jiang και όπως έχουμε αναφέρει είχε ήδη 

επεξεργαστεί  μαζί με τον Zheng Bijiang την ιδέα της «Ειρηνικής Ανόδου» πριν αναλάβει το 

αξίωμα του Προέδρου (Zhang, 2010, p. 386). Στην ομιλία του το 2005 στον ΟΗΕ, διατύπωσε 

για πρώτη φορά την ιδέα του «Αρμονικού Κόσμου» (Harmonious World)34 προβάλλοντας  το 

ως το Σινικό Παράδειγμα της διεθνούς οργάνωσης. Η έννοια του Αρμονικού Κόσμου 

στηρίζονταν σε τέσσερις βασικούς άξονες: πολυμερείς σχέσεις με ισχυρό ρόλο για τον ΟΗΕ, 

συλλογικοί μηχανισμοί ασφάλειας, ευημερία για όλους μέσω αμοιβαία επωφελών 

συνεργασιών και τέλος ανοχή και ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω της 

μεταρρύθμισης του ίδιου του ΟΗΕ προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των 

πολλών (Hu, 2005) (d' Hooghe, 2007, p. 10). Σημειώνουμε ενδεικτικά το κλείσιμο της ομιλίας 

του:  

«Θα ήθελα να επαναλάβω τι πρεσβεύει η Κίνα.  Θα συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά τα 

λάβαρα της ειρήνης, της ανάπτυξης και της συνεργασίας, να ακολουθούμε απαρέγκλιτα το δρόμο 

της ειρηνικής ανάπτυξης, να επιδιώκουμε την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της ειρήνης και να 

                                                 
32 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 
33 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 
34 Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στην ευρύτητα του όρου η οποία στις μέρες μας βρίσκει εφαρμογή 

προωθώντας το σχέδιο του «Νέου Δρόμου του Μεταξιού» με την επίκληση της «Αρμονίας Συμφερόντων - 

Harmony of Interests» βλ. http://www.larouchepub.com/other/2015/4215xi_confucian_culture.html  

http://www.larouchepub.com/other/2015/4215xi_confucian_culture.html
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αφιερωθούμε στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και συνεργασίας με όλες τις χώρες στην βάση των 

Πέντε Αρχών Ειρηνικής Συνύπαρξης {….} Η Κίνα θα εργαστεί μαζί με άλλες χώρες για την 

οικοδόμηση ενός νέου διεθνούς πολιτικού και οικονομικού συστήματος που θα είναι δίκαιο και 

λογικό»35  (Hu, 2005). 

Τα διεθνή αποκαλυπτήρια της νέας πολιτικής που σηματοδότησε η ομιλία του Προέδρου Χου     

διαδέχθηκε η εκτεταμένη καμπάνια στο εσωτερικό της χώρας. Καταρχήν επιδιώχθηκε η 

αναγωγή της πολιτιστικής πολιτικής σε άξονα εθνικής υπερηφάνειας χρησιμοποιώντας ένα νέο 

όρο:  τον Απρίλιο του 2006 διεξήχθη συνέδριο στο Πεκίνο με θέμα «Το Κινέζικο Όνειρο» 

(Leonard, 2008, p. 165). Το νέο σχέδιο και ο καινοφανής όρος υποστηρίχθηκαν από μια 

πανεθνική καινοτόμα36 καμπάνια (Lee, 2014). Ακολούθησε μια εκτενής δημόσια προβολή με 

άρθρα υψηλόβαθμων αξιωματούχων σε εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας37. Το 2006 ο 

Πρόεδρος σε ομιλία του στο κομματικό όργανο σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής (Central 

Foreign Affairs Leadership Group) ανέφερε πως η ενίσχυση του κύρους της χώρας εξαρτάται 

τόσο από την «σκληρή ισχύ», στην οποία περιέλαβε την οικονομία, την επιστήμη, την 

τεχνολογία και την άμυνα, όσο και από την «ήπια ισχύ», στην οποία περιέλαβε μόνο την 

κουλτούρα (Li, 2009, p. 1). Το 2007,  στα πλαίσια του 17ου Εθνικού Συνεδρίου του ΚΚΚ ο 

Χου ανακοίνωσε ότι η Κίνα θεωρούσε στρατηγική επιλογή την στροφή στη χρήση της ήπιας 

ισχύος ως στοιχείο της Ολικής Εθνικής Ισχύος και επιπλέον ως άξονα γύρω από τον οποίο θα 

αναπτύσσονταν η εθνική συνοχή:  

«Ο Πολιτισμός γίνεται μια ολοένα και σημαντικότερη πηγή έμπνευσης εθνικής συνοχής 

και δημιουργικότητας καθώς και ένας ολοένα και σημαντικότερος παράγοντας στο πεδίο 

ανταγωνισμού για μια ολική εθνική ισχύ (zonghe guoli)  {….} Πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί 

στον προσανατολισμό μας στην πορεία για ένα προηγμένο σοσιαλιστικό πολιτισμό, να φτάσουμε 

σε μια νέα έξαρση σοσιαλιστικής πολιτιστικής ανάπτυξης,  να παρακινήσουμε την πολιτιστική 

                                                 
35 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 
36 Η επιλογή του Κόμματος ήταν να εμφανιστεί με λαϊκό προφίλ και να οικειοποιηθεί την αισθητική και την 

γλώσσα μιας παλαιότερης εποχής που έχει αναφορές στην κινέζικη παράδοση αλλά να καινοτομήσει οπτικά στο 

υλικό των αφισών. (Lee, 2014) 
37  Ενδεικτικά αναφέρονται με χρονολογική σειρά: 

α)  «Forum Highlights Role of “Public Diplomacy”», People’s Daily, 4 August 2006. 

β) «Zhao’s remark on public diplomacy in ‘China, US Can Act as Shared Stakeholders», Shanghai Daily, 23 March 

2007 

γ) Zhao Qizheng, «Better Public Diplomacy to Present a Truer Picture of China», People’s Daily, 30 March 2007 

Το Φεβρουάριο του 2007 ο Πρωθυπουργός Wen Jiabao, δημοσίευσε σε εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας το άρθρο 

«Our Historical Tasks at the Primary Stage of Socialism and Several Issues» στο οποίο έγραψε  «‘We should 

conduct public diplomacy in a more effective way» (Wen, 2007).  
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δημιουργία όλου του έθνους  και να ενισχύσουμε τον πολιτισμό ως τμήμα της ήπιας ισχύος της 

χώρας μας {….}»38 (Hu, 2007). 

Ο διάδοχος του, ο  Σι Τζινπινγκ , συνέχισε και προέκτεινε το έργο του προκατόχου του.39  

Επιλέγοντας συμβολικά την έδρα της UNESCO εκφώνησε στις 27 Μαρτίου 2014 μια ομιλία η 

οποία επικαιροποίησε τις κινέζικες προθέσεις, ταξινόμησε την Κίνα στις ειρηνικές 

αναθεωρητικές δυνάμεις και όρισε τον πολιτισμό ως το κύριο πεδίο και μοχλό άσκησης 

πολιτικής και αναβάθμισε τις φιλοδοξίες της χώρας του (Xi, 2014).  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω: Η ομιλία του Χου Ζινταο  το 2005 ήταν η πρώτη διεθνής δήλωση 

προθέσεων της Κίνας ως ήπιας αναθεωρητικής δύναμης στην οποία χρησιμοποίησε μια αμιγώς 

σινική ιδέα ήπιας ισχύος (Αρμονικός Κόσμος). Η επόμενη ομιλία του Χου  στο 17ο Συνέδριο 

του ΚΚΚ διασαφήνισε το περιεχόμενο των σινικών χαρακτηριστικών της κουλτούρας το οποίο 

θα συνιστούσε ταυτόχρονα ένα εθνικό όραμα40 και μια διεθνή εναλλακτική πρόταση (Κινέζικο 

Όνειρο). Τα εν λόγω σινικά χαρακτηριστικά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: προτεραιότητα 

στον άνθρωπο  (yi ren wei ben), επιδίωξη επίτευξης αρμονίας μεταξύ ανθρώπου και φύσης 

(tian ren he yi)  και εύρεση αρμονίας στην διαφορετικότητα (he er butong) (Glaser & Murphy, 

2009, p. 14). Η ελκυστικότητα του σινικού μοντέλου ενισχύεται από την οικονομική επιτυχία 

των πολιτικών της αποκαλούμενης «Συναίνεσης του Πεκίνου» (Beijing Consesus) και του 

δόγματος των Πέντε Αρχών του Deng.  Το μίγμα αποτελεί την ραχοκοκαλιά της κινέζικης 

Πολιτιστικής και Δημόσιας Διπλωματίας: μια σινική εκδοχή της έννοιας της ήπιας ισχύος η 

οποία περιλαμβάνει τα δυτικά χαρακτηριστικά αλλά, θεωρητικά,  είναι ευρύτερη της δυτικής, 

εναλλακτική στην οπτική της, και ανθρωποκεντρική41 στο σχεδιασμό της. Όλα τα 

                                                 
38 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 
39 «[…]under Xi’s leadership, Chinese policy-makers, foreign affairs officials and scholars have become more 

vocal than before in expressing China’s intention to play a greater role in international affairs» (Zhang, 2015, p. 

2) 
40 Σε αυτό το σημείο συντασσόμαστε με τη θέση που διατυπώνουν ορισμένοι μελετητές  η οποία υποστηρίζει ότι 

για την κινέζικη Πολιτιστική Διπλωματία το εσωτερικό κοινό είναι πιθανόν να είναι σημαντικότερο από το 

εξωτερικό κοινό εξαιτίας της ανάγκης της κυβέρνησης για αυξημένη αποδοχή (Lu, 2008, p. 431) (d' Hooghe, 

2007, p. 6). Επιπλέον πρόβλημα δημιουργεί η πολυεθνική σύνθεση της Κίνας, η οποία είναι περισσότερο γνωστή 

εξαιτίας των, εθνικιστικού χαρακτήρα, προβλημάτων που προκαλεί στην κεντρική κυβέρνηση. Η διαχείριση ενός 

τέτοιου ζητήματος καθίσταται ευκολότερη δημιουργώντας «σημεία αναφοράς» που να απευθύνονται στο ευρύ 

κοινό. Στην έκφραση «σημείο αναφοράς»  εμπεριέχεται και μια συγκεκριμένη, ελεγχόμενη και εν πολλοίς 

κατασκευασμένη εκδοχή της ιστορίας και της παράδοσης, μια πρακτική που συνέβαλλε στη γέννηση του έθνους 

– κράτους στη Δύση όπως την παρουσιάζει ο Hobsbawn (Hobsbawm & Ranger, 2004). Σημαντικό στο ζήτημα  

είναι το έργο του Guo (2004). Στο συγκεκριμένο σημείο θα επανέλθουμε στο υποκεφάλαιο 2.4 όταν θα 

αναφερθούμε στους περιορισμούς της κινέζικης ΠΔ 
41 Τονίζουμε τη σημασία της λέξης   Ren - 仁   η οποία εμπεριέχεται στις εκφράσεις : yi ren wei ben  και  tian 

ren he yi. Η λέξη Ren αποδίδεται ως φιλανθρωπία, καλοσύνη και ευγένεια (η ιδανική σχέση μεταξύ δυο 
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προηγούμενα συνηγορούν στην εκτίμηση μας για ένα σχέδιο σύμφωνο με την κινέζικη 

παράδοση η οποία κινείται στην longue durée42. 

Κλείνοντας πλέον τον κύκλο συγκριτικής θεώρησης των μοντέλων ήπιας ισχύος Δύσης – 

Κίνας,  όπως τα εξετάσαμε στα υποκεφάλαια 1.3 και 1.4, καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα: το δυτικό, ατομοκεντρικό μοντέλο, όπως το εισηγείται ο Nye, είναι το μοντέλο 

της κοινωνίας των ΗΠΑ: συνδυάζει παλαιές φιλελεύθερες ευρωπαϊκές ιδέες και παραδόσεις με 

νέο – φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές  που μπορούν αδρά να θεωρηθούν αποτέλεσμα της 

αποκαλούμενης «Συναίνεσης της Ουάσιγκτον». Επιπλέον το δυτικό μοντέλο φέρει το βάρος 

του παρελθόντος: είχε σχεδιασθεί εξαρχής ως εξαγώγιμο προϊόν με σκοπό την 

«ομογενοποίηση» της Δύσης κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου (Ninkovich, 2013). Στον 

αντίποδα το σινικό, κολεκτιβιστικού χαρακτήρα43,  μοντέλο αντλεί από την σύζευξη τριών 

παραδόσεων: της περιόδου του Μάο που εστίαζε στην ισότητα και την δικαιοσύνη, της 

μεταρρυθμιστικής περιόδου του Ντενγκ που έθεσε τα θεμέλια της λεγόμενης «Συναίνεσης του 

Πεκίνου», και τέλος από την τρισχιλιετή κομφουκιανή παράδοση. Επιπλέον, όπως 

επισημάναμε, οι Κινέζοι μελετητές υπό το βάρος της πίεσης ενός εσωτερικού ακροατηρίου 

αντιλαμβάνονται την ήπια ισχύ ως εργαλείο στα πλαίσια τόσο της εσωτερικής όσο και της 

εξωτερικής πολιτικής, τις οποίες μεθοδολογικά προσεγγίζουν ως ένα οργανικό σύνολο. (Lu, 

2008), (Barr, 2011), (Angang & Honghua, 2004), (Κωσνταντόπουλος, 2014). Αυτό ήταν το 

Σινικό Παράδειγμα που εξήγγειλε για πρώτη φορά το 2005 ο Πρόεδρος Χου με τον Αρμονικό 

Κόσμο και κατόπιν εξειδίκευσε τόσο ο ίδιος όσο και ο διάδοχος του με το Κινέζικο Όνειρο. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τους φορείς σχεδιασμού, τα μέσα, τους πόρους και 

τελικά τα όρια του μέσω της μέτρησης της αποδοχής του. 

 

                                                 
ανθρώπων) και είναι μια από τις τρεις θεμελιώδεις έννοιες του κομφουκιανισμού (Ren - Φιλανθρωπία, Yin - 

Δικαιοσύνη, Li – Τελετουργικό).  
42 Ο όρος είναι, φυσικά,  δάνειο από τον Braudel  
43 Η κοινωνική οργάνωση, σύμφωνα με τον Κομφούκιο, έχει ως ελάχιστη μονάδα την διευρυμένη οικογένεια 

(Μπενετάτου, 2007). Αυτή η παρατήρηση κατατάσσει τους κινέζους και την κινέζικη κουλτούρα στις 

κολεκτιβιστικές κουλτούρες κάτι που την καθιστά ουσιωδώς διαφορετική σε μια σειρά ζητημάτων από 

οποιαδήποτε κουλτούρα έχει ως μονάδα το άτομο (δυτικές). Ενδεικτικά τα σημαντικότερα σημεία 

διαφοροποίησης σε σχέση με την Δύση στο (Geert & Gert, 2005, pp. 73-114), με συνοπτικές πληροφορίες στους 

πίνακες στις σελίδες: 78 -79, 83,92,97,104,109,112. Από το έργο των Dai & Li (2013, p. 241) επισημαίνουμε τη 

σημασία του έθνους και της οικογένειας: «Nation and family are the subjects of value in Chinese collective 

orientation, which means an individual is expected to be loyal to the nation and filial to his or her parents».Για 

μια εικόνα των μεταβολών του αξιακού κώδικα όπως μαρτυρούνται από τις αισθητικές αλλαγές  βλ. (Bryce & 

Wei, 1998). Για μια πρόσφατη εκδοχή του Κομφουκιανισμού η οποία δίνει έμφαση στην ατομική θεώρηση (νέο 

– κομφουκιανισμός) βλ. (Qing, 2011, pp. 18-19).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

WANG – Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΡΑΠΟΣ  

(Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ) 

 

«Όλα είναι η ιδέα που έχουμε για αυτά»  

(Αυρήλιος, 2008, p. 83) 

2.1 Το πεδίο: τα επικοινωνιακά προβλήματα της Κίνας και η 

επιστράτευση  της Πολιτιστικής Διπλωματίας 

«{…} χωρίς να κατανοούμε την Κίνα είναι αδύνατο να κατανοούμε την παγκόσμια 

πολιτική κατάσταση {…}»   

 (Leonard, 2008, p. 33) 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην εμφάνιση του Προέδρου Σι στον ΟΗΕ το 

2014. Σε αυτή την εμφάνιση επέλεξε να ξεκινήσει το λόγο του με το επίγραμμα του 

Οργανισμού  “Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses 

of peace must be constructed” (Xi, 2014). Δεδομένου ότι η κινέζικη πολιτική διέπεται από 

εσωτερική συνέπεια, συνοχή και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εξετάσαμε την επιλογή του 

Προέδρου Xi στο πλαίσιο που είχε θέσει ο προκάτοχος του Χου με ένα λιγότερο γνωστό 

κείμενο του στο οποίο έγραφε τα εξής (τα έντονα γράμματα με επιλογή μας): «Την ίδια στιγμή 

πρέπει νηφάλια να κατανοήσουμε ότι εχθρικές ξένες δυνάμεις εντείνουν στρατηγικές και 

συνομωσίες προκειμένου να δυτικοποιήσουν και να διαιρέσουν την χώρας μας {….}»44 (Hu, 

2011). 

Τα προηγούμενα τα συνδέουμε με την ομιλία του Jiping, στην Ακαδημία Τεχνών του Πεκίνου 

το 2014, μετά την ομιλία του στον ΟΗΕ,  στην οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα, έκανε την 

ακόλουθη επισήμανση : «{…} επισήμανε πως η λογοτεχνία και η τέχνη  είναι μια σημαντική 

επιχείρηση για το Κόμμα και το λαό, το μέτωπο (battlefront) της λογοτεχνίας και της τέχνης 

                                                 
44 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 
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είναι σημαντικό μέτωπο για το Κόμμα και το λαό»45 (Xinhua, 2014). Το συμπέρασμα όλων των 

παραπάνω είναι ότι η Κίνα βρίσκεται, εν μέρει οικειοθελώς, εν μέρει αναγκαστικά,  σε ένα 

ανταγωνιστικό πεδίο το οποίο παρουσιάζει χαρακτηριστικά πολέμου. Σε αυτό το πλαίσιο το 

παρόν κεφάλαιο και τα υποκεφάλαια του ονοματοδοτούνται  σε «πολεμικό» κλίμα, 

περιγράφοντας ανά ενότητα το πεδίο της μάχης, τους στρατηγούς, τα σχέδια, τα μέσα και τους 

περιορισμούς του «όπλου» της ΠΔ 

Ο καθορισμός του πεδίου ανταγωνισμού και η ανάλυση της αποστολής της κινέζικης ΠΔ 

προκύπτει από την εξέταση του συνδυασμού των εγγενών σχεδιαστικών χαρακτηριστικών της 

και των αντικειμενικών ζητημάτων που καλείται να διαχειριστεί. Συγκεκριμένα, αναλύοντας 

τα κείμενα συμπερασμάτων του  17ου και 18ου Εθνικών Συνεδρίων του ΚΚΚ διαπιστώνουμε 

πως η Κίνα έχει σχέδια τόσο «επιθετικής» όσο και «αμυντικής» επικοινωνιακής διαχείρισης τα 

οποία καθιστούν τον πολιτισμό (ως ΠΔ)  βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής, της 

οικονομίας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Πρακτικά, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, κάνει 

χρήση της ΠΔ ως εργαλείο της σχεδιασμένης στρατηγικής διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας 

προκειμένου να δομηθεί η «επιθυμητή» εικόνα του έθνους-κράτους με σκοπό να 

μεγιστοποιηθεί η οικονομική ωφέλεια46 (Smits, 2014).  

Η αναφορά στην εικόνα χώρας μας δημιουργεί την ανάγκη να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με 

τον όρο. Στην εργασία μας χρησιμοποιούμε δυο παλαιότερους, σύντομους, ορισμούς. Σύμφωνα 

με τον πρώτο ορισμό του Boulding  (1959) η εικόνας μιας χώρας είναι το σύνολο των γνώσεων, 

συναισθημάτων και συμπεριφορών με τις οποίες συνδέεται η αναφορά σε αυτήν για κάθε ένα 

άτομο ξεχωριστά και το οποίο σύνολο περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 

1. Γνωσιακό στοιχείο: τι γνωρίζουμε για την συγκεκριμένη χώρα  

2. Συναισθηματικό στοιχείο: ποια αισθήματα μας δημιουργεί  

3. Αξιολογικό στοιχείο: πως αξιολογούμε την χώρα  

4. Συμπεριφορικό στοιχείο: η τάση για συμπεριφορά που έχουμε απέναντι στην χώρα 

και σε ό.τι σχετίζεται με αυτή  

Τα παραπάνω η Elizur συνόψισε σε μια πρόταση λέγοντας πως εικόνα μιας χώρας είναι το 

σύνολο των χαρακτηριστικών της που μας έρχεται στο μυαλό όταν την σκεφτόμαστε (1987). 

                                                 
45 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 
46 Η διαδικασία αυτή έχει επικρατήσει διεθνώς να ονομάζεται  «nation branding» 
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Όλα τα προηγούμενα μπορούν να ταυτιστούν με την προσλαμβανόμενη εικόνα και αποτελούν 

το αντικείμενο διαχείρισης μιας σχεδιασμένης εκστρατείας της οποίας στόχος πρέπει να είναι 

η αντιμετώπιση (ιδανικά: η ακύρωση) των συνεπειών της προσλαμβανόμενης εικόνας μέσω 

της κατάλληλης προσαρμογής της προβαλλόμενης εικόνας.47 Εστιάζοντας συνεπώς στο 

μείζον ζήτημα της επικοινωνιακής διαχείρισης πρέπει να ξεκινήσουμε με την κατηγοριοποίηση 

των επιμέρους προβλημάτων δημόσιας εικόνας της υπο μελέτη χώρας.  Με πιο απλή γλώσσα 

θα λέγαμε ότι σκοπός της εκάστοτε χώρας είναι να ανατρέπει τα αρνητικά στερεότυπα.48  Όπως 

θα δείξουμε αμέσως παρακάτω μια επισκόπηση των δυτικών ΜΜΕ (ηλεκτρονικά μέσα, 

περιοδικά, εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια κλπ.) δίνει αποτελέσματα σχετικά με την εικόνα 

της Κίνας που μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: Διεθνείς Σχέσεις 

και Πολιτική, Οικονομία, Περιβάλλον και Υγειονομικά Ζητήματα, Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

Ελευθερίες.  

Αναλυτικά, η Κίνα δημιουργεί αισθήματα φόβου σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο εξαιτίας 

των στρατιωτικών δυνατοτήτων που έχει ή μπορεί να αποκτήσει σε συνδυασμό με την πολιτική 

του Πεκίνου το οποίο αρνείται να αποκηρύξει την πιθανή χρήση βίας έναντι της Ταιβάν.49 

Ομοίως τυγχάνει αρνητικών αναφορών εξαιτίας της ραγδαίας οικονομικής ανόδου η οποία 

επιτεύχθηκε με χρήση μέσων που κρίνονται οριακά θεμιτά,50 από κράτος υπο μονοκομματικό 

καθεστώς το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται ως κομμουνιστικό με όποιους αρνητικούς συνειρμούς 

δημιουργεί αυτό στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες.51 Το προηγούμενο ζήτημα συνδέεται 

                                                 
47 Ενδεικτικά για την προσλαμβανόμενη εικόνα της Κίνας από τις ΗΠΑ βλ. την έρευνα του 2012 (Pew Research 

Center, 2012). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβαλλόμενες εικόνες κρατών βοηθητικό είναι το 

υλικό του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ελληνικού ΥΠΕΞ το 2009, βλ. 

http://www.gpsg.org.uk/athens/indexgr.html  
48 «Το στερεότυπο είναι ένα προκατασκευασμένο σχήμα αντίληψης ή σκέψης που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην 

πραγματικότητα και στην αντίληψη που σχηματίζουμε για αυτήν προκαλώντας απλοποιήσεις γενικεύσεις και 

διαστρεβλώσεις και παράγοντας ανορθολογικές κρίσεις» (Βασιλείου & Σταματάκης, 2000). Ενδεικτικά για τις 

στερεοτυπικές εικόνες της Κίνας στα ΜΜΕ των ΗΠΑ βλ. (Wu, 2010).  
49 Ο φόβος για μια δυνητικά επιθετική Κίνα αποσταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή οδηγώντας σε ανταγωνισμούς 

και αύξηση στρατιωτικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή βλ., την έκθεση για τις προβλέψεις των ΗΠΑ : «In 

the coming years, countries such as China will continue seeking to counter U.S. strengths» (United States 

Department of Defense, 2014, p. 6) Η έκθεση φαίνεται πώς λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις ανεξάρτητες 

εκτιμήσεις συντηρητικών ινστιτούτων όπως το CSIS βλ. (Center for Strategic and International Studies, 2014, p. 

2). Στο ίδιο κλίμα βλ. (Gertz, 2000).  

Παραδείγματα για την προσλαμβανόμενη εικόνα της Κίνας, από το διεθνή (δυτικό) τύπο: (The Economist, 2014),  

 (The Guardian, 2015) 
50 Η Κίνα φέρεται να είχε ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας λίγο κάτω από 10% για 32 συνεχόμενα χρόνια (The 

British Embassy Beijing , 2014, p. 2). Δεδομένης της περιορισμένης πρόσβασης σε στοιχεία υφίσταται ένα κλίμα 

ασάφειας σχετικά με την πραγματική εικόνα όπως τονίζουν ανεξάρτητοι αξιολογητές βλ. (Capital Economics, 

2015) Ενδεικτικά ζητήματα οικονομικής φύσεως : η νομισματική πολιτική που διατηρεί τεχνητά το επίσημο 

νόμισμα υποτιμημένο και η κλειστή οικονομία που δεν ευνοεί ξένες επενδύσεις, βλ. (Gertz, 2000). 
51 Βλ. ενδεικτικά (Landry, 2012), (Yanpeng, 2015).  

http://www.gpsg.org.uk/athens/indexgr.html
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σε επίπεδο επικοινωνίας με το θέμα της διαφθοράς του κρατικού μηχανισμού.52 Επιπρόσθετα 

προβλήματα δημιουργούνται από την διαπιστωμένη εκτενή περιβαλλοντική μόλυνση στην 

Κίνα, συνέπεια της κούρσας για οικονομική ανάπτυξη της περιόδου διακυβέρνησης του Ντενγκ 

Σιαο Πινγκ.53 Επίσης ζητήματα δημόσιας υγείας, όπως οι επιδημίες SARS, συνδέθηκαν με 

δημοσιεύματα για ελλιπείς πολιτικές ποιοτικών και υγειονομικών ελέγχων της παραγωγής του 

αγροτοκτηνοτροφικού τομέα αλλά και με σοβαρά κενά στις διαδικασίες πιστοποίησης της 

καταλληλόλητας επεξεργασμένων τροφίμων.54 Η μελέτη μας εκτιμά ότι, μετά το φόβο για μια 

δυνητικά πανίσχυρη οικονομικά και στρατιωτικά Κίνα, τα μεγαλύτερα προβλήματα στην 

δημόσια εικόνα της Κίνας είναι οι διαρκείς αναφορές σε παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και η διαχείριση του ζητήματος του Θιβέτ (d' Hooghe, 2007, pp. 13-14). 

Απέναντι σε αυτά τα εξαιρετικά σύνθετα επικοινωνιακά προβλήματα η ανώτατη κινέζικη 

πολιτική ηγεσία επιστράτευσε την ΠΔ με σκοπό, όπως ήδη αναφέραμε, να πετύχει την βέλτιστη 

επικοινωνιακή διαχείριση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από την ανάλυση που 

προηγήθηκε διαπιστώθηκε πως το μείζων πρόβλημα της προσλαμβανόμενης εικόνας της Κίνας 

ήταν ο φόβος που δημιούργησε η ραγδαία άνοδος της στην διεθνή ιεραρχία οικονομικής ισχύος 

σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που αυτή η ισχύς προσέφερε σε μια σειρά πεδίων όπως ο 

στρατιωτικός. Η αντιμετώπιση αυτού του φόβου ήταν ο στόχος του συνθήματος του Αρμονικού 

Κόσμου που όπως είδαμε, εισήγαγε ο Προέδρος Χου (σχεδιασμένη προβαλλόμενη εικόνα).  

Η πιο πειστική απόδειξη συνεπούς, λεπτομερούς και διαρκώς προσαρμοζόμενου σχεδιασμού 

όλων των παραπάνω προσφέρεται στα επίσημα κείμενα της Υψηλής Στρατηγικής της Κίνας, 

της οποίας οι πιο πρόσφατες κατευθύνσεις αποτυπώνονται στα κάτωθι αναφερόμενα κρατικά 

έγγραφα:55 

                                                 
Η προσλαμβανόμενη εικόνα της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού: (The Sydney Morning Herald, 

2015). 
52 Βλ. ενδεικτικά: (China Daily online, 2015). 
53 Μελέτες Κινέζων ειδικών έχουν επισημάνει τους κινδύνους: βλ. (Qingbin & Jinhui, 2015) και (Han, 2015). 

Ενδεικτικά: διαδραστικός χάρτης που αποτυπώνει τα επίπεδα μόλυνσης της ατμόσφαιρας και ενημερώνεται σε 

πραγματικό χρόνο: http://aqicn.org/map/china/#@g/-7.498/45.37/2z  (Air Quality Index - AQI, 2015) 

Πρόσφατα σχετικά άρθρα από το διεθνή τύπο: (Wired, 2015),  (Earth Porm, 2015), (The Guardian, 2015b) 
54 Βλ. ενδεικτικά: (The New York Times, 2015) 
55 οι τίτλοι διατηρήθηκαν στα αγγλικά,  όπως εντοπίζονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, για αποφυγή σύγχυσης 

μεταξύ πολλών κειμένων που φέρουν παρόμοιους τίτλους και επειδή τα πρωτότυπα έγγραφα είναι σε κινέζικες 

ιστοσελίδες αμετάφραστα 

http://aqicn.org/map/china/#@g/-7.498/45.37/2z
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1. Decision on Major Issues Concerning Comprehensively Deepening Reforms adopted at 

the close of the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee on 12 

November 201356 

2. 11th Five-Year National Plan 2006-201157 

3. Report to 17th National Congress of CPC of 200758 

4. 12th Five-Year National Plan 2011-201559 

5. Report to 18th National Congress of the CPC of China of 201260 

Αναλυτικότερα, η επισκόπηση των προαναφερθέντων εγγράφων μας δείχνει καταρχήν πως 

μετά την στροφή του 2005 και την ενσωμάτωση της ΠΔ στην Υψηλή Στρατηγική όλα τα 

θεμελιώδη κυβερνητικά κείμενα χάραξης πολιτικής που ακολούθησαν επικαιροποιούν και 

διασαφηνίζουν διάφορα ζητήματα θέτοντας τους γενικούς στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο 

εξετάζουμε τα δυο πιο πρόσφατα έγγραφα το 12ο Πενταετές Εθνικό Σχέδιο (12th Five-Year 

National Plan 2011-2015) και την Αναφορά του Προέδρου στο 18ο Εθνικό Συνέδριο του ΚΚΚ 

(Report to 18th National Congress of the CPC of China of 2012). Στο υποκεφάλαιο 2.3 που θα 

εξεταστούν οι πόροι και τα μέσα της ΠΔ θα εξετάσουμε και το  Κείμενο Αποφάσεων που 

αφορά ειδικά σε τεχνικά ζητήματα ΠΔ το σημαντικό: Decision on Major Issues 

Concerning Comprehensively Deepening Reforms adopted at the close of the Third Plenary 

Session of the 18th CPC Central Committee on 12 November 2013 

 Το πρώτο έγγραφο που εξετάζουμε στο παρόν υποκεφάλαιο, εξαιτίας της φύσης του, αποτελεί 

ταυτόχρονα ένα οδικό χάρτη, ένα άθροισμα σχεδίων Υπουργείων και μια λίστα με ενδείκτες 

ελέγχου προόδου των σχεδίων. Με μια λέξη πρόκειται για ένα αυστηρά τεχνοκρατικό 

κείμενο.61  Στο Τμήμα 10 του κειμένου εντοπίζουμε το Σχέδιο Πολιτιστικής Μεταρρύθμισης 

και Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού το οποίο εστιάζει στην οικονομική διάσταση.  

Κάνει αναφορά στη  στην κινέζικη βιομηχανία του πολιτισμού (Cultural and Creative 

Industries– CCIs) και στην ανάγκη προώθησης της επιρροής της κινέζικης κουλτούρας σε 

διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον ψηφιακό τομέα (ειδικά στις ψηφιακές 

εκδόσεις και στις εφαρμογές πολυμέσων για κινητά)  αλλά παράλληλα, σε εφαρμογή της 

                                                 
56 (China Daily online, 2013) 
57 (National Development and Reform Commission (NDRC) People's Republic of China, 2011)    
58 (Hu, 2007) 
59 (British Chamber of Commerce in China, 2011) 
60 (Hu, 2012) 
61 “The five-year plan for China has long been a coherent framework for action. Over the decades, these plans 

have been very successful in providing broad guidelines for policies and reforms.” (Morgan Stanley, 2011) 
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βασικής πολιτικής επιλογής για στόχευση του εσωτερικού ακροατηρίου,  αναφέρεται στην 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και προβλέπει την ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών 

και δικτύων σε αγροτικές περιοχές. Τα προηγούμενα συνδυάζονται, προκειμένου να 

πολλαπλασιαστεί η επίδραση τους, με το Αναπτυξιακό Σχέδιο για το Εμπόριο και τις 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου το οποίο βρίσκεται σε άλλο σημείο του εγγράφου. Το 

υπόψη Σχέδιο θεωρεί τις υπηρεσίες του τομέα του πολιτισμού κλειδί της αναπτυξιακής 

πολιτικής και σχεδιάζει την ανάπτυξη προγραμμάτων σε συνεργασία με το  Υπουργείο 

Πολιτισμού.  

Το δεύτερο έγγραφο, η αναφορά του Προέδρου, είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Αναφέρει ό.τι 

ο πολιτιστικός τομέας πρόκειται να γίνει ένας από τους βασικούς πυλώνες  της οικονομίας και 

τοποθετεί την ανάπτυξη της βιομηχανίας του πολιτισμού ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες 

εθνικές προτεραιότητες. Αυτή η επιλογή σηματοδοτεί την επιθυμία της κινέζικης κυβέρνησης 

να ενισχύσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα της κινέζικης κουλτούρας ως απόδειξη της 

αυξανόμενης ισχύος και ευημερίας της χώρας. Αναφέρεται επίσης ό.τι η Κίνα απαιτείται να 

«ανοίξει» την πολιτιστική της βιομηχανία στις διεθνείς επιρροές αφομοιώνοντας την 

τεχνογνωσία που επέτρεψε σε άλλες χώρες να επιτύχουν υψηλά επίπεδα. Ο στρατηγικός 

στόχος του σχεδίου, όπως συνοψίζεται στο ίδιο κείμενο, είναι να αυξηθεί η γνώση για τον 

κινέζικο πολιτισμό εντός και εκτός χώρας και η ανάπτυξη ενός ισχυρού σοσιαλιστικού 

πολιτισμού στην Κίνα.62  

Έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα  και έχοντας διαπιστώσει ό.τι η Κίνα, μετά την περίοδο 

του Ντενγκ Σιαο Πινγκ, παρουσιάζει ολοένα και πιο φανερά συμπεριφορά αναδυόμενης 

δύναμης η οποία  αναπτύσσει πολιτικές ΔΔ και ΠΔ στα βήματα των προηγούμενων 

υπερδυνάμεων63 μπορούμε να συνοψίσουμε τους βασικούς στόχους της Υψηλής Στρατηγικής 

της Κίνας στο τομέα του Nation Branding στα εξής: διαχείριση/βελτίωση της παγκόσμιας 

εικόνας της χώρας, παρουσίαση και διάδοση τους κινέζικου πολιτισμού (και κυρίως 

                                                 
62 Η εισαγωγή ενός «σοσιαλιστικού αξιακού κώδικα» ξεκίνησε υπό τον Πρόεδρο Xi και εν μέρει συνδέθηκε με 

τον στόχο της καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω μιας δημόσιας προτροπής για παραδειγματική εφαρμογή του 

κώδικα εκ μέρους των αξιωματούχων (κρατικών και κομματικών) (Xinhuanet, 2013). 
63 Η επιδίωξη της Κίνας για την παγκόσμια προβολή ενός «Κινέζικου Ονείρου» μπορεί να συγκριθεί με την 

αντίστοιχη στάση των ΗΠΑ όπως διαμορφώθηκε την περίοδο 1938 -1950 όταν μέσω ενός εκτεταμένου 

προγράμματος έθεσαν τα θεμέλια της πολιτιστικής ηγεμονίας τους. Όπως γράφει ο Ninkovich  «μετά τον πόλεμο 

η αντίληψη περί αμερικανικής παγκόσμιας ηγεμονίας ήταν ευρύτατα αποδεκτή από ιθύνοντες αμερικανικούς 

κυβερνητικούς και ιδιωτικούς κύκλους» και σημειώνει το παράδειγμα της Αμερικάνικης  Εταιρείας  Βιβλιοθηκών, 

η οποία υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ όφειλαν «τώρα και για πολύ καιρό στο μέλλον να αποτελέσουν μέρος της 

παγκόσμιας ηγεσίας στο πολιτιστικό πεδίο […]» (Ninkovich, 2013, p. 23). 
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παγκόσμια προβολή του «σινικού» μοντέλου το οποίο περιγράφεται ως «Κινεζικό 

Όνειρο») προώθηση αμοιβαίας κατανόησης ως βάση για την βελτίωση των πολιτικών και 

οικονομικών σχέσεων και προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειδικά στον τομέα της 

πολιτιστικής βιομηχανίας (Smits, 2014, p. 11) (d' Hooghe, 2007, pp. 6, 17 - 19). Όλα τα 

παραπάνω στοιχεία εντοπίζονται πλέον στο δημόσιο λόγο του Προέδρου Σι (Xinhuanet, 2014).  

Τελειώνοντας την έρευνα του πεδίου στο οποίο η Κίνα εισήλθε για να δώσει ταυτόχρονα μια 

παγκόσμια και μια εθνική μάχη64 εκτιμούμε ό.τι έχει καταδειχθεί με σαφήνεια ό.τι το κάλεσμα 

στα όπλα καταρχήν ήταν μονόδρομος αλλά τελικά μετετράπηκε σε επιλογή της Κίνας που 

συμβαδίζει με τις επικοινωνιακές ανάγκες της και το ρόλο που φιλοδοξεί να αναλάβει. Στο 

επόμενο υποκεφάλαιο θα εξετάσουμε τα επιμέρους σχέδια και το επιτελείο που ανέλαβε την 

σχεδίαση και την υλοποίηση τους. 

2.2 Οι στρατηγοί: η σχεδίαση και υλοποίηση της Πολιτιστικής 

Διπλωματίας  

 

« […] bureaucracy is the next major player in the policy- making process in China after 

the top leaders. » 

(Lai & Kang, 2013, p. 294) 

«Ο έξυπνος μαχητής αποβλέπει στο αποτέλεσμα της συνδυασμένης ενέργειας και δεν 

απαιτεί πάρα πολλά από τα μεμονωμένα άτομα» 

(Τζου, 2000, p. 37) 

 

Η προηγηθείσα στο υποκεφάλαιο 2.1 συνοπτική επισκόπηση βασικών πτυχών της κινέζικης 

υψηλής στρατηγικής στον τομέα της ΠΔ μας οδηγεί στο επόμενο βήμα, στην ανάγκη να 

εξετάσουμε πώς οι γενικές κατευθύνσεις μεταφράζονται σε μετρήσιμους στόχους. Το παρόν 

υποκεφάλαιο ασχολείται με την παραγωγή πολιτικής και την διακυβέρνηση στον τομέα της 

Εξωτερικής Πολιτικής της  Κίνας εστιάζοντας στο εξεταζόμενο αντικείμενο της ΠΔ. 

                                                 
64 Οι διμέτωποι αγώνες (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό) αποτελούν μια ιστορική παρακαταθήκη του ΚΚΚ 

αλλά και της Κίνας γενικά. 
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Πριν εκθέσουμε τα πορίσματα της μελέτης κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ορισμένα 

βασικά ζητήματα τα οποία ορίζουν (και περιορίζουν) το πλαίσιο της έρευνας. 

1. Δεν υφίσταται στη γνωστή δυτική βιβλιογραφία65 καμία πλήρης και σε βάθος μελέτη 

του δαιδαλώδους, γαργαντουικού μεγέθους και πολυεπίπεδου κινέζικου κρατικού 

μηχανισμού. Όλες οι γνώσεις μας στηρίζονται κυρίως σε στοιχεία που έχουν διαθέσει 

οι Κινέζοι και είναι γνωστό ό.τι η ροή πληροφοριών ελέγχεται στενά.66  

2. Η Κίνα είναι, με κάθε κριτήριο, η τελευταία ζώσα από τις αρχαίες αυτοκρατορίες. Το 

μέγεθος, η σύνθεση του πληθυσμού, το ιστορικό βάθος, οι ομιλούμενες γλώσσες, οι 

σύγχρονες προσθήκες στην διακυβέρνηση και την οικονομία καθώς και η πολιτική 

«ιδιομορφία» του κοινωνικού μοντέλου καθιστούν δυνατό τον ισχυρισμό πως δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ενιαία μονάδα από μια έρευνα που ασχολείται με την ΠΔ. 

Για την καλύτερη οπτική κατανόηση των παραπάνω παραθέτουμε τους χάρτες 1.2 και 

2.2 στους οποίους αποτυπώνονται οι διοικητικές περιφέρειες και οι εθνο – γλωσσικές 

ομάδες της ΛΔΚ. 

3. Κάθε προσπάθεια σύνοψης των βασικών χαρακτηριστικών του μηχανισμού 

διακυβέρνησης και παραγωγής πολιτικής αναπότρεπτα περιορίζεται στη επιφάνεια 

περιγράφοντας μόνο τις εμφανείς λειτουργίες και ιεραρχίες. Το βάθος των διαδικασιών 

καθώς και οι «υπόγειες» διασυνδέσεις μεταξύ υπηρεσιών, επιπέδων διακυβέρνησης και 

ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών παραμένουν terra incognita. 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Εξαιρούνται οι εκθέσεις που εκπονούνται από τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών (πιο γνωστές οι εκθέσεις 

της CIA) οι οποίες λόγω διαβάθμισης ασφαλείας δεν είναι προσιτές στο ευρύτερο κοινό και μόνο οι τίτλοι τους 

μπορούν ενίοτε να ανακτηθούν  
66 Το παρόν υποκεφάλαιο στηρίζεται σε επεξεργασία στοιχείων για την δομή της κεντρικής κομματικής 

οργάνωσης και της κρατικής διοίκησης της Κίνας που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της κινεζικής κυβέρνησης 

http://www.china.org.cn/english/features/state_structure/64404.htm και επιπλέον στο  Σύνταγμα της ΛΔΚ : (PRC 

National People's Congress , 2004) καθώς και στα:  (Xia, 2008), (Landry, 2012), (Zong, 2008), (Lai & Kang, 

2013), (Lanteigne, 2009) (Martin & Lawrence, 2013) 

http://www.china.org.cn/english/features/state_structure/64404.htm


Χάρτης 1.2 

Οι Διοικητικές Περιφέρειες της  ΛΔΚ 

 

Πηγή: Πανεπιστήμιο του Τέξας (http://www.lib.utexas.edu/maps/china.html ) 

http://www.lib.utexas.edu/maps/china.html


 

Χάρτης 2.2 

Οι εθνογλωσσικές ομάδες της ΛΔΚ ανα περιοχή 

 

Πηγή: Πανεπιστήμιο του Τέξας (http://www.lib.utexas.edu/maps/china.html ) 

http://www.lib.utexas.edu/maps/china.html


Η εκτενής και σε βάθος εξέταση της διακυβερνητικής δομής και των σχέσεων εξουσίας στην 

Κίνα είναι πέραν των σκοπών αυτής της εργασίας. Στα πλαίσια του προαναφερθέντος 

περιορισμού η εξέταση των επιμέρους λειτουργιών θα εστιαστεί στις σχετιζόμενες με το 

αντικείμενο της ΠΔ με αναφορές σε ευρύτερες σχέσεις μόνο όταν είναι αναγκαίο. Έχοντας 

διευκρινίσει τα παραπάνω προχωράμε στην εξέταση του συστήματος διακυβέρνησης στον 

τομέα της Εξωτερικής Πολιτικής και ακόμη πιο στενά στον τομέα της ΠΔ. 

Το Σύνταγμα της Κίνας προβλέπει ότι το ανώτατο νομοθετικό όργανο είναι το Εθνικό Λαϊκό 

Συνέδριο (εφεξής ΕΛΣ) το οποίο συνέρχεται κάθε χρόνο. Το Συνέδριο, του οποίου τα μέλη 

έχουν εκλεγεί από κατώτερα ιεραρχικά Λαϊκά Συνέδρια των Επαρχιών και αυτόνομων 

περιοχών, επιβλέπει την Προεδρία και έχει την εξουσία εκλογής Προέδρου, ο οποίος τυπικά 

έχει περιορισμένες εξουσίες και εκλέγεται για 5ετη θητεία, ανανεώσιμη για μια ακόμη εκλογή. 

Ως Πρόεδρος εκλέγεται πάντοτε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚ από όπου αντλεί και την 

ουσιαστική εξουσία του. Επίσης το Συνέδριο επιβλέπει την Κυβέρνηση και διορίζει, μετά από 

επιλογή του Προέδρου, τον Πρωθυπουργό ο οποίος προΐσταται της Κυβέρνησης.  Το Συνέδριο 

επιπλέον επιβλέπει την δικαστική εξουσία (το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο και το Ανώτατο 

Λαϊκό Γραφείο Εισαγγελέα) καθώς και τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.67 Με εξαιρετικά 

λιγοστές εξαιρέσεις η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων  του ΕΛΣ είναι ταυτόχρονα και 

μέλη του ΚΚΚ κάτι που καθιστά το ΕΛΣ «θεσμό - σφραγίδα», ένα ανώτατο όργανο 

επικύρωσης αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί από το ΚΚΚ.  Επειδή το Συνέδριο συνέρχεται 

μια φορά κατ΄έτος και μόνο για 10 μέρες εργασιών έχει προβλεφθεί η δημιουργία επιτροπών 

από το Συνέδριο οι οποίες συνεδριάζουν όλο το έτος ενώ υπάρχει επίσης η Διαρκής Επιτροπή 

του Συνεδρίου η οποία διαθέτει δικές της επιτροπές οι οποίες επιβλέπουν τους 

σημαντικότερους τομείς πολιτικής (Martin & Lawrence, 2013, pp. 7-8). Σχηματικά η δομή 

διακυβέρνησης της Κίνας φαίνεται στα σχήματα  1.2 και 2.2 και οι επιτροπές του ΕΛΣ στο 

σχήμα 3.2 

 

 

 

                                                 
67 Στην Κίνα ο Στρατός επιβλέπεται τυπικά από το ΕΛΣ αλλά υπάγεται διοικητικά και στο ΚΚΚ το οποίο ελέγχει 

επίσης τη Στρατοχωροφυλακή. Είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι ως 1η αποστολή του Στρατού ορίζεται η 

διατήρηση της εξουσίας του ΚΚΚ (Cooper, 2009, p. 3) 
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Σχεδιάγραμμα 1.2 

Η Δομή Εξουσίας στην Κίνα Ι (παράλληλες δομές κυβέρνησης κόμματος) 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από (Martin & Lawrence, 2013) 

 

 

 

 

Δομή Εξουσίας 

Κυβέρνηση ΚΚΚ 

Δικαστική  Νομοθετική Εκτελεστική Εκτελεστικό Νομοθετικό 

Στρατός 

Προεδρία 

της ΛΔΚ 

Κρατικό 

Συμβούλιο 

Ανώτατο 

Δικαστήριο 

Γενικός 

Γραμματέας 

Διαρκής 

Επιτροπή 

Πολιτικού 

Γραφείου 

Διαρκής 

Επιτροπή 

του Εθνικού 

Συνεδρίου 

Εθνικό 

Λαϊκό 

Συνέδριο 

Πολιτικό 

Γραφείο 

Ανώτατη 

Εισαγγελία 

Κεντρική 

Επιτροπή 

Εθνικό 

Συνέδριο 

Κόμματος 



41 

 

Σχεδιάγραμμα 2.2 

Η Δομή Εξουσίας στην Κίνα ΙΙ (η ιεραρχία με βάση το Σύνταγμα)  

 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από (Martin & Lawrence, 2013). 

Στο παραπάνω σχήμα η κεντρική ιεραρχική απεικόνιση αφορά στην επίσημη κρατική δομή 

ενώ τα δυο πλαϊνά πλαίσια στέκουν εκτός επίσημης ιεραρχίας αλλά παρόλαυτα ως φορείς 

ουσιαστικής ισχύος. Ειδικότερα η Διαρκής Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΚ όπως 

θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια αποτελεί την πηγή της πραγματικής εξουσίας στην Κίνα. 

      

Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο

Κρατικό Συμβούλιο 
Πρωθυπουργός

Υπουργεία και 
Οργανισμοί

Οργανισμοί υπό το 
Κρατικό Συμβούλιο

Πρόεδρος της ΛΔΚ

Αντιπρόεδρος της ΛΔΚ

Ανώτατο Λαϊκό 
Δικαστήριο

Ανώτατο Λαϊκό 
Γραφείο Εισαγγελέα

Διαρκής 

Επιτροπή του 

Πολιτικού 

Γραφείου του 

ΚΚΚ 

Λαϊκό 

Συμβουλευτικό 

Συνέδριο 

Πολιτικής 



Σχεδιάγραμμα 3.2 

Τα όργανα του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου  

 

Πηγή:  Επεξεργασία στοιχείων από (Xia, 2008), (Landry, 2012), (Zong, 2008), (Lai & Kang, 2013), (Lanteigne, 2009) (PRC National People's 

Congress , 2004)

Εθνικό Λαικό Συνέδριο (2987 
Σύνεδροι)

Επιτροπή Υποθέσεων 
Εθνικοτήτων

Νομική Επιτροπή

Επιτροπή Νομικών και 
Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Οικονομίας και 
Οικονομικών

Επιτροπή Παιδείας, 
Επιστήμης, Πολιτισμού και 

Υγείας

Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων

Επιτροπή Κινεζικών 
Υποθέσεων στο Εξωτερικό

Επιτροπή Προστασίας Πόρων 
και Περιβάλλοντος

Επιτροπή Αγροτικών 
Υποθέσεων

Διαρκής Επιτροπή του ΕΛΣ

Γραφείο Γενικών Υποθέσεων
Επιτροπή Οικονομικών 

Υποθέσεων
Επιτροπές Χονγκ Κονγκ και 

Μακάο

Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων



Από τα προαναφερθέντα το σημείο στο οποίο επιμένουμε είναι η κυρίαρχη θέση του ΚΚΚ στο 

σύστημα. Η Κίνα είναι ένα μονοκομματικό κράτος68 στο οποίο κάθε θεσμός και υπηρεσία 

λειτουργεί εντός του πλαισίου που ορίζεται από τα ανώτατα όργανα του κόμματος. Μια 

απεικόνιση της κυρίαρχης θέσης του ΚΚΚ και της διασύνδεσης του με την θεσμική και 

διοικητική οργάνωση του κράτους δίνεται στα σχήματα 4.2 και 5.2 τα οποία αποτελούν μια 

προσπάθεια οπτικής αναπαράστασης του πυρήνα της διακυβέρνησης της Κίνας. Το ΚΚΚ 

βρίσκεται στην καρδιά των εξουσιών κάθε επιπέδου διακυβέρνησης,, ακριβέστερα το ΚΚΚ 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εξουσιών με άμεση συνέπεια την έλλειψη σαφούς 

διαχωρισμού των εξουσιών στον αντίποδα του δυτικού κανόνα (Martin & Lawrence, 2013). 

Σχεδιάγραμμα 4.2 

Απεικόνιση της διασύνδεσης ΚΚΚ και εξουσιών στην δομή διακυβέρνησης της Κίνας. 

 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων από :  (Xia, 2008), (Landry, 2012), (Zong, 2008), (Lai & Kang, 

2013), (Lanteigne, 2009) (PRC National People's Congress , 2004) 

                                                 
68 Στην Κίνα υπάρχουν άλλα 8 κόμματα εκτός του ΚΚΚ όμως πρόκειται για ελεγχόμενα όργανα του ΚΚΚ τα 

οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα προκειμένου να μην αναφέρεται η χώρα ως μονοκομματική.  
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Σχεδιάγραμμα 5.2 

Διασύνδεση ΚΚΚ και εξουσιών σε ένα επίπεδο (κάθετη τομή του σχήματος 3.2) 

 

 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από (Xia, 2008), (Landry, 2012), (Zong, 2008), (Lai & Kang, 

2013), (Lanteigne, 2009) (PRC National People's Congress , 2004) 

 

Η εκτενής εξέταση της δομής και λειτουργίας του ΚΚΚ είναι πέραν των σκοπών της εργασίας 

μας. Αρκούμαστε στην αδρή περιγραφή ενός οργανισμού ο οποίος έχει πυραμιδική μορφή 

ιεραρχίας, αυστηρό πρωτόκολλο, υπόγειες διεργασίες και συμμαχίας και μια συλλογική 

ηγεσία.  Σε συνέχεια των σχημάτων 3.2 και 4.2 παραθέτουμε και το σχήμα 6.2 με το οποίο 

οπτικοποιείται η δομή πυραμίδας του ΚΚΚ. Όπως προαναφέρθηκε η κορυφή της κομματικής 

ιεραρχίας είναι συλλογική (7μελής Διαρκής Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου) και ο πρώτος 

μεταξύ ίσων αυτής της κλειστής ομάδας είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος και 

ταυτόχρονα Πρόεδρος της χώρας. Τα υπόλοιπα μέλη αυτής της Επιτροπής είναι ταυτόχρονα 

κυβερνητικά πρόσωπα (όπως ο Πρωθυπουργός) και Πρόεδροι των άτυπων αλλά πανίσχυρων 

Εκτελεστική

ΔικαστικήΝομοθετική

ΚΚΚ 
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κομματικών συμβουλίων (Μικρά Καθοδηγητικά Συμβούλια – Small Leading Groups – SLG) 

που διαμορφώνουν τις ισχύουσες πολιτικές, επιβλέπουν την εφαρμογή και ασκούν έλεγχο 

απευθείας επί του εκτελεστικού κρατικού μηχανισμού (υπουργεία και άλλοι φορείς) (Martin & 

Lawrence, 2013) (Lai & Kang, 2013, p. 300). Δύο από τα συμβούλια αυτά θα εξετάσουμε λίγο 

παρακάτω όπου εστιάζουμε στα όργανα διαμόρφωσης και άσκησης ΠΔ. 

 

Σχεδιάγραμμα 6.2 

Η πυραμίδα της ιεραρχίας του ΚΚΚ σε εθνικό επίπεδο 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από: (Lai & Kang, 2013), (Lanteigne, 2009) (PRC National 

People's Congress , 2004) 

Μια σύνοψη των προηγουμένων σε μια πρόταση μπορεί να γίνει ως εξής:  υπάρχουν 2 

διαφορετικές ιεραρχίες και δομές διακυβέρνησης, η κρατική και η κομματική, τις οποίες σε 

αδρές γραμμές αποτυπώσαμε στα σχήματα 1.2 και 2.2. Αυτές οι δομές δεν είναι ανεξάρτητες. 

Το ΚΚΚ έχει ενσωματώσει το μηχανισμό του εντός των κρατικών θεσμών όπως 

Διαρκής Επιτροπή Πολιτικού 
Γραφείου (7 μέλη)

Πολιτικό Γραφείο (25 μέλη)

Κεντρική Επιτροπή του 
Κόμματος (205 μέλη)

Εθνικό Συνέδριο του 
Κόμματος (2270 σύνεδροι)
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αναπαραστήσαμε στα σχήματα 4.2 και 5.2. Για τις ανάγκες της έρευνας πρόκειται να 

εξετάσουμε ανεξάρτητα τους κρατικούς και τους κομματικούς οργανισμούς χάραξης πολιτικής 

προκειμένου στο τέλος να δούμε την αλληλεπίδραση και τις δυναμικές.  

Σε κρατικό επίπεδο υπάρχει μια πλειάδα φορέων που εμπλέκονται στην χάραξη και υλοποίηση 

της κυβερνητικής γραμμής στην Εξωτερική Πολιτική οι οποίοι απαριθμούνται και εξετάζονται 

στα περισσότερα κείμενα που ασχολούνται με το αντικείμενο (Lai & Kang, 2013, pp. 301 - 

305). Για της ανάγκες της έρευνας μας εστιάζουμε στους ακόλουθους δυο φορείς: το 

Υπουργείο Εξωτερικών (εφεξής ΥΠΕΞ) και το Υπουργείο Εμπορίου (εφεξής ΥΠΕΜΠ). Το 

κατεξοχήν αρμόδιο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής υπουργείο είναι το ΥΠΕΞ αλλά με 

δεδομένη την έμφαση της Κίνας στο πεδίο των εμπορικών – οικονομικών σχέσεων ως μείζονα 

παράγοντα διεθνούς πολιτικής παρουσίας έχουν δοθεί αρμοδιότητες στο ΥΠΕΜΠ και μεταξύ 

των δυο υπουργείων και των υπηρεσιών τους απαιτείται πλέον μεγαλύτερος συντονισμός για 

την υλοποίηση ολοένα και πιο φιλόδοξων σχεδίων στην εξωτερική πολιτική (Lai & Kang, 

2013, pp. 301-303). Τα παραπάνω δεν σημαίνουν πως δεν υφίστανται παρερμηνείες, 

γραφειοκρατικές συγκρούσεις ή και σοβαρές αστοχίες σε σχέση με τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα με δεδομένη την ανεπάρκεια της κινέζικης γραφειοκρατίας στον «ένδο – 

κυβερνητικό» συντονισμό μεταξύ θεσμών και φορέων αλλά και εξαιτίας του ανταγωνισμού 

μεταξύ φορέων και υπουργείων αλλά και διαφορετικών επιπέδων τοπικών διοικήσεων (Martin 

& Lawrence, 2013, p. 14) (Lai & Kang, 2013, p. 308). Τα προβλήματα αυτά όπως είναι λογικό 

μεγεθύνονται ανάλογα με τον αριθμό και την σχετική ιεραρχική θέση των εμπλεκομένων. Στην 

μελετώμενη περίπτωση της ΠΔ εκτός των δυο βασικών υπουργείων που προαναφέραμε 

εμπλέκονται επίσης το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Πρακτορείο 

Ειδήσεων Xinhua, η Κινέζικη Κεντρική Τηλεόραση (China Central Television – CCTV) και 

το Εθνικό Γραφείο για την διδασκαλία της κινεζικής ως ξένης γλώσσας (Hanban) (Lai & Kang, 

2013, pp. 304-305)  (Smits, 2014, pp. 14-17) (Kern & Wang, 2011). Όπως είναι αναμενόμενο 

ο συντονισμός του έργου παρουσιάζει τεράστιες δυσκολίες.  

Σε κομματικό επίπεδο, πέραν της υψηλής εποπτείας της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού 

Γραφείου (εφεξής ΔΕΠΓ), εμπλέκονται στην χάραξη της Εξωτερικής Πολιτικής και στην 

επίβλεψη υλοποίησης των πολιτικών: 

 ο Πρόεδρος  
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 ο Πρωθυπουργός (ως επικεφαλής της κυβέρνησης αλλά και ως πρόεδρος κομματικής 

επιτροπής για την Οικονομία η οποία ελέγχει το ΥΠΕΜΠ)    

 Το Κεντρικό Μικρό Καθοδηγητικό Συμβούλιο για την Εξωτερική Πολιτική (εφεξής 

Κ.Μ.Κ.Σ.Ε.Π) (Central Foreign Affairs Leading Small Group – CFALSG) υπο την 

προεδρία του Προέδρου της ΛΔΚ. 

 Το Κεντρικό Μικρό Καθοδηγητικό Συμβούλιο Οικονομίας και Οικονομικών (εφεξής 

Κ.Μ.Κ.Σ.Ο.Ο) υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού ( Central Finance and Economy 

Leading Small Group) 

 Το Τμήμα Δημοσιότητας (επικοινωνίας) της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ (CCP 

Central Committee’s Publicity Department) – DOP)  

Τα δυο πρώτα Συμβούλια υπο τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό, οι οποίοι έχουν την 

έγκριση της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου, συντονίζουν τα ζητήματα 

υψηλής πολιτικής τα οποία καθορίζουν και το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου 

υλοποιούνται όλες οι υπόλοιπες δράσεις των υφιστάμενων υπουργείων, φορέων και 

οργανισμών. Το Τμήμα Δημοσιότητας (πρώην Τμήμα Προπαγάνδας) επιβλέπει και 

συντονίζει το κομμάτι της επικοινωνίας. Υπο τον συντονισμό του ενεργούν το Πρακτορείο 

Ειδήσεων Xinhua και η Κεντρική (κρατική) Τηλεόραση της Κίνας (Lai & Kang, 2013, pp. 

304-305). 

Η πραγματική εικόνα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τόσων φορέων, ανθρώπων και επιπέδων 

διοίκησης (από την κεντρική κυβέρνηση στις τοπικές) είναι αδύνατο να προσεγγιστεί στα 

πλαίσια μιας τέτοιας έρευνας αλλά η προηγηθείσα περιγραφή των δυο βασικών τομέων 

(κρατικού και κομματικού) περιλαμβάνει όλους του μείζονες θεσμούς και οργανισμούς που 

εμπλέκονται με καθοριστικό τρόπο στην άσκηση της ΠΔ. Στο σχήμα 7.2 αποτυπώνεται η 

περίπλοκη σχέση μεταξύ κόμματος – κράτους και οι φορείς που περιγράψαμε στο πεδίο 

της ΠΔ. 
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Σχεδιάγραμμα 7.2 

Η βασική ιεραρχία σχεδίασης και υλοποίησης της ΠΔ (κομματικοί και κρατικοί φορείς) 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από (Lai & Kang, 2013) 

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε τις σχέσεις ιεραρχίας, την διάκριση μεταξύ κομματικών και 

κρατικών οργάνων, την αλληλεπίδραση των φορέων και την άσκηση ελέγχου και επίβλεψης 

εντός αυτού του εξαιρετικά σύνθετου πλαισίου. 

Συνοψίζοντας: οι αποφάσεις στην Κίνα λαμβάνονται από ένα συλλογικό ανώτατο όργανο του 

οποίου πρώτος μεταξύ ίσων είναι ο Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της χώρας. Αυτό το 

όργανο ορίζει τις γραμμές Υψηλής Στρατηγικής τις οποίες μορφοποιούν κατόπιν σε 

ΔΕΠΓ 

ΚΜΚΣΕΠ Τμήμα 

Δημοσιότητας 

ΚΜΚΣΟΟ 

Υπουργείο 

Πολιτισμού 

Υπουργείο 

Παιδείας 

Υπουργείο 

Οικονομίας  

και 

Οικονομικών  
Υπουργείο 

Εξωτερικών 

Πρακτορείο 

Xinhua 

Κεντρική 

Τηλεόραση 

Απόφαση Πρόταση 

Επίβλεψη  Έλεγχος 
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χαμηλότερο επίπεδο τα κομματικά καθοδηγητικά συμβούλια. Τα συμβούλια πρακτικά 

προΐστανται των αντίστοιχων υπουργείων στα οποία υποβάλλουν την προπαρασκευασμένη 

νομοθεσία την οποία καλούνται τα υπουργεία να επεξεργαστούν περαιτέρω μέχρι της μορφής 

μετρήσιμων στόχων. Η επανατροφοδότηση του μηχανισμού γίνεται με την υποβολή εκ μέρους 

των υπουργείων στοιχείων για την πρόοδο, προτάσεων βελτίωσης και γενικών παρατηρήσεων 

τις οποίες τα συμβούλια επεξεργάζονται και αν είναι εντός των πλαισίων που έχει ορίσει η 

Διαρκής Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου τότε εγκρίνονται ως προτάσεις με τις απαραίτητες 

διευκρινήσεις εφαρμογής. Σε ό.τι αφορά στο υπο μελέτη αντικείμενο της ΠΔ τα παραπάνω 

σημαίνουν πρακτικά πως όταν αποφασίστηκε σε ανώτατο επίπεδο η στροφή στην χρήση της 

ήπιας ισχύος με τον τρόπο που είδαμε στο υποκεφάλαιο 1.4 τότε άρχισε η διαδικασία σχεδίασης 

των βασικών αρχών και κατόπιν προχώρησε σταδιακά η εξειδίκευση, όπως είδαμε στο 

υποκεφάλαιο 2.1. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά περίπλοκη καθώς, όπως προαναφέραμε, το 

σύστημα  είναι συγκεντρωτικό σε ό.τι αφορά στο κέντρο λήψης αποφάσεων αλλά ταυτόχρονα 

συλλογικό σε ό.τι αφορά στους μείζονες ηγέτες – δρώντες. Συνέπεια των παραπάνω 

απαιτούνται μεγάλα χρονικά διαστήματα επεξεργασίας τόσο για να επιτευχθεί μια συναίνεση 

στην ομάδα λήψης αποφάσεων όσο και στην επεξεργασία των στοιχείων που παρέχονται από 

την βάση προς την κορυφή της ιεραρχίας. Περαιτέρω ενδο – κομματικές και ενδο – 

κυβερνητικές τριβές και διαγκωνισμοί επιφέρουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις και αποκλίσεις 

από καθορισμένους στόχους. Η τελική εφαρμογή των αποφάσεων απαιτεί και την διάθεση των  

αντίστοιχων πόρων το ύψος και η διαθεσιμότητα των οποίων  θα είναι το αντικείμενο μελέτης 

του επόμενου υποκεφαλαίου. 

 

2.3 Τα όπλα: οι πόροι, οι τρόποι και τα μέσα 

 

«Τα μέσα του πολέμου είναι άπειρα χρήματα» 

Κικέρων 

Έχοντας εξετάσει στο υποκεφάλαιο 2.1 τα σχέδια της Υψηλής Στρατηγικής της Κίνας στο 

πεδίο της ΠΔ και αφού διευκρινίσαμε στο υποκεφάλαιο 2.2 πώς και από ποιους παράγεται η 

πολιτική και ασκείται επίβλεψη και έλεγχος περνάμε στην επόμενη σημαντική φάση της 

έρευνας, την εξέταση των πόρων και των μέσων εφαρμογής της ΠΔ. 
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Η Κίνα διαθέτει τρία πλεονεκτήματα τα οποία έμαθε να αξιοποιεί μέσα σε διάστημα 10 ετών 

προκειμένου να καλύψει την απόσταση της από την Δύση στον τομέα της ΠΔ. Το πρώτο και 

κυριότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κίνας είναι η ελκυστικότητα του μακραίωνου 

πολιτισμού της. Το δεύτερο είναι η δυνατότητα της να επενδύει τεράστια χρηματικά ποσά όταν 

απαιτείται και όπου απαιτείται. Το τελευταίο πλεονέκτημα της είναι η διάθεση και η προθυμία 

της να μάθει από τη Δύση και να υιοθετήσει τις καλύτερες τεχνικές επικοινωνιακής προβολής 

και διαχείρισης πολιτιστικών προϊόντων καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές της πολιτιστικής 

βιομηχανίας.   

Το πρώτο πλεονέκτημα της Κίνας δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Είναι κοινή γνώση ότι το 

«εξωτικό» και το «παλιό» ασκεί μια έντονη έλξη και γοητεία σε μεγάλα τμήματα πληθυσμού. 

Η Κίνα είναι αρχαία, μακρινή, αχανής, πολυποίκιλη και για το περισσότερο κόσμο 

μυστηριώδης. Ο μέσος δυτικός μπορεί να ενημερωθεί μέσω του διαδικτύου ότι, μεταξύ άλλων, 

η Κίνα έχει 48 Μνημεία Διεθνούς Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη λίστα της UNESCO. Τα 

προηγούμενα αρκούν για να δομήσουν ένα αφήγημα αρκετά ελκυστικό για ένα μέρος του 

δυτικού κοινού. Τόσο η αρχαία ιστορία της αυτοκρατορικής Κίνας όσο και προϊόντα της 

σύγχρονης περιόδου τυγχάνουν μεγάλης απήχησης και οι κινέζοι ειδικοί της επικοινωνίας 

σταδιακά ενσωμάτωσαν μέσα σε μια δεκαετία όλες τις νέες τεχνολογίες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου οι οποίοι προαναγγέλθηκαν ως εικαστικό 

γεγονός ήδη από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Ήταν η 

πρώτη παγκόσμια εμφάνιση του  Βασιλιά  Πίθηκου της κινέζικης λογοτεχνίας ενώ την ίδια 

στιγμή  δράκοι και μέλη της κινέζικης όπερας έκαναν θριαμβευτικά την εμφάνιση τους στο 

στάδιο της Αθήνας δίνοντας μια μικρή αλλά εντυπωσιακή παράσταση. Τέσσερα χρόνια 

αργότερα, αξιοποιώντας και το πλεονέκτημα της οικονομικής ισχύος, το  υπερθέαμα που 

οραματίστηκε ένας σκηνοθέτης – σύμβολο της νέας Κίνας ο Ζανγκ Γιμού, μετέτρεψε το 

υπερσύγχρονο Ολυμπιακό Στάδιο του Πεκίνου σε χώρο ιστορικής παράστασης 

χολιγουντιανών προδιαγραφών. Η Τελετή Έναρξης ήταν  μεγαλειώδης σε μέγεθος, 

εντυπωσιακή ως σύλληψη,  άψογή σε εκτέλεση και τελικά μια ιδανική χρήση όλων των 

σύγχρονων τεχνικών παγκόσμιας προβολή προκειμένου να μεταδώσουν το μήνυμα ότι η Κίνα 

επέστρεψε στην παγκόσμια σκηνή με πρωταγωνιστικές αξιώσεις αλλά και με ένα διαφορετικό 

ηθικό περιεχόμενο (d' Hooghe, 2007, pp. 15-16) (Caffrey, 2009) (Chen, 2012). Αυτή η νέα  

δυναμική και οικονομικά επιτυχημένη Κίνα βρίσκει κοινό και εκτός της Δύσης,  συγκεκριμένα 

στην περιοχή της Ν.Α Ασίας, όπου τυγχάνει μιας ολοένα και ευρύτερης αποδοχής και όπου 
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σύγχρονα κινέζικα πολιτιστικά προϊόντα όπως κινηματογραφικές ταινίες, μουσική και μόδα 

καθώς και καταναλωτικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας τείνουν να κυριαρχήσουν στον 

ευρύτερο χώρο. Μελετώντας λίγο πιο προσεκτικά το συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρούμε 

ότι ο σημαντικός παράγοντας, που δρα ως πολλαπλασιαστής της ήπιας ισχύος της Κίνας στην 

περιοχή, είναι οι ισχυρές κινέζικες μειονότητες. Ειδικότερα, οι μειονότητες αυτές, σταθερά 

εκτός Κίνας για μεγάλο διάστημα και παλαιότερα αντικαθεστωτικής νοοτροπίας, τα τελευταία 

χρόνια έχουν μεταβάλει την στάση του. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλλε η διαρκής προβολή 

της εικόνας μιας νέας, σύγχρονης, εύρωστης Κίνας κάτι που τελικά δημιούργησε ένα 

φαινόμενο ντόμινο. Η ανάλυση αυτού του φαινομένου μπορεί να γίνει ως εξής: η αρχική 

προβολή της εικόνας της Κίνας κέρδισε ένα κοινό το οποίο στη συνέχεια ενίσχυσε το αρχικό 

αποτέλεσμα. Το φαινόμενο αυτό δικαιώνει την επένδυση της Κίνας στην ήπια ισχύ και ενισχύει 

την θέση του Σινικού Παραδείγματος ως μοντέλο για την  ευρύτερη περιοχή.  (d' Hooghe, 2007, 

pp. 15-16) 

Η διερεύνηση των τρόπων αξιοποίησης του τρίτου πλεονεκτήματος της Κίνας απαιτεί μια πιο 

μεθοδική προσέγγιση. Τα μέσα που έχει στη διάθεση της η Κίνα για να αξιοποιήσει το 

πλεονέκτημα του πολιτισμού της είναι, πλέον,  ίδια με εκείνα που έχουν στο οπλοστάσιο τους 

όλες οι δυτικές χώρες.  Στην εποχή μας η ΔΔ και η ΠΔ έχουν υψηλές απαιτήσεις, ειδικά σε 

υπερεξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό όπως επικοινωνιολόγους, ειδικούς δημοσιογράφους, 

ειδικούς στην πολιτιστική διαχείριση καθώς και ένα πλήθος άλλων τεχνικών ειδικοτήτων 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τεχνικοί του τομέα των δικτύων και των ηλεκτρονικών ΜΜΕ 

όπως ιστοσελίδες, εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών συσκευών με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο) αλλά και υποστηρικτικού προσωπικού.  

Μια αδρή απόπειρα τυποποίησης θα μας έδειχνε πως όλοι οι παραπάνω μπορούν να 

ταξινομηθούν κυρίως ως εργαζόμενοι σε ΜΜΕ ηλεκτρονικά ή έντυπα καθώς και  στον 

ευρύτερο χώρο της πολιτιστικής βιομηχανίας ή της παραδοσιακής πολιτιστικής διαχείρισης 

(κινηματογράφος, μουσεία, θεματικές εκθέσεις). Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας 

σχετικά με το προσωπικό και τα οργανογράμματα φορέων, οργανισμών και υπουργείων της 

Κίνας γίνεται σαφές ότι την τελευταία δεκαετία η Κίνα αναδιοργάνωσε όλους τους φορείς που 

ασχολούνται με τα ΜΜΕ, την στρατηγική επικοινωνία και το σύνολο του τομέα του 

πολιτισμού, προσέλαβε ειδικούς, μελέτησε μεθόδους και πολιτικές, εκπαίδευσε ανθρώπινο 

δυναμικό και αξιοποίησε κάθε εγχώρια πηγή συνεχίζοντας μέχρι σήμερα να ερευνά εντατικά 

κάθε πτυχή των διαδικασιών του πολυσύνθετου τομέα της ΠΔ. Μέσα από την μελέτη 
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ιστορικών παραδειγμάτων άσκησης ΠΔ αλλά και μέσω της συνεχόμενης παρουσίας της σε 

κάθε παγκόσμιας εμβέλειας πολιτιστική εκδήλωση η Κίνα απέκτησε εκείνη τη τεχνογνωσία 

που της επιτρέπει σήμερα να έχει την ικανότητα να υλοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού 

επιπέδου προσελκύοντας γνωστούς δυτικούς καλλιτέχνες και διασημότητες (ηθοποιοί, 

μουσικοί, αθλητές, εικαστικοί κλπ.) (Kurlantzick, 2007).   

Στο εξωτερικό η Κίνα επέκτεινε την παρουσία της με σημεία επαφής – χώρους επικοινωνίας. 

Με μια επισκόπηση των διαθέσιμων στοιχείων διαπιστώνουμε ότι έχει 80 τμήματα πολιτισμού 

στις Πρεσβείες της, 14 Κέντρα Κινέζικου Πολιτισμού (ενώ έχει ήδη ανακοινώσει πως μέχρι το 

2020 θα έχουν φθάσει τα 50 συνολικά), και 456 Ινστιτούτα Κομφούκιος για την εκμάθηση της 

κινεζικής γλώσσας (με σχεδιασμό για 1000 συνολικά μέχρι περίπου το 2020) και 15 Γραφεία 

Εκπροσώπων του Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου. Τα τελευταία 

τονίζουν την οικονομική διάσταση του εγχειρήματος της ΠΔ. Οι επενδύσεις σε υποδομές 

πολιτισμού ολοένα και μεγαλώνουν σε απόλυτους αριθμούς αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

με σκοπό την εδραίωση της πολιτικής στο εσωτερικό της χώρας και τον εντυπωσιασμό σε 

διεθνές επίπεδο. Μια πλήρης απαρίθμηση των επιτευγμάτων είναι πέραν των σκοπών μας αλλά 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε ό.τι αφορά στα αριθμητικά στοιχεία μπορούμε να 

αναφέρουμε τα εξής: Στην Κίνα χτίστηκαν η/και διαμορφωθήκαν 600.000 βιβλιοθήκες - χώροι 

ανάγνωσης για τον πληθυσμό της υπαίθρου (ορισμένες εξαιρετικά εντυπωσιακές),69εκδόθηκαν  

370.000 βιβλία (το 2011), περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, παρήχθησαν 745 

κινηματογραφικές ταινίες (νούμερα για το 2012, συγκριτικά το 2003 ο αριθμός ήταν 140) ενώ 

η χώρα διαθέτει πλέον 2.838 μουσεία και 3.286 πολιτιστικά κέντρα (το 2003 ο αριθμός τους 

ήταν 1.519 και 2.892 αντίστοιχα).70 Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε δυο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα ποιότητας και εντυπωσιασμού: Στις 23 Σεπ 2014 ο Γάλλος 

αρχιτέκτονας  Jean Nouvel δημοσίευσε στοιχεία από το υπό εξέλιξη σχέδιο το οποίο έχει 

αναλάβει για την δημιουργία του Νέου Εθνικού Μουσείου Τέχνης (με εμβαδό – ρεκόρ 130.000 

τ.μ.) στο υπό δημιουργία Πάρκο Μουσείων στο Πεκίνο (IFACCA, 2014) ενώ στις 12 

Ιανουαρίου 2015 στο Πεκίνο εγκαινιάστηκε η πρώτη υπόγεια αυτοκινούμενη βιβλιοθήκη – 

                                                 
69 «How a little library in rural China won a $100,000 Canadian architecture prize»  

http://www.theglobeandmail.com/life/home-and-garden/architecture/how-a-little-library-in-rural-china-won-a-

100000-canadian-architecture-prize/article21146571/  
70 Στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, υπόδειξη για την έρευνα από αξιωματούχο της 

Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα, επεξεργασία με τη συνδρομή του Ινστιτούτου Κομφούκιος (Ελλάδα) 

http://www.theglobeandmail.com/life/home-and-garden/architecture/how-a-little-library-in-rural-china-won-a-100000-canadian-architecture-prize/article21146571/
http://www.theglobeandmail.com/life/home-and-garden/architecture/how-a-little-library-in-rural-china-won-a-100000-canadian-architecture-prize/article21146571/
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βαγόνι μετρό  η οποία είναι ένας συνδυασμός πρωτοτυπίας, τεχνολογικής υπεροχής και 

ταυτόχρονα πολιτισμού με στόχο το ευρύ κοινό του Πεκίνου (Chinaculture.org, 2015)  

Περνώντας στην εξέταση των οικονομικών πόρων οι οποίοι καθιστούν δυνατά όλα τα 

παραπάνω επιτεύγματα θα πρέπει καταρχήν να δηλώσουμε πως μια πλήρης γνώση των 

στοιχείων είναι αδύνατη στο βαθμό που δεν υφίσταται ενημέρωση εκ μέρους των αρχών. Υπο 

αυτό τον περιορισμό ξεκινάμε εξετάζοντας το συνολικό προϋπολογισμό του κράτους για τις 

τέχνες και τον πολιτισμό ως ενδεικτικό των προθέσεων της  Κίνας στο ευρύτερο πεδίο. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών το 2010 είχαν προϋπολογιστεί  3.5 δισεκατομμύρια 

ευρώ για δαπάνες πολιτισμού γενικά ενώ μια ετήσια αύξηση μεταξύ 10% και 20% είναι ο 

κανόνας από το 2005 και εντεύθεν κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως περίπου  7 

δισεκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμα το 2015. Μια πιο ενδελεχής εξέταση των τρόπων 

άσκησης της πολιτιστικής πολιτικής σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους σε συνδυασμό με  

τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο καταδυκνείει ότι παρόλο που 

τα Υπουργεία Εξωτερικών, Πολιτισμού και Εμπορίου είναι τα κατεξοχήν αρμόδια για την 

σχεδίαση των γενικών πλάνων και του νομοθετικού πλαισίου, η υλοποίηση των πολιτικών, με 

βάση την διάθεση των πόρων, έχει αφεθεί στις τοπικές κυβερνήσεις και στις επαρχιακές 

διοικήσεις. Μόλις το 1/10 του προαναφερθέντος ποσού διαχειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση 

μέσω των αρμόδιων Υπουργείων και φορέων, δηλαδή ένα ποσό περίπου 700 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα είναι στη διάθεση τοπικών κυβερνήσεων, αυτόνομων πόλεων, 

οργανισμών, φορέων και επαρχιακών διοικήσεων  (Smits, 2014, p. 25). Τα παραπάνω στοιχεία 

παρουσιάζουν την Κίνα να πλησιάζει τους (υψηλότερους ) προϋπολογισμούς παραδοσιακών 

δυνάμεων της ΠΔ από την ΕΕ όπως η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία οι οποίες όμως 

βαίνουν με μειούμενους Π/Υ συνέπεια της οικονομικής κρίσης στην ΕΕ ενώ η Κίνα αυξάνει 

σταθερά το δικό της (Council of Europe/ERICarts, Compendium of Cultural Policies and 

Trends in Europe, 2013). Τα προαναφερθέντα οφείλουμε να τα μελετήσουμε υπο το φως των 

αλλαγών που επέβαλλε στον προσανατολισμό των κρατικά ελεγχόμενων πολιτιστικών 

ιδρυμάτων και της πολιτιστικής βιομηχανίας το 11ο Πενταετές Σχέδιο (2006 – 2011). 

Ειδικότερα σημειώνουμε το γεγονός ότι οι αλλαγές σχετίζονταν με την σταδιακή μετατόπιση 

προς μια πολιτιστική βιομηχανία προσανατολισμένη προς την ελεύθερη αγορά και τον 

ανταγωνισμό με τελικό σκοπό να αποτελέσει οικονομικό παράγοντα κέρδους. Σε αδρές 

γραμμές αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα είναι το γεγονός πως τα κρατικά ιδρύματα, 

υπερμεγέθη (σε ανθρώπινο δυναμικό) και ανεπαρκή σε τεχνογνωσία και εξοπλισμό, έχουν 
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δώσει τη θέση τους σε μεγάλες αλλά εξειδικευμένες κρατικές εταιρείες που λειτουργούν με 

όρους αγοράς και διοικούνται από τεχνοκράτες ειδικούς (Aoyama, 2004) (Kurlantzick, 2007). 

Τα αποτελέσματα αυτής της στροφής είναι εντυπωσιακά συγκριτικά με το χρόνο που έχει 

συντελεστεί η αλλαγή πολιτικής. Ενδεικτικά παραθέτουμε παραδείγματα  μιας σειράς διεθνών 

εκδηλώσεων, εκθέσεων και φεστιβάλ του ευρύτερου πεδίου του Πολιτισμού τα οποία 

διοργανώνονται στην Κίνα: 

 2008 Ολυμπιακοί Αγώνες (Πεκίνο) 

 2010 Διεθνής Έκθεση (Σανγκάη)71 

 Ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης στη Σανγκάη72 

 Ετήσια Διεθνής Έκθεση Πολιτιστικής Βιομηχανίας στη Shenzhen73  

 Ετήσια Διεθνής Έκθεση Πολιτιστικών Προϊόντων στο Μακάο 74 

 Ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης στο Πεκίνο75 

 Ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Πεκίνο76 

Στο εξωτερικό η Κίνα έχει επίσης διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων προώθησης του κινέζικού 

πολιτισμού, πέρα από τις προσπάθειες διάδοσης της κινεζικής γλώσσας μέσω των Ινστιτούτων 

Κομφούκιος τα οποία εστιάζουν κυρίως στη διδασκαλία της γλώσσας και όχι σε παράπλευρες 

δραστηριότητες. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα ίδια τα Ινστιτούτα Κομφούκιος παρουσιάζουν 

το πλεονέκτημα της λειτουργίας εντός ξένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ενίοτε με τη συνδρομή 

ή τη συνεργασία ξένων ακαδημαϊκών οι οποίοι έχουν ενεργή σχέση με την κινέζικη κουλτούρα. 

Το παραπάνω μοντέλο παρουσιάζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν μελετηθεί 

από μια πλειάδα ερευνητών και τα αποτελέσματα παραμένουν ανοιχτά ως προς το ερώτημα αν 

αποτελούν πλεονέκτημα ή αδυναμία της κινέζικής ΠΔ77.  

Επιστρέφοντας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κίνας, ενδεικτικά και πάλι: 

  2003-2005 Έτη Σινό – Γαλλικού Πολιτισμού 

                                                 
71 http://www.expo2010.cn/expo/expoenglish/oe/es/index.html  
72 http://www.artsbird.com/en/  
73 https://www.facebook.com/chinaicif/app_171577866377493  
74 http://www.mif.com.mo/MIF2012/en/intro.php  
75 http://www.chinadaily.com.cn/beijing/2015-04/27/content_20615862.htm  
76 http://bfm.bjiff.com/2015/en/pitches-rule.html  
77 Η βιβλιογραφία γύρω από τα Ινστιτούτα Κομφούκιος, τον τρόπο λειτουργίας και τις επιπτώσεις τους στην ΠΔ 

της Κίνας είναι τεράστια σε έκταση και μια εξαντλητική επισκόπηση της θα απαιτούσε μια μελέτη με αντικείμενο 

τα ίδια τα Ινστιτούτα. Για τις ανάγκες της δικής μας έρευνας έγινε μια επισκόπηση των:  (Hartig, 2012), (Paradise, 

2009), (Siow, 2011), (Foster, 2014) (Yang & Hsiao, 2012) 

http://www.expo2010.cn/expo/expoenglish/oe/es/index.html
http://www.artsbird.com/en/
https://www.facebook.com/chinaicif/app_171577866377493
http://www.mif.com.mo/MIF2012/en/intro.php
http://www.chinadaily.com.cn/beijing/2015-04/27/content_20615862.htm
http://bfm.bjiff.com/2015/en/pitches-rule.html


55 

 

  2004 Σινό – Ιρλανδικό Φεστιβάλ Τέχνης 

  2005 Κινέζικο Φεστιβάλ Τέχνης στο Άμστερνταμ 

  2006 Χρονιά Ιταλικού Πολιτισμού στην Κίνα  

  2007 Κινέζικο Φεστιβάλ Τέχνης στην Ισπανία 

 2008 Κινέζικο Φεστιβάλ Τέχνης στη Ρώμη 

 2010 Κινέζικο Φεστιβάλ Τέχνης στη Σουηδία 

 2012 Έτος Κινέζικου Πολιτισμού στη Γερμανία 

Τα παραπάνω απέχουν πολύ από το να αποτελούν μια εξαντλητική περιγραφή αλλά δίνουν μια 

χαρακτηριστική εικόνα της «επιθετικής» πολιτικής της Κίνας στο πεδίο της ΠΔ και μια ιδέα 

για το πώς εννοεί την εφαρμογή του μίγματος πολιτισμού – εξωτερικής πολιτικής – διεθνούς 

οικονομικής πολιτικής – ενίσχυσης της εικόνας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.  

Συμπερασματικά, η Κίνα από το 2005 και μετά έχει αρχίσει να συγκλίνει με γνωστές 

παραδοσιακές δυνάμεις της ΠΔ σε επίπεδο  Π/Υ που είναι διαθέσιμός για τον Πολιτισμό. Τα 

χρήματα αυτά τα έχει επενδύσει σε επέκταση και βελτίωση των υλικών υποδομών της. 

Επιπρόσθετα έχει αναβαθμίσει ποιοτικά και οργανωτικά όλο το ευρύτερο πεδίο που σχετίζεται 

με τον Πολιτισμό και την Πολιτιστική Βιομηχανία αναπτύσσοντας τον τομέα μέσω διεθνών 

εκθέσεων για την προβολή της χώρας και μέσω υλοποίησης δράσεων και εκδηλώσεων μεγάλου 

μεγέθους και διεθνούς βεληνεκούς όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2008. Η αποτίμηση των 

παραπάνω δράσεων σε μετρήσιμα αποτελέσματα για την εικόνα της Κίνας είναι το αντικείμενο 

του επόμενου υποκεφαλαίου.  

 

2.4 Τα όρια:  οι περιορισμοί της Πολιτιστικής Διπλωματίας 

«Τίμα την ικανότητα σου να διαμορφώνεις γνώμες»  

(Αυρήλιος, 2008, p. 95) 

Στα υποκεφάλαια που προηγήθηκαν διαπιστώσαμε πως η Κίνα έχει αρχίσει από το 2005 να 

ξεδιπλώνει μια στρατηγική μακροπρόθεσμής  πνοής η οποία στηρίζεται σε μια διαφορετική 

εκδοχή ήπιας ισχύος και αξιοποιεί μια σειρά εργαλείων της ΠΔ.  Στη συνέχεια εξετάσαμε το 

πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής, εντοπίσαμε τους μείζονες δρώντες και προσδιορίσαμε 

τους πόρους που χρησιμοποιούνται. Το σημαντικό ερώτημα που μένει να απαντηθεί αφορά 
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στην αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και αυτή εξαρτάται από τα όρια επιρροής της, η 

οποία με τη σειρά της συναρτάται από τους περιορισμούς που επιδρούν στην ισχύ της. Με αυτό 

το ζήτημα ασχολείται το συγκεκριμένο υποκεφάλαιο. 

Μια σχετικά πρόσφατη αξιολόγηση της επιρροής της ήπιας ισχύος μιας σειράς κρατών που 

διεξήχθη κατά παραγγελία του  BBC  (με τη μορφή αξιολόγησης της γενικής εικόνας της χώρας 

στο κοινό) έδειξε πως παρά την αφθονία των πόρων που διατέθηκαν και παρά τις προσπάθειες 

που καταβλήθηκαν η εικόνα της Κίνας στο εξωτερικό έχει επιδεινωθεί σημαντικά για την 

μελετώμενη περίοδο (Globescan, 2014, p. 6) όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 8.2  

Σχεδιάγραμμα 8.2 

Πρόσληψη της διεθνούς εικόνας της Κίνας (θετική και αρνητική, διάστημα:2005 – 

2015) 

 

Πηγή: (Globescan, 2014) 

Η επιδείνωση αυτή οφείλεται σε μια σειρά αιτιών οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο 

μείζονες κατηγορίες: η πρώτη είναι οι εγγενείς αδυναμίες της ΠΔ ως εργαλείο και η δεύτερη 

είναι οι ειδικές αστοχίες της κινέζικης ΠΔ. 

Θα ξεκινήσουμε την εξέταση μας από την γενική κατηγορία με την διαπίστωση ότι τα πιο κοινά 

αιτία αποτυχίας της ΠΔ είναι η εσφαλμένη θεώρηση της ως μια πιο «χαλαρή» μορφή 

διπλωματίας και η  υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων της σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

Ειδικότερα, η ΠΔ, κυρίως όπως ασκείται τα τελευταία χρόνια στη Δύση, έχει,  εσφαλμένα κατά 

τη γνώμη μας,  θεωρηθεί ως μια μορφή διπλωματίας που λαμβάνει χώρα «μεταξύ λαών» με 

την αόριστη μέθοδο της «αμοιβαίας ανταλλαγής ιδεών» ενδεχομένως χωρίς την 

διαμεσολάβηση κρατικών δρώντων. Αυτή την στρεβλή εικόνα εντοπίζει και αποκαθιστά ο 

Arndt στην εισαγωγή του έργου του όταν διαχωρίζει μεταξύ «πολιτιστικών σχέσεων», οι οποίες 

αναπτύσσονται χωρίς παρεμβάσεις τρίτων και «πολιτιστικής διπλωματίας», η οποία, κατά τον 

Arndt, ασκείται μόνο από ειδικούς κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι επιδιώκουν την 
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χρησιμοποίηση των πολιτιστικών σχέσεων προς όφελος συγκεκριμένων κρατικών στόχων 

(Arndt, 2006, p. xviii). Η δεύτερη στρέβλωση σχετικά με την ΠΔ οδηγεί στην, αστήρικτη 

εμπειρικά, εικασία ότι μπορεί να βελτιώσει την αρνητική εικόνα μιας χώρας, ακόμη και στην 

περίπτωση που η εικόνα αυτή έχει προκληθεί εξαιτίας της χρήσης «σκληρής» στρατιωτικής ή 

οικονομικής ισχύος. Αυτή η άποψη δεν βρίσκει έρεισμα στην μέχρι σήμερα αποτίμηση της ΠΔ. 

Πουθενά και ποτέ δεν κατόρθωσε μέχρι σήμερα  η ΠΔ τέτοιο άθλο μόνη της.  Η παρανόηση 

οφείλεται σε ένα κοινό λάθος λογικής (γενίκευση): ορισμένοι δρώντες τείνουν να ταυτίζουν 

την συνολική πολιτιστική επιρροή με την μερική αποδοχή ορισμένων πολιτιστικών 

προϊόντων/δραστηριοτήτων. Για να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα της έκτασης του 

σφάλματος θα λέγαμε πως ισοδυναμεί με μια παραδοχή πως η αποδοχή των Mc Donalds από 

την πλειονότητα των Ευρωπαίων σημαίνει πως συγχωρούν ή ξεχνούν το Γκουαντάναμο ή τις 

εικαζόμενες βάση διαδικτυακών πληροφοριών και διαρροών ανακριτικές πρακτικές της CIA.  

Περνώντας από το γενικό στο ειδικό θα εστιάσουμε στις πολιτικές της Πολιτιστικής 

Διπλωματίας της Κίνας. Η πρώτη διαπίστωση αφορά στα τα γενικά όρια που τίθενται στην ισχύ 

της. Αυτά προκύπτουν από τις θεωρητικές και πολιτικές παραδοχές και περιορισμούς που 

εμπεριέχονται στις βασικές αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού της.  Συγκεκριμένα, όπως 

είδαμε στα υποκεφάλαια 1.4 και 2.1, η ΠΔ της Κίνας στηρίζεται στη δική της εκδοχή ήπιας 

ισχύος την οποία ήδη ταξινομήσαμε βάση εξέτασης ως το «Σινικό Παράδειγμα». Όπως 

καταδείξαμε το υπόψη μοντέλο στηρίζει την ελκυστικότητα του κυρίως στην οικονομική 

επιτυχία των οικονομικών πολιτικών της αποκαλούμενης «Συναίνεσης του Πεκίνου» και του 

δόγματος των Πέντε Αρχών του Ντενγκ στην εξωτερική πολιτική. Από μόνα τους αυτά τα δυο 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά δημιουργούν συγκεκριμένους περιορισμούς οι οποίοι προκύπτουν 

από την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών προκειμένου να λειτουργούν ως 

πρότυπο και την αξιοπιστία και επιμονή της Κίνας να τηρήσει απαρέγκλιτα το δόγμα των Πέντε 

Αρχών το οποίο όμως τυγχάνει αμφίσημης αντιμετώπισης, κυρίως από το διεθνές ακροατήριο. 

Σε ό.τι αφορά στο Δόγμα των Πέντε Αρχών, η Δύση (δυτικές κυβερνήσεις, ΜΜΕ και ΜΚΟ) 

ασκεί έντονη κριτική στο σκέλος της μη – ανάμειξης στα εσωτερικά ζητήματα άλλων κρατών. 

Η κριτική εδράζεται στο επιχείρημα ότι η Κίνα χρησιμοποιεί ως πρόφαση τη συγκεκριμένη 

αρχή αφενός μεν για να προφυλαχθεί από την πίεση που δέχεται για σειρά ζητημάτων στο 

εσωτερικό της και αφετέρου για να συνεχίσει τις πολιτικές επαφές και συναλλαγές με 

κυβερνήσεις και καθεστώτα τα οποία οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν χαρακτηρίσει ως 

διεφθαρμένα ή επικίνδυνα.  
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Στα παραπάνω βασικά ζητήματα πρέπει να προστεθεί το γεγονός της διπλής στόχευσης της 

κινέζικης ΠΔ το οποίο ήδη επισημάναμε στα υποκεφάλαια 1.4 και 2.1. Ο διττός στόχος ενός 

εξωτερικού και ενός εσωτερικού ακροατηρίου θέτει αναπόδραστα ζητήματα ιεράρχησης των 

προτεραιοτήτων και σε αυτό το σημείο, με δεδομένους τους πολιτικούς δρώντες και την 

νοοτροπία τους όπως εξετάστηκαν στο υποκεφάλαιο 2.2, υπερισχύει η στόχευση του 

εσωτερικού κοινού εις βάρος της προβαλλόμενης εικόνας στο εξωτερικό. Στο σημείο αυτό θα 

παραθέσουμε ορισμένες αναγκαίες διευκρινήσεις.  

Η  Κίνα το 2011 δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο για την ανάπτυξη η οποία ονομάστηκε «Το 

μονοπάτι της Κίνας για την Ειρηνική Ανάπτυξη»  (The Path of China's Peaceful Development) 

στην οποία εμπεριέχονται αυτά που μπορούν να θεωρηθούν Θεμελιώδη Εθνικά Συμφέροντα. 

Τα προαναφερθέντα συνοψίζονται στα ακόλουθα: Εθνική κυριαρχία, εθνική ασφάλεια, 

εδαφική ακεραιότητα, εθνική επανένωση, πολιτική και κοινωνική σταθερότητα υπό το 

κυρίαρχο σύστημα και τέλος μια πολιτική εξασφάλισης την βιώσιμη οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη  (Information Office of the State Council - The People's Republic of China, 2011). 

Οι παραπάνω στόχοι έχουν ενσωματωθεί στην Υψηλή Στρατηγική της Κίνας και επιμέρους 

κομματικά και κρατικά όργανα είναι επιφορτισμένα με την υλοποίηση τους ακριβώς όπως και 

με την προώθηση της στρατηγικής της ήπιας ισχύος με σινικά χαρακτηριστικά. Δεδομένου 

όμως του τρόπου με τον οποίο η Κίνα ασκεί την ΠΔ στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος όπως 

προαναφέραμε στηρίζεται σε μια εθνικιστική προσέγγιση78 τίθεται αναπόδραστα το ερώτημα 

της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της κινέζικης πολιτικής. Στο ερώτημα αυτό έδωσε 

απάντηση ο ίδιος ο Πρόεδρος Σι σε μια ομιλία του στο Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος κατά 

τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συνάντησης για μελέτη σημαντικών ζητημάτων. 

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι:  «Θα παραμείνουμε στο δρόμο της Ειρηνικής 

Ανάπτυξης αλλά δεν θα παραιτηθούμε ποτέ από την άσκηση των κληρονομικών δικαιωμάτων και 

δεν θα θυσιάσουμε ποτέ τα Θεμελιώδη Εθνικά Συμφέροντα . Καμία χώρα δεν πρέπει να υποθέτει 

ότι θα διαπραγματευτούμε τα Θεμελιώδη Εθνικά Συμφέροντα  ούτε ότι θα επιτρέψουμε 

οποιαδήποτε επιβολή εναντίον των κυριαρχικών, αναπτυξιακών ή των συμφερόντων 

ασφαλείας.»79 (China.org.cn, 2013). Στη βάση των παραπάνω δηλώσεων απαντάται το θέμα 

ιεράρχησης των προτεραιοτήτων: η Κίνα ενδιαφέρεται για την διεθνή εικόνα της, επενδύει 

στην στρατηγική της ήπιας ισχύος αλλά σε κάθε περίπτωση που τίθεται ζήτημα «εθνικών 

                                                 
78 Βλ. σελ. 24 και ιδιαίτερα την υποσημείωση 39  
79 Μετάφραση του συγγραφέα από τα αγγλικά 
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συμφερόντων» η προτεραιότητα δίδεται στην περιφρούρηση της κυριαρχίας της χώρας. Αυτό 

το γεγονός καθιστά δυσχερή την επικοινωνιακή αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι σίνο – 

ιαπωνικές σχέσεις, οι σινο – ινδικές διενέξεις στην μεθόριο αλλά και επιπλέον το ζήτημα της 

σχεδόν εμμονικής στοχοποίησης όσων συνομιλούν με τον Δαλάι Λάμα ή σχολιάζουν ζητήματα 

που η Κίνα θεωρεί «εσωτερικά». Ενδεικτικά: τα ζητήματα αντιμετώπισης των εθνικών 

μειονοτήτων στις αυτόνομες επαρχίες της Κίνας.  

Όλα τα προηγούμενα δεν σημαίνουν ότι η Κίνα έχει αποτύχει στο πεδίο της ΠΔ. Μια πιο 

προσεκτική ματιά στα δεδομένα μας δείχνει πως η εικόνα της μπορεί να υποφέρει στη Δύση 

(και ειδικά στις ανεπτυγμένες οικονομικά και κοινωνικά μεγάλες δημοκρατίες) αλλά δεν 

συμβαίνει το ίδιο στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 2.2 η εικόνα 

της Κίνας διαφέρει ριζικά μεταξύ Γερμανίας και Νιγηρίας αλλά ακόμη και μεταξύ Γερμανίας 

και ΗΠΑ ενώ αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί για την Δύση η Βρετανία όπου η αρνητική 

εικόνα ισοφαρίζεται από την θετική.  Η φαινομενικά παράδοξη αυτή απόκλιση στην απήχηση 

της Κίνας μπορεί να εξηγηθεί από με όρους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς. Στις 

μεγάλες δυτικές δημοκρατίες το κοινό δίνει έμφαση σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η ελευθερία του τύπου, οι δημοκρατικές ελευθερίες και η απονομή δικαιοσύνης. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου τα πειράματα δημοκρατίας μετά την από-αποικιοποίηση δεν 

λειτούργησαν το ίδιο καλά σε όλες, αυτό που μετράει ως εικόνα είναι η οικονομική επιτυχία 

της Κίνας η οποία επενδύει μεγάλα ποσά στην Αφρική80, η δημόσια δέσμευση της περί 

αποφυγής ανάμιξης σε εσωτερικά ζητήματα και η στάση της σταθερά στο πλευρό των 

αναπτυσσόμενων χωρών στον ΟΗΕ81 αλλά και η ετοιμότητα της να συνδράμει πληγείσες 

περιοχές.82 Τα παραπάνω πλεονεκτήματα πολλαπλασιάζονται με την διαρκή ενίσχυση των 

κινέζικων ΜΜΕ στην περιοχή.83 

 

 

 

                                                 
80 1) http://edition.cnn.com/2011/BUSINESS/08/04/china.india.africa.overview/index.html 

    2) http://edition.cnn.com/2011/BUSINESS/08/03/map.africa.china.india/index.html 
81 Ομιλία Προέδρου Σι στην ολομέλεια του ΟΗΕ, 28 Σεπτεμβρίου 2015: «China’s vote in the United Nations will 

always belong to the developing countries.», http://qz.com/512886/read-the-full-text-of-xi-jinpings-first-un-

address/  
82 http://www.cctv-america.com/2015/08/11/china-pledges-continued-support-for-ebola-hit-african-nations  
83 http://edition.cnn.com/2012/09/05/business/china-africa-cctv-media/index.html  

http://edition.cnn.com/2011/BUSINESS/08/04/china.india.africa.overview/index.html
http://edition.cnn.com/2011/BUSINESS/08/03/map.africa.china.india/index.html
http://qz.com/512886/read-the-full-text-of-xi-jinpings-first-un-address/
http://qz.com/512886/read-the-full-text-of-xi-jinpings-first-un-address/
http://www.cctv-america.com/2015/08/11/china-pledges-continued-support-for-ebola-hit-african-nations
http://edition.cnn.com/2012/09/05/business/china-africa-cctv-media/index.html
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Σχεδιάγραμμα 9.2 

Η εικόνα της Κίνας σε δυτικές και αφρικανικές χώρες το 2014. 

 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων από (Globescan, 2014). 

 

Το γενικό συμπέρασμα είναι το εξής: η ΠΔ της Κίνας υποφέρει λιγότερο εκεί που το μίγμα της 

σινικής ήπιας ισχύος τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής. Ειδικότερα, στην Αφρική όπου η Κίνα έχει 

πετύχει σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα και όπου ο πληθυσμός των χωρών έχει μια 

ιεραρχία προτεραιοτήτων θεμελιωδώς διαφορετική από την εύπορη Δύση η Κίνα, με την 

συμβολή ενός μηχανισμού ΜΜΕ, σημειώνει εξαιρετικά αποτελέσματα στην δημόσια εικόνα 

της. Στη Δύση οι αρνητικές αναφορές υπερισχύουν των θετικών εξαιτίας και της ίδιας της 

Κίνας. Συγκεκριμένα, η έλλειψη ευελιξίας σε επιμέρους ζητήματα που θα μπορούσαν να 

διευθετηθούν αφήνοντας ένα  ηπιότερο «επικοινωνιακό ίχνος» και η έλλειψη συντονισμού 

μεταξύ κυβερνητικών φορέων αποτελούν σημαντικά προβλήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν 

να επιλυθούν απλά με τη διάθεση περισσότερων πόρων. Το πλέον σημαντικό πρόβλημα της 

κινέζικης ΠΔ φαίνεται να προκύπτει από την διττή στόχευση. Το εθνικιστικών αποχρώσεων 

όραμα που φαίνεται να προκρίνεται ως «συγκολλητική ουσία» στο εσωτερικό δεν μπορεί να 

συμβαδίσει με τις σύγχρονες επικοινωνιακές τάσεις στο δυτικό κοινό. Τέλος, ένα ακόμη 

ζήτημα είναι η απειρία. Η Κίνα σε 10 χρόνια κάλυψε μια τεράστια απόσταση. Έχει ακόμη όμως 
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αρκετά να ενσωματώσει και χρειάζεται χρόνο για να επιτύχει τα αποτελέσματα συντονισμού 

και του συνδυασμού της θεωρίας επικοινωνίας με την τεχνογνωσία που έχουν κατακτήσει 

δυτικές χώρες οι οποίες ασκούν την ΠΔ για σειρά ετών σε σύγχρονες συνθήκες. Η 

αυτοκρατορική Κίνα κυριαρχούσε ως μείζων δρων στην άσκηση της ΠΔ αλλά ενεργούσε σε 

περιβάλλον που εν πολλοίς διαμόρφωνε η ίδια. Η ΛΔΚ αγωνίζεται στο διεθνή στίβο και πρέπει 

να παίξει με κανόνες που έχουν θεσπίσει άλλοι, ακόμη και αν επιδιώκει να τους αλλάξει. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ 

 

Η παρούσα έρευνα είχε θέσει ως στόχους: 

• Να εντοπίσει εκείνα τα στοιχεία που η Κίνα χαρακτηρίζει ως κατεξοχήν «σινικά»  και 

να εξετάσει προκειμένου να εδραιώσει  ή απορρίψει το χαρακτηρισμό με κριτήριο την έκταση 

της ποιοτικής διαφοροποίησης συγκριτικά με τα αντίστοιχα χαρακτηρισμένα ως «δυτικά». 

• Να εξετάσει τον ρόλο της κινέζικης ΠΔ της Κίνας ως μέσο προβολής ήπιας ισχύος και 

πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής και να εντοπίσει τους στόχους που έχει θέσει η ανώτατη 

πολιτική ηγεσία. 

• Να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα και να εντοπίσει τα όρια και τις δυσχέρειες  της 

πολιτικής της κινέζικης ΠΔ. 

Σε ό.τι αφορά στο πρώτο ζητούμενο, η διερεύνηση του οποίου έγινε στο υποκεφάλαιο 1.4, η 

μελέτη μας εντόπισε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και διαφοροποιήσεις στην ενοιολόγηση, 

ενσωμάτωση και χρήση της ήπιας ισχύος και της ΠΔ που συναινούν στο χαρακτηρισμό «Σινικό 

Παράδειγμα». Ειδικότερα διαπιστώθηκε  πως η κινέζικη εκδοχή της ήπιας ισχύος περιλαμβάνει 

ένα μίγμα πολιτικών που εδράζονται στο «Δόγμα των Πέντε Αρχών», στη «Συναίνεση του 

Πεκίνου» και σε μια σειρά παραδοσιακών κομφουκιανικών αρετών. Τα παραπάνω στοιχεία 

δημοσιοποίησε για πρώτη φορά το 2005 με την εισαγωγή στη διεθνή ορολογία του όρου 

«Αρμονική Κοινωνία» και λίγο αργότερα με το «Κινέζικο Όνειρο»  
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Το δεύτερο ζητούμενο εξετάστηκε στο υποκεφάλαιο 2.1 όπου διαπιστώσαμε ότι από το 2005 

η αξιοποίηση της ήπιας ισχύος μέσω της ΠΔ ορίστηκε επίσημα ως ένας από τους σημαντικούς 

πυλώνες της Υψηλής Πολιτικής της Κίνας. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στην ευελιξία που 

παρείχε ως εργαλείο άσκησης πολιτικής δεδομένου ότι ανέλαβε την διττή αποστολή 

σταθεροποίησης και συσπείρωσης του εσωτερικού ακροατηρίου επ΄ ωφελεία του Κόμματος 

και την βελτίωση της εικόνας της χώρας με ταυτόχρονη διαχείριση της αρνητικής 

δημοσιότητας σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το στόχο η αξιοποίηση των εγχώριων πόρων και η 

εκμετάλλευση των οικονομικών όρων της διεθνούς αγοράς συμβάλλει με ένα επιπρόσθετο 

όφελος: την επίτευξη οικονομικών αποτελεσμάτων στο πεδίο της Πολιτιστικής Βιομηχανίας.  

 

Το τελευταίο αντικείμενο της έρευνας εξετάστηκε στο υποκεφάλαιο 2.4. Η γενική διαπίστωση 

της έρευνας σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της κινέζικης ΠΔ μπορεί να συνοψιστεί στο 

εξής: η Κίνα έχει πλεονέκτημα στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και ειδικότερα στις 

αφρικανικές χώρες. Ειδικότερα στις τελευταίες γίνεται φανερό ένα γεγονός μείζονος σημασίας: 

οι χώρες που υστερούν σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης έχοντας επί χρόνια υποστεί «δυτικού 

μοντέλου» οικονομικά και πολιτικά πειράματα βλέπουν το «Κινέζικο Όνειρο» ως ένα 

ελκυστικό μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης. Παρόλαυτα, σε ό.τι αφορά στο 

κοινό της Δύσης, η ΠΔ της Κίνας δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να επιτυγχάνει θεαματικά 

αποτελέσματα. Τις αιτίες αυτής της αποτυχίας εντοπίσαμε στο στρατηγικό σχεδιασμό της ΠΔ, 

των στόχων που επιδιώκει να υπηρετήσει και την εσωτερική σύγκρουση μεταξύ δυο 

διαφορετικών πολιτικών: της Ήπιας Ισχύος και των Θεμελιωδών Εθνικών Συμφερόντων.  

 

Περνώντας από την αποτίμηση των πεπραγμένων στην αναζήτηση προοπτικών εστιάζουμε σε 

ένα επίκαιρο γεγονός. Τις μέρες που γράφονταν αυτές οι τελευταίες γραμμές της έρευνας ο 

Πρόεδρος Σι πραγματοποιούσε επίσημο ταξίδι στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του οποίου 

παραβρέθηκε μεταξύ άλλων στην 70η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η ομιλία του στον 

ΟΗΕ υπήρξε σε γενικές γραμμές μια συνέχεια των προηγούμενων ομιλιών του σε διεθνές 

ακροατήριο.84 Αυτή τη φορά όμως η Κίνα προσέθεσε ένα στοιχείο αποφασιστικότητας, μια 

                                                 
84 Το πλήρες κείμενο της ομιλίας στο: 

http://qz.com/512886/read-the-full-text-of-xi-jinpings-first-un-address/  

άλλες αναφορές στην ομιλία του Προέδρου Σι: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52014#.VhKMyvntmko  

http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-09/29/c_134672436.htm 

http://www.ibtimes.com/china-president-xi-jinping-un-speech-global-economics-international-partnerships-

2116954  

http://qz.com/512886/read-the-full-text-of-xi-jinpings-first-un-address/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52014#.VhKMyvntmko
http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-09/29/c_134672436.htm
http://www.ibtimes.com/china-president-xi-jinping-un-speech-global-economics-international-partnerships-2116954
http://www.ibtimes.com/china-president-xi-jinping-un-speech-global-economics-international-partnerships-2116954
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έμπρακτη δέσμευση που πάει πολύ πέρα από τις ρητορικές εξαγγελίες. Η Κίνα δεσμεύτηκε 

στην χρηματοδότηση ενός 10ετούς προγράμματος αξίας 1 δις δολαρίων το οποίο πρόκειται να 

επενδύσει σε έργα και δράσεις αναπτυξιακού και φιλειρηνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο μιας 

συνεργασίας με τον ΟΗΕ. Επιπλέον δεσμεύτηκε να διαθέσει 8000 στρατιώτες στις 

Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Οργανισμού και 100 εκατομμύρια δολάρια ως ενίσχυση στην 

προσπάθεια δημιουργίας μιας Αφρικανικής Δύναμης Αμέσου Ετοιμότητας. Στη ίδια ομιλία ο 

Πρόεδρος Σι επανέλαβε τη δέσμευση της Κίνας στην επιδίωξη της παγκόσμιας ειρήνης, στο 

δικαίωμα των ίσων ευκαιριών, στην ανάγκη πολυμερών συνεργασιών και την προοπτική ενός 

αρμονικού κόσμου ευημερίας. 

Τα παραπάνω δείχνουν πως η Κίνα δεν έχει αλλάξει στάση ως προς την επιλογή της ήπιας 

ισχύος ως βασικού επικοινωνιακού και διπλωματικού εργαλείου στο διεθνές σύστημα. Είναι 

όμως αβέβαιο αν θα επιτύχει να συμβιβάσει τις επιθυμίες του εσωτερικού κοινού, το οποίο η 

ίδια «εκπαιδεύει» να αναμένει μια Κίνα  με τα χαρακτηριστικά της παλαιάς αυτοκρατορίας,  με 

την ανάγκη προσαρμογής της ρητορικής και επικοινωνίας σε ένα ευρύτερο, πιο μορφωμένο, 

πιο εύπορο και πιο ευαίσθητο σε ειδικά ζητήματα διεθνές κοινό. Κατά την άποψη μας 

απαιτείται καταρχήν μια σαφής ιεράρχηση των προτεραιοτήτων εντός του πλαισίου των 

Θεμελιωδών Εθνικών Συμφερόντων. Επίσης απαιτείται μια ευελιξία την οποία ακόμη δεν 

φαίνεται να έχουν κατακτήσει οι Κινέζοι. Μια αμφισημία σημειωτικής φύσεως στο χειρισμό 

των μέσων και του λόγου που θα αποτρέπει την δημιουργία τετελεσμένων σε επικοινωνιακό 

επίπεδο. Για να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί επιλέξαμε να κλείσουμε την έρευνα με ένα 

συγκριτικό παράδειγμα στη χρήση της πολιτιστικής βιομηχανίας που δείχνει πως η έλλειψη 

εμπειρίας δημιουργεί μια σημαντική ποιοτική διαφορά στη χρήση των εργαλείων της 

πολιτιστικής βιομηχανίας στα πλαίσια της ΠΔ και της ΔΔ. 

Την δεκαετία του ’60 η αμερικάνικη σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek ήταν στο 

απόγειο της δόξας της. η σειρά εξιστορούσε τις περιπέτειες του πληρώματος ενός σκάφους της 

«Διαστημικής Ομοσπονδίας» (σε μια μεταφορική αναπαράσταση του Ψυχρού Πολέμου οι 

«καλοί» της σειράς, αναπαριστούσαν τις ΗΠΑ/ΝΑΤΟ). Το αντίπαλο δέος ήταν η 

«Αυτοκρατορία των Κλίγκον» (, οι «κακοί» της σειράς, επιδιώκονταν να μοιάζουν σε ομιλία ή 

σε ελάσσονα χαρακτηριστικά με την  ΕΣΣΔ). Γενικά το περιεχόμενο της σειράς υπέβαλλε την 

ιδέα μιας ιδεαλιστικής άσκησης εξωτερικής πολιτικής και επεδίωκε την δημιουργία μια 
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συνειδητά αρνητικής εικόνας του ιδεολογικού αντίπαλου (η φιλειρηνική Διαστημική 

Ομοσπονδία έναντι των βίαιων Κλίγκον). Παρόλη την ηθική ανωτερότητα που είχε αποδοθεί 

στους «καλούς» υπήρξαν επεισόδια όπου το σενάριο σκόπιμα τους παρουσίαζε να ενεργούν με 

τρόπους οι οποίοι εξεταζόμενοι εντός του καθημερινού ηθικού πλαισίου θα χαρακτηρίζονταν 

ανήθικοι ή/και παράνομοι. Η αποφυγή μιας τέτοιας κριτικής επιτυγχάνονταν εκ μέρους της 

σειράς με την αλλαγή του πλαισίου αναφοράς και την εξέταση των πράξεων υπό το φως ενός 

διαφορετικού αξιακού κώδικα ο οποίος υπέβοσκε εξαρχής στο σενάριο. Ο νέος κώδικας 

εξυμνούσε αρετές όπως η φιλοπατρία, η ασφάλεια της πατρίδας και άλλες, πολεμικές στην 

προέλευση τους, αρετές. Ο απώτερος σκοπός ήταν να υποβάλλει την ιδέα ότι, υπό ορισμένες 

συνθήκες επιβάλλεται η παράκαμψη του συνήθους αξιακού κώδικά προς όφελος ενός 

υπέρτερου ιδανικού. Ήταν μια σαφώς αμοραλιστική προσέγγιση η οποία όμως υποβάλλονταν 

εντέχνως και με εξαιρετική επιτυχία (Sarantakes, 2005). 

Στις μέρες μας η Κίνα με απόσταση περίπου 17 ετών χρηματοδότησε την παραγωγή δύο 

κινηματογραφικών ταινιών με περιεχόμενο που είχε σχεδιαστεί να υπηρετήσει την μετάδοση 

ενός μηνύματος. Η πρώτη ταινία ήταν ο «‘Ήρωας» η οποία προβλήθηκε το 2002. Το σενάριο 

εκτυλίσσεται στην προ- αυτοκρατορική Κίνα. Ο πρωταγωνιστής ξεκινά ως αντικαθεστωτικός 

υποψήφιος δολοφόνος ενός φιλόδοξου ηγεμόνα (ο μελλοντικός πρώτος αυτοκράτορας της 

Κίνας) για να θυσιαστεί εθελοντικά τελικά μετά την επιφοίτηση του. Ο εν δυνάμει δολοφόνος 

πείθεται ότι ο ολοκληρωτικός πόλεμος που διεξάγει ο ηγεμόνας - στόχος επι γειτονικών 

κρατιδίων, μεταξύ των οποίων και το δικό του, είναι απλά ένα αναγκαίο μεταβατικό στάδιο 

προκειμένου να ενωθούν όλα τα μικρά κρατίδια σε ένα μεγαλύτερο και να επικρατήσει τελικά 

ειρήνη. Πρόκειται για μια ταινία με την οποία την συγκεκριμένη περίοδο επεδίωξε για πρώτη 

φορά η Κίνα να μεταδώσει ένα πολιτικό μήνυμα. Η Κίνα δικαιολογούσε το βίαιο κομμάτι από 

το παρελθόν της με όρους κατανοητούς από την Δύση: η θυσία του ατόμου για την επίτευξη 

ενός ανώτερου ιδανικού. Το μήνυμα που υπέβοσκε  στο εξωτερικό κοινό και μιλούσε για 

ανώτερα ιδανικά στο εσωτερικό: «Όλα Ένα Κάτω από τον Ουρανό». (Hero - Ying xiong, 

2002). Στην δεύτερη ταινία, η οποία προβλήθηκε μόλις το περασμένο έτος, το σενάριο 

εκτυλίσσεται στην αυτοκρατορική περίοδο. Εισάγοντας ψευδο – ιστορικά στοιχεία και 

αναμιγνύοντας τα με καθαρά φανταστικά η ταινία μας διηγείται την ιστορία του επικεφαλής 

ενός κινέζικου αποσπάσματος που έχει επιφορτιστεί με την ειρηνική διευθέτηση των διενέξεων 

των φυλών που ζουν κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. Στο αποκορύφωμα της δράσης το 

σενάριο αναπαριστά μια μάχη ενός συνασπισμού όλων των φυλών που ζουν στο ασιατικό 
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κομμάτι του δρόμου του μεταξιού και επιπλέον μιας ομάδας εξόριστων Ρωμαίων λεγεωνάριων 

( ! ) υπό την ηγεσία των  Κινέζων. Ο συνασπισμός αντιστέκεται σε ένα διεφθαρμένο Ρωμαίο 

Αυτοκράτορα ο οποίος εξαιτίας απληστίας έχει εισβάλλει στις περιοχές των φυλών της Ασίας. 

Η ταινία εκτός από μια διαφήμιση του σχεδίου του Νέου Δρόμου του Μεταξιού, το οποίο 

μπορεί να εξεταστεί και ως ένα ακόμη σχέδιο στο πεδίο της ΠΔ, είναι και μια πολύ ακριβή σε 

κόστος προπαγάνδα των γνωστών θέσεων αλλά και των υφέρποντων σχεδιασμών της Κίνας:  

τις ειρηνικές προθέσεις της, την επιδίωξη της αμοιβαίας ευημερίας, την ανάγκη πολυμερών 

συμμαχιών αλλά και τον  ηγεμονικό ρόλο που επιδιώκει στην ευρύτερη Ασία. Τείνει επίσης 

έμμεσα χέρι στη Δύση υπενθυμίζοντας ιστορικούς δεσμούς και υποβάλλοντας τις 

προϋποθέσεις συνεργασίας: ενάντια σε άπληστους τύραννους – ηγεμόνες, όποιοι και είναι 

αυτοί, όσο ισχυροί και αν φαίνονται. Στο τέλος της ταινίας ο υπέρτερος σε τεχνολογία, 

οργάνωση και μέγεθος Ρωμαϊκός Στρατός ηττάται από τον υπο κινέζικη ηγεσία συνασπισμό ο 

οποίος του επιφέρει συντονισμένα πολλαπλά ταυτόχρονα πλήγματα (Dragon Blade - Tian jiang 

xiong shi, 2015).  

Τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας σημαντικής έλλειψης στη προσέγγιση της 

ΠΔ: η Κίνα, μη έχοντας μεγάλη εμπειρία σε μη ελεγχόμενο επικοινωνιακό περιβάλλον 

σπαταλά τεράστιους πόρους για να χρηματοδοτεί ταινίες στις μέρες μας  χαρακτηρίζονται το 

λιγότερο «επικοινωνιακά άκομψες». Αυτή την έλλειψη γνώσης αλλά και την εμπειρική 

κατανόηση του νέου τοπίου στη διεθνή επικοινωνία και τη νέα Πολιτιστική Διπλωματία πρέπει 

να κατακτήσει η Κίνα. Η προσαρμογή της στις νέες τάσεις του επικοινωνιακού περιβάλλοντος 

και  η κατανόηση των ενδογενών περιορισμών της ΠΔ είναι τα μείζονα ζητήματα που φαίνεται 

πώς θα καθορίσουν το βαθμό επιτυχίας των πολιτικών της. Η Κίνα έχει τους πόρους, απέκτησε 

υποδομές και τεχνογνωσία ενώ οι τελευταίες ενέργειες της στο διεθνές πεδίο δείχνουν ότι έχει 

τη θέληση να επιμένει στο δόγμα που υιοθέτησε το 2005 και ως εκ τούτου το ζήτημα της ΠΔ 

παραμένει ανοιχτό σε μελλοντικές διερευνήσεις.   
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