
 

                                     «Κόμβος: Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού»   

                                                               

 

                                                               Εισαγωγή 

  

Η πρόσφατη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου για την πρωτοβουλία 105 διαπρεπών μελών του 

Ελληνισμου να υποστηρίξουν την ίδρυση ενός φορέα με την επωνυμία Κόμβος: Δίκτυα του 

Παγκόσμιου Ελληνισμου, για την υποστήριξη δραστηριοτήτων εθνικού ενδιαφέροντος έγινε δεκτή με 

ιδιαίτερα θετικές αντιδράσεις.  

Εν όψει της πορείας προς το Ιδρυτικό Συνέδριο είναι χρήσιμο  να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις σε  

κάποια σημαντικά ερωτήματα:  

Ποιο είναι το κίνητρο πίσω από την πρωτοβουλία αυτή; Προκλήσεις και Ευκαιρίες. 

Γιατί τώρα; Η 200 επέτειος από την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα έναντι του Οθωμανικού 

Κράτους  αποτελεί ιδανική  ευκαιρία εθνικής επανεκκίνησης. 

Τι σημαίνει η συγκεκριμένη επιλογή του ονόματος  Κόμβος; Ο ρόλος των διεθνοποιημένων δικτύων. 

Ποια  είναι η στρατηγική σκόπευση. Τα παγκόσμια δίκτυα του Ελληνισμου και η ένταξη τους στο 

παγκοσμιοποιημενο διεθνές δίκτυο. 

Ποιες θα είναι οι κύριες δραστηριότητες του φορέα και με τι κριτήρια θα επιλεγούν; 

To κείμενο που ακολουθεί επιδιώκει να δώσει κάποιες έστω και έμμεσες απαντήσεις. 

Παράλληλα προσφέρει κάποια ψήγματα τροφής για σκέψη. 

 

 

              Η πανδημία ,το διεθνές περιβάλλον και οι σημερινές προκλήσεις για την Ελλάδα  

 

Αν και οι πανδημίες ξεκινούν ως υγειονομικές κρίσεις που απειλούν κυρίως τη δημόσια υγεία, 

εξελίσσονται τελικά σε ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα . Η περιγραφή του Θουκυδίδη, για 

τον περίφημο λοιμό της αρχαίας Αθήνας, το πρώτο σχετικό ιστορικό κείμενο, συγκλονίζει. O λοιμός 

είχε σημαντικότατες πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Συνέβαλε καθοριστικά στην ήττα της Αθήνας 

στον Πελοποννησιακό Πόλεμο και στο τέλος της αθηναϊκής ηγεμονίας.  

 Όσον αφορά το παρόν και το άμεσο μέλλον, οι επιπτώσεις του COVID-19 είναι ήδη δραματικές και θα 

γίνουν εφιαλτικές ειδικά σε κάποιες οικονομικά ασθενέστερες περιοχές. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία θα κοστίσει 28 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένη παραγωγή μεταξύ 

2020 και 2025, σε σχέση με τις προβλέψεις πριν από την πανδημία.  

Ωστόσο, η αναδυόμενη Ασία φαίνεται να έχει περισσότερες αντοχές από τις άλλες προηγμένες 

οικονομίες. Πιθανότατα βρισκόμαστε στην αρχή του Αιώνα της Ασίας που θα σηματοδοτήσει το τέλος 

του αμερικανοκεντρικού παγκόσμιου συστήματος. Το ΑΕΠ της Κίνας απ’ ότι φαίνεται από τα στοιχεία 

του τελευταίου τρίμηνου του 2020 αυξήθηκε συνολικά το 2020 κατά 2,3%. Είναι φανερό ότι η 

οικονομία της έδειξε εξαιρετική ανθεκτικότητα και δυναμισμό όντας η μόνη που απέφυγε τελικά να 

υποστεί την χρονιά που πέρασε την καθολική ύφεση που έπληξε όλο τον πλανήτη.  
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Όσον αφορά την Ε.Ε. η πανδημία τουλάχιστο κατά το ξεκίνημα της έγινε αφορμή να αναδειχθούν όλες 

οι αδυναμίες της. Εξαρχής, όταν ξεκίνησε η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης ,τόσο η Γερμανία 

όσο και άλλες χώρες είχαν καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν θα μπορούσαν να δεχτούν ποτέ ούτε 

«μεταβιβαστική ένωση», δηλαδή καθαρές αναδιανεμητικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, ούτε 

«αμοιβαιοποίηση του κινδύνου», δηλαδή έκδοση κοινού χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή 

την παγκόσμια οικονομική ύφεση εξαιτίας των μέτρων για την πανδημία, επανήλθε πριν ένα χρόνο 

περίπου μια νέα πρόταση περί έκδοσης ευρωομολόγων και απορρίφθηκε ξανά. Ευτυχώς όμως παρά την 

σθεναρή άρνηση κάποιων χωρών έγινε τελικά κατανοητό ότι, αν η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία 

γονατίσουν, αν όχι και οι τρεις, έστω ορισμένες από αυτές, όχι μόνο θα διαλυθεί η Ένωση, αλλά θα 

βυθιστεί και η ίδια η Γερμανία σε ένα πολιτικό και οικονομικό χάος, από αυτά που γνωρίζουμε μόνο 

από τα βιβλία ιστορίας. Έτσι μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις εγκρίθηκε μεν η εναλλακτική 

«λιγότερο προχωρημένη» γαλλογερμανική πρόταση, αλλά με περικοπές όσον αφορά το σκέλος των 

επιδοτήσεων και ενισχυμένη ως προς τα ποσά που θα δοθούν ως δάνεια Σε κάθε περίπτωση, σχετική 

απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που ακολούθησε προσγείωσε στην 

πραγματικότητα όσους αισιόδοξους ελπίζουν ότι η Ε.Ε. μπορεί να γίνει στο προβλεπτό μέλλον πλήρης 

πολιτική και οικονομική ένωση.   

Όσον αφορά στην Ελλάδα, μετά από δέκα χρόνια πρωτοφανούς για αναπτυγμένη με κοινοβουλευτικό 

πολίτευμα χώρα οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, είχε ξεκινήσει τα τελευταία δυο χρόνια έστω και 

δειλά η διαδικασία επανόδου της σε συνθήκες κανονικότητας. Υψίστη προτεραιότητα ήταν και 

παραμένει το να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και του διεθνούς επενδυτικού κοινού για να 

υπάρξει μαζική προσέλκυση ξένων παραγωγικών επενδύσεων ώστε σε συνδυασμό με εγχώριες τόσο 

ιδιωτικές όσο και δημόσιες επενδύσεις σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας να 

καλυφθεί το επενδυτικό κενό των 100 δις περίπου που συσσωρεύθηκε τα χρόνια των μνημονίων. Η 

απροσδόκητη πανδημία και η πρωτοφανής ύφεση στην οποία έχει βυθισθεί όλη η υφήλιος αποτελεί 

σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα γι’ αυτή τη προσπάθεια. Ο κλάδος που χτυπήθηκε περισσότερο 

είναι ο τουρισμός, που τα περασμένα χρόνια αποτελούσε την «ατμομηχανή» της όποιας ανάκαμψης. 

Έτσι αντί ανάπτυξης 2,8% που προβλεπόταν για το 2020, τα τελικά στοιχεία του περασμένου χρόνου 

να έδειξαν μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 8,2%. Αντίστοιχο πρόβλημα απόκλισης από την αρχική 

πρόβλεψη αναμένεται και το 2021.Με τη χώρα να υποφέρει ακόμα από τις ανοιχτές πληγές του κύκλου 

των Μνημονίων πάνω στις οποίες έχουν επικαθίσει οι τραγικές επιπτώσεις της πρόσθετης μεγάλης 

οικονομικής ύφεσης λόγω της πανδημίας, το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας γίνεται κυριολεκτικά 

υπαρξιακό.   

Γενικώς, η Ελλάδα χρειάζεται πλέον επειγόντως να αναπτύξει ένα μεσομακροχρόνιο σχέδιο ριζικής 

αναπροσαρμογής του παραγωγικού της μοντέλου με παρεμβάσεις που θα έχουν στόχευση τους κλάδους 

υψηλότερης παραγωγικότητας όπως και την ενίσχυση των τομέων με εξωστρεφή προσανατολισμό, 

ώστε η ελληνική οικονομία να αποκτήσει βάθος και η ανάπτυξη να τροφοδοτείται και από τις αγορές 

του εξωτερικού. Σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για κάτι τέτοιο, με συγκεκριμένο όμως χρονικό 

ορίζοντα, αποτελούν οι καθόλου ευκαταφρόνητοι πόροι που θα διατεθούν από την Ε.Ε. τα επόμενα 

χρόνια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανασυγκρότηση και ανάκαμψη των οικονομιών της και τα 

άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία. Αν οι πόροι αυτοί αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, η Ελλάδα θα έχει επιτύχει 

κάτι πολύ σημαντικό: να μετατρέψει την πρόκληση σε ευκαιρία. Άλλως το μέλλον θα είναι εξαιρετικά 

ζοφερό. Επιπροσθέτως η Ελλάδα στις προσεχείς 2-3 δεκαετίες θα αντιμετωπίσει μίαν εντονότατη 

δημογραφική κρίση με οικονομικές, κοινωνικές και γεωστρατηγικές συνέπειες. Το πρόβλημα ξεκίνησε 

από τις δραματικές απώλειες ζωής επί Κατοχής, εντάθηκε μεταπολεμικά με τη μεγάλη φυγή των 

Ελλήνων προς κάθε γωνιά της γης και συνεχίζεται και στις μέρες μας. Επικεντρώνεται όμως δυστυχώς 

πλέον σε άτομα αυξημένων προσόντων, διογκώνοντας την απώλεια. Τις επόμενες δεκαετίες αναμένεται 

να αυξηθεί δραματικά και το ποσοστό των ατόμων της «τρίτης ηλικίας» στο σύνολο του πληθυσμού. 

Εξ άλλου και η σύνθεση του πληθυσμού θα υποστεί αναπόφευκτα σταδιακή αλλοίωση λόγω των 
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συνεχών αφίξεων παράνομων μεταναστών από Ασία και Αφρική, οι οποίες δεν πρόκειται να 

σταματήσουν. Αντίθετα τα επόμενα χρόνια αναμένεται σοβαρή επιδείνωση των οικονομικών, 

πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών στις χώρες προέλευσης που θα αυξήσει το κύμα φυγής προς την 

Ευρώπη, προς την οποία η Ελλάδα αποτελεί βολική πύλη εισόδου.   

Την ίδια ώρα, η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά και διαρκώς οξυνόμενα προβλήματα εθνικής ασφάλειας 

τα οποία έχουν ήδη λάβει εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις, λόγω των συνεχώς κλιμακούμενων 

προκλήσεων κατά της Ελλάδας από την Τουρκία και των πρωτοφανών τουρκικών παραβιάσεων κάθε 

έννοιας διεθνούς νομιμότητας. Οι συνεχείς προκλήσεις και απειλές της Τουρκίας προδικάζουν 

απρόβλεπτες και σφόδρα ανησυχητικές εξελίξεις. Η εθνική ασφάλεια της χώρας δυστυχώς δεν 

εξασφαλίζεται πλήρως ούτε από την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ε.Ε. Η πανσπερμία των 

εθνικών σκοπιμοτήτων μεταξύ των μελών της τελευταίας εμποδίζει την διαμόρφωση μιας κοινής θέσης 

σχετικά με την επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων έναντι της Τουρκίας. Η ελπίδα να προχωρήσει η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής ένωσης που θα διαθέτει ξεκάθαρα 

στοιχεία κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, σήμερα φαντάζει ως όνειρο θερινής νυκτός. Η 

Ελλάδα δυστυχώς μόνο συμμετέχοντας σε μια τέτοια ένωση θα μπορούσε να αισθανθεί ασφαλής 

απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα.   

Το διεθνές περιβάλλον γενικότερα χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια και αβεβαιότητα, ενώ η νέα 

αμερικανική διοίκηση παρά την εντυπωσιακή στροφή που έχει κάνει σε μια σειρά σημαντικά ζητήματα 

,δεν έχει κάνει  ακόμα ξεκάθαρες όλες τις προτεραιότητες της .Οι πολύ πρόσφατες εξελίξεις στο 

Αφγανιστάν ρίχνουν και αυτές βαριά σκιά στο παγκόσμιο σύστημα που θα αναβαθμίσει σημαντικά την 

διεθνή επιρροή της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το σκηνικό βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωτοβουλία του 

Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να προετοιμάσει μια νέα πενταμερή διάσκεψη για την Κύπρο, με 

καινούρια ωστόσο δεδομένα: την απροκάλυπτη πλέον θέση της Τουρκίας και της υποχείριας Τ/Κ 

ηγεσίας περί λύσης δύο κρατών ή συνομοσπονδίας στην «καλύτερη» περίπτωση, υπό την απειλή ακόμα 

και της προσάρτησης των κατεχομένων στην Τουρκία.  

Είναι φανερό ότι την τελευταία δεκαετία τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ξεπέρασαν κάθε 

προηγούμενο. Πιο πρόσφατα δε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν οδηγηθεί πάνω από μια φορά πολύ 

κοντά σε θερμό επεισόδιο. Ο συνδυασμός των εσωτερικών και εξωτερικών πιεστικότατων 

προβλημάτων που προαναφέρθηκαν έχει κάνει το μίγμα εκρηκτικό. Αν η κατάσταση αυτή δεν 

αντιμετωπισθεί άμεσα, τα επόμενα χρονια θα γίνει ενδεχομένως μη αναστρέψιμη . Άρα η ανάγκη 

εξεύρεσης αποτελεσματικών λυσεων γίνεται απολύτως επιτακτική οποιαδήποτε  σοβαρή προσπάθεια 

αντιμετώπισης της εξεύρεσης καθιστά πλέον απολύτως αναγκαία την   ενεργοποίηση και συστράτευση 

όλων των δυνάμεων του Ελληνισμού  

  

                                                 Το δυναμικό της Ελλάδας  

Παρά τα μεγάλα προβλήματα, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικότατο δυναμικό και μια καθόλου 

ευκαταφρόνητη προίκα, όντας παγκόσμια υπερδύναμη σε τρεις τομείς: πολιτισμό, διασπορά και 

ναυτιλία.  

1.Στον τομέα του πολιτισμού, η λάμψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και των πάντα επίκαιρων 

επιτευγμάτων της ελληνικής αρχαιότητας στη διανόηση, την τέχνη και τη λογοτεχνία δεν έχει μειωθεί, 

παρά τις επιθέσεις που δέχεται στο πλαίσια μιας γενικότερης κριτικής του δυτικού πολιτισμού και στο 

όνομα της πολιτικής ορθότητας. Στα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της Ελλάδας συγκαταλέγονται η 

οικουμενική διάσταση της ελληνικής γλώσσας, της τέχνης, της  φιλοσοφίας, η συμβολή στις επιστήμες, 

το θέατρο και τη  λογοτεχνία και η πάντα επίκαιρη τεράστια προσφορά της κλασσικής Ελλάδας στον 

δυτικό πολιτισμό με την ανάπτυξη ελεύθερων κοινοτήτων πολιτών με δημοκρατικούς θεσμούς, λαϊκή 

κυριαρχία, εξελιγμένες μορφές διακυβέρνησης και κοινωνικές και ηθικές αξίες.  
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Υπάρχει και μια ακομα  εξαιρετικα σημαντικη πολιτιστικη κληρονομια  ελάχιστα αξιοποιημένη  από 

την Ελλάδα συγκριτικα . Το Διεθνες  Ολυμπιακο Κινήμα λόγω της ελληνικής μητρότητας  των αρχαίων 

όσο και της καθοριστικης συμβολης στην αναβιωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που είναι το 

ισχυρότερο brand name παγκοσμίως. Η Ελλάδα δεν έχει καταφερει να υπογραμμισει , επαρκως τη 

σχεση  των αξιων  του Ολυμπισμού με το συνολικότερο πλαίσιο της ελληνικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς Σε μια περίοδο έντονων αμφισβητήσεων και διεθνών ανακατατάξεων η ανθρωπότητα έχει 

ανάγκη από νέους συνεκτικούς αξιακούς κώδικες και δεσμούς που να προάγουν την ευγενή άμιλλα, το 

fair play, την διεθνή συνεργασία για την παραγωγή διεθνών δημόσιων αγαθών και την υιοθέτηση 

καθολικών λύσεων με δυνατότητες εποπτείας και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. 

Στα πλαίσια αυτά ένας επανακαθορισμός του ρόλου και της φυσιογνωμίας του Διεθνούς Ολυμπιακού 

Κινήματος με  πρωτοβουλία της Ελλάδας και προφανώς σε στενή συνεργασία με την Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή θα μπορούσε να βρει ισχυρότατους διεθνείς συμμάχους 

 

  

2.Η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογικά διασπορά πληθυσμού στο εξωτερικό. 

O αριθμός των Ελλήνων επιστημόνων που εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και εργάζονται 

σε ακαδημαϊκούς φορείς του εξωτερικού αλλά και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες 

είναι τεράστιος. Μόνο στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι 35.000 Έλληνες εργάζονται ως πανεπιστημιακοί ή 

ερευνητές, ενώ άλλοι τόσοι περίπου δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Επίσης μεγάλος αριθμός 

ομογενών διαπρέπουν ως επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, έχοντας ιδρύσει ή 

κατέχοντας σημαντικές θέσεις σε επιχειρήσεις με σημαντική κερδοφορία τοπικής, εθνικής ή 

παγκόσμιας εμβέλειας. Αυτοί μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή υποστήριξης της οικονομικής 

ανασυγκρότησης της Ελλάδας είτε με άμεσες οικονομικές επενδύσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας είτε 

με τη μεσολάβηση τους για την ανάπτυξη συνεργασιών επιχειρήσεων της Ελλάδας με μεγάλες εταιρείες 

του εξωτερικού. Άλλοι ομογενείς διαπρέπουν επίσης ως ανώτατα στελέχη σε Διεθνείς Οργανισμούς. 

Οι άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και της διανόησης στην ομογένεια διαθέτουν το σημαντικό 

πλεονέκτημα της επαφής με ιδιαίτερο τμήμα των κοινωνιών του εξωτερικού, το οποίο απαρτίζεται από 

ανθρώπους υψηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου. Το γεγονός αυτό καθιστά τους Ομογενείς 

που δρουν στο χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και της διανόησης ισχυρούς φορείς άσκησης επιρροής 

στις κοινωνίες του εξωτερικού και σε ανθρώπους που συμμετέχουν σε κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Επίσης δημοφιλείς καλλιτέχνες, αθλητές και στελέχη μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορούν να 

συμβάλουν ουσιαστικά στην διεύρυνση της επιρροής του ελληνικού πολιτισμού στις κοινωνίες τους. 

Τέλος, ομογενείς πρώτης, δεύτερης ή τρίτης γενεάς είναι μέλη κυβερνήσεων και πολιτικών κομμάτων 

σε χώρες του εξωτερικού συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Ευρωπαϊκών χωρών, Αυστραλίας κ.α. Σε 

πολλές περιπτώσεις έχει ήδη φανεί χρήσιμη στην Ελλάδα η δραστηριοποίηση τους για την υποστήριξη 

εθνικών προσπαθειών.  

3.Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος διεθνώς. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν 

το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας.   

Το πρόβλημα είναι ότι ούτε η διασπορά ούτε η ναυτιλία αποτελούν υπαρκτά λειτουργικά δίκτυα 

διασυνδεδεμένων μονάδων. Για να ασκήσουν επιρροή αντίστοιχη του μεγέθους και των ποιοτικών τους 

χαρακτηριστικών απαιτείται η συγκρότηση τους με την μορφή οργανωμένων δικτύων. Ούτε και ο 

ελληνικός πολιτισμός, ως τρίτο δυνάμει ισχυρό διεθνές δίκτυο έχει ακόμα οργανωθεί αποτελεσματικά 

με τη σύνδεση κέντρων Ελληνικών Σπουδών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που 

ασχολούνται με την ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και συναφείς 

οργανισμούς με τη μορφή δικτύου.. Θα είναι εθνικά σημαντικό να επιτευχθεί η μορφοποίηση των τριών 

δικτύων και να εξασφαλισθεί με επείγουσες συντονισμένες δράσεις η σύνδεση και ανάπτυξη 



   5 

συνεργειών μεταξύ τους. Μόνο έτσι θα καταστεί δυνατή η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση από την Ελλάδα 

των σημαντικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει.  

Το δυναμικό της Ελλάδας δεν εξαντλείται όμως στα παραπάνω. Η Ελλάδα είναι υπολογίσιμη μεσαία 

διεθνής δύναμη στον τομέα του τουρισμού, ως δημοφιλής προορισμός με ισχυρή πολιτιστική 

ταυτότητα. Είναι επίσης σημαντικός περιφερειακός ενεργειακός και μεταφορικός κόμβος. Θα είναι 

επίσης ουσιαστική η αναβάθμιση της ισχύος της Ελλάδας εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι κάτοχος 

σημαντικών, αξιοποιήσιμων οικονομικά, αποθεμάτων υδρογονανθράκων.   

Εξάλλου η σταδιακή ανάδειξη της Κίνας ως υπερδύναμης δημιουργεί νέα δεδομένα στη διεθνή 

σκακιέρα. Η αναβάθμιση του ρόλου της Ανατολικής Μεσογείου ως ενός από τα πιο «καυτά» σημεία 

του πλανήτη για τα διεθνή γεωπολιτικά συμφέροντα όλων των μεγάλων υπερδυνάμεων (HΠΑ, Κίνα, 

Ε.Ε και Ρωσία) στα πλαίσια ενός πολυπολικού συστήματος, δημιουργούν για την Ελλάδα σημαντικές 

νέες ευκαιρίες. Έτσι σε συνδυασμό και με τις ευρύτερες ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις στην 

Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας έχει αναβαθμισθεί 

εντυπωσιακά. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα τριμερή σχήματα (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και Ελλάδα-

Κύπρος-Αίγυπτος) στα οποία η Αθήνα συμμετέχει δυναμικά.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι η οποιαδήποτε εθνική στρατηγική πρέπει να έχει ως άξονες 

την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των διαχρονικών επι αιώνες συγκριτικών της 

πλεονεκτημάτων :της ναυτικής παράδοσης ,του πολιτισμού και της γεωγραφικής διασποράς του 

Ελληνισμου που λειτούργησαν  από αρχαιοτάτων χρόνων ως αλληλοενισχυόμενα συγκοινωνούντα 

δοχεία. 

Η 200η επέτειος της ελληνικής επανάστασης (1821-2021)  αποτελεί χρυσή ευκαιρία για έναν εθνικό 

αναστοχασμό ουσίας ,για  αναβάθμιση του επιπέδου και της ποιότητας της  συλλογικής αυτογνωσιας 

όπως και για μια  αναθεώρηση των προτεραιοτήτων για το μέλλον.  

Μονο ετσι μπορει να προκυψει με αξιοπιστια και στοιχεια συναινεσης ο στρατηγικός 

επαναπροσδιορισμός  της  επιθυμητής ταυτότητας  της Ελλάδας του σήμερα και του αύριο . Στη 

συνέχεια θα μπορει πλέον  να ακολουθήσει  η χάραξη και υλοποίηση  μιας αξιόπιστης αποτελεσματικής 

εθνικής στρατηγικής. 

Θα αποτελέσει πραγματικό εθνικό έγκλημα αν το μεγάλο αναπτυξιακό πακέτο που θα είναι διαθέσιμο 

για τη αναμόρφωση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας σπαταληθεί και πάλι, για έργα 

βιτρίνας, για την διατήρηση στη ζωή κλινικά νέκρων οικονομικών μονάδων και για επιδοτήσεις 

πελατειακού χαρακτήρα.  

Στο βαθμό που οι στόχοι  θα επιτυγχάνονται θα πρέπει να ακολουθήσει   η σταδιακή προβολή με κάθε 

πρόσφορο μέσο της  νέας αυτής εικόνας  της Ελλάδας ως  ενός συγχρόνου  ισχυρού  και σεβαστού 

διεθνούς παίκτη στους τομείς της οικονομίας, των επιχειρήσεων ,της ενέργειας, της επιστήμης, της 

τεχνολογίας και της καινοτομίας, του αθλητισμού ,της τέχνης και του πολιτισμού. 

 Μια τέτοια εξέλιξη θα συμβάλλει σημαντικά στην διεθνή αναβάθμιση  της εθνικής  μας θέσης στο 

διεθνή συσχετισμό των δυνάμεων και μια ουσιαστική  πρόσθετη γεωστρατηγική θωράκιση έναντι  

όποιων απειλούν την εθνική μας ασφάλεια 

Στη διαδικασία αυτή  αποτελεί εθνική υποχρέωση και ανάγκη  να συμμετασχουν ενεργά και οι 

αστείρευτες δυνάμεις του παγκόσμιου ελληνισμού που αν συστρατευθούν και  κινητοποιηθούν 

αποτελεσματικά μπορούν να αποτελέσουν  το πιο ισχυρό  υπερόπλο.  

Aλλωστε και η ίδρυση του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους δεν θα είχε ποτέ καταστεί δυνατή χωρίς την 

συγκινητική κινητοποίηση της τότε ελληνικής Διασποράς .  

Τα παραπάνω δίδουν μίαν απάντηση στα δυο πρώτα αρχικά ερωτήματα της εισαγωγής. 
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 Η στρατηγική στόχευση. Περί Δικτύων και  Κόμβων .Τα Διεθνή Δίκτυα του Ελληνισμού  

Όσον αφορά το τρίτο και τέταρτο ερώτημα είναι σκόπιμο να προηγηθεί μια πολύ σύντομη αναφορά 

στον σύγχρονο ρόλο που διαδραματίζουν τα δίκτυα. 

Τα δίκτυα συντίθενται από συνιστώσες (μονάδες) που συνδέονται μεταξύ τους με κόμβους και 

συνδετικούς ιστούς, μέσω των οποίων διαμορφώνεται ένα πλέγμα ροών είτε κυριολεκτικά είτε 

μεταφορικά. Πολύ σημαντική είναι η τοπολογία, η δομή ενός δικτύου, που διαμορφώνεται από το 

μοτίβο των συνδέσεων (κόμβων και ομφαλών). Η σχετική αξία κάθε μονάδας εξαρτάται από την 

κεντρικότητα της θέσης της. Η ιδιαίτερη χρησιμότητα των δικτύων προκύπτει από την διασύνδεση και 

όχι την απλή συνύπαρξη οντοτήτων. Τα δίκτυα έχουν αναδυόμενες ιδιότητες, δηλαδή νέα 

χαρακτηριστικά του συνόλου τα οποία προκύπτουν από την αλληλεπίδραση και διασύνδεση των μελών 

τους. Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του, η δε ανάδυση είναι η εμφάνιση 

συλλογικών ιδιοτήτων που δεν μπορούν να βρεθούν στα μεμονωμένα μέλη .  

Τα δίκτυα κατατάσσονται ανάλογα με τη δομή τους σε δυο γενικές κατηγορίες. Τα δεντρικά και τα 

γαλακτικά. Το πρώτο μοντέλο αντιπροσωπεύει δομημένες ιεραρχίες και εξασφαλίζει μια πιο 

συντονισμένη δράση, στοχευμένη συγκέντρωση δυνάμεων και μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις ροές 

μεταξύ των μελών του τόσο από πλευράς όγκου όσο και ταχύτητας. Είναι επίσης πιο κατάλληλο για την 

χάραξη και υλοποίηση στρατηγικής. Το δεύτερο προέρχεται από την οριζόντια επέκταση η συνένωση 

υφιστάμενων δικτύων και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα. 

Είναι επίσης πιο δεκτικό στην επίδραση καινοτομιών.  

Στην πραγματικότητα τα περισσότερα δίκτυα είναι μικτά με διαφορετική δοσολογία κατά περίπτωση 

ανάλογα με τον σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Ο σχεδιασμός της βέλτιστης δικτυακής 

αρχιτεκτονικής, η επάρκεια υποδομών όπως τα απαραίτητα δίκτυα οπτικών ινών και η επιτυχημένη 

επιλογή των ‘κρίσιμων’ κόμβων έχουν προφανώς ξεχωριστή σημασία, γιατί προσδιορίζουν  τον έλεγχο, 

τη διαδρομή και την ενταση των σχετικών ροών.  

Τα δίκτυα δεν είναι φαινόμενα του σήμερα. Εδώ και αιώνες έχουν προϋπάρξει αμέτρητα είδη: 

οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά, τεχνικά, πολιτιστικά, γεωστρατηγικά κ.α. Ήταν όμως 

υπό τον έλεγχο κάθετα δομημένων εθνικών ιεραρχιών. Όμως από τα μέσα του 20ου αιώνα και κυρίως 

μετά το 1970 διανύουμε τον αιώνα των διεθνοποιημένων δικτύων. Για την εκρηκτική ανάπτυξη των 

δικτύων αυτών είναι καθοριστικός ο ρόλος των νέων τεχνολογιών  στους τομείς της επικοινωνίας, των 

τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών (μείωση του χρόνου ταξιδιών η του χρόνου μεταφοράς αγαθών 

και πληροφοριών, αλλαγή στις ταξιδιωτικές συνήθειες, αύξηση της ανθρώπινης κινητικότητας)  

 και η ραγδαία εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης. Σχεδόν όλα τα μείζονα προβλήματα προκαλούνται πλέον 

από την αλληλεπίδραση περίπλοκων εθνικών και διεθνών δικτύων.  

Τα μεγάλα κράτη  συνεχίζουν να αντλούν επιρροή από τα ισχυρά εθνικά ιεραρχικά δομημένα δεντρικά 

δίκτυα που διαθέτουν και τους επιτρέπουν να ενσωματώνονται στα διεθνή δίκτυα από θέση ισχύος. Οι 

περισσότερες χώρες όμως  συμμετέχουν στα παγκοσμιοποιημένα δίκτυα από σχετικά αδύναμη θέση. Η 

επιρροή τους είναι ανάλογη με τον αριθμό των σημαντικών δικτυακών κόμβων που μπορούν να 

συντηρήσουν και τον βαθμό αλληλοεπίδρασης των εθνικών τους δικτύων με άλλα διεθνή ή 

περιφερειακά υποδίκτυα. Παρόλο που τα γαλακτικά διεθνή δίκτυα  συνεχώς ισχυροποιούνται και μέχρις 

ενός σημείου αυτονομούνται από τα εθνικά δεντρικά δίκτυα τα τελευταία δεν πρόκειται να 

καταργηθούν ποτέ μια που η διεθνής έννομη τάξη απαιτεί την σύμπραξη ανεξάρτητων κρατών που 

συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς συνυπάρχουν στα πλαίσια θεσμοθετημένων διπλωματικών 

κανόνων. 

. Όσον αφορά την   ιστορία της Ελλάδας από αρχαιοτάτων χρόνων που έχει καθορισθεί σε μεγάλο βαθμό 

από τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του ελλαδικού χώρου, η λογική των δικτύων προσφέρει ένα πολύ 

ενδιαφέρον αναλυτικό πλαίσιο Η ύπαρξη τόσων νησιών και σημαντικών ορεινών όγκων στην 
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ηπειρωτική Ελλάδα που δυσκόλευαν τις χερσαίες επικοινωνίες οδήγησαν εδώ και χιλιάδες χρόνια στην 

ύπαρξη διάσπαρτων κοινοτήτων ανθρώπων που επικοινωνούσαν μαζί τους κυρίως δια θαλάσσης. Άρα 

η ανάπτυξη της ναυτιλίας ήταν όρος επιβίωσης και η ναυτοσύνη έγινε αναπόσπαστο  κομμάτι της 

ελληνικής παράδοσης. Η ναυτιλία καθιστώντας εφικτές τις εμπορικές ανταλλαγές και τις ανθρώπινες 

επαφές συνέβαλε αποφασιστικά στην οικονομική ευημερία και την ευρεία γεωγραφική διασπορά του 

Ελληνισμού, που με την σειρά τους συνέβαλαν στην άνθηση του πολιτισμού. Έτσι διαμορφώθηκαν 

μέσω των θαλάσσιων επικοινωνιών οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δίκτυα.  

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι περισσότερες σημαντικές πόλεις της Μεσογείου ήταν λιμάνια.  Η δε 

έντονη ελληνική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή πολλαπλασίαζε κατά πολύ τη γεωγραφική έκταση 

της ελληνικής παρουσίας και πολιτιστικής επιρροής. Το θαλάσσιο εμπόριο, η ναυτιλία, η αλιεία και αι 

η μετανάστευση, κυριαρχούν επί πολλούς αιώνες στη διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου των 

Ελλήνων. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα η θάλασσα και οι θαλάσσιες επικοινωνίες 

αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα για τους Έλληνες κύρια πηγή ανάπτυξης και ευημερίας εξασφαλίζοντας 

σημαντικούς  πόρους στην εθνική οικονομία .  

Ξεκινώντας καταρχάς από την αρχαιότητα γνωρίζουμε ότι οι δεσμοί μεταξύ μητροπόλεων και αποικιών 

δημιουργούσαν σημαντική ανάγκη θαλάσσιων μεταφορών για να εξυπηρετούν τις ροές εμπορικών 

ανταλλαγών και αντίστοιχες ροές ανθρώπων. Η οικονομική ευμάρεια και η εγκαθίδρυση νέων αποικιών 

σε όλο και περισσότερες περιοχές δημιουργούσαν με τη σειρά τους μια περιοδική έκρηξη πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων.  

Έτσι συνυπήρχαν δυο συμπληρωματικά δίκτυα. Το ένα ήταν μεταφορικό και διακινούσε μέσω 

θαλάσσης εμπορεύματα και ανθρώπους συνδέοντας  κοινότητες (μητροπόλεις με αποικίες) και το 

δεύτερο παρήγαγε και αντάλλασσε  πολιτισμό. Αμφότερα ήταν εξαρτημένα από την ύπαρξη μιας 

ισχυρής ναυτιλίας. 

Στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο λειτούργησε ένα παρεμφερές σύστημα δικτύων με αυξομειώσεις στον 

ρόλο του μέχρι το τρίτο τέταρτο του 20ό αιώνα. Στη θέση των αποικιών της αρχαιότητας υπήρχαν 

αρχικά οι επαρχίες της βυζαντινής αυτοκρατορίας  και αργότερα οι μεγάλες ελληνικές κοινότητες στην 

Ανατολική Μεσόγειο σε πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, η Σμύρνη, η ή Κωνσταντινούπολη και στη Μαύρη 

Θάλασσα στις «νέες πόλεις» όπως η Οδησσός, το Ταγανρόγ, η Θεοδοσία ή η Κωνστάντζα. Στα πλαίσια 

αυτού του μωσαϊκού περιφερειακών αγορών, δικτύων και κόμβων υπήρχε  αρκετός ζωτικός χώρος για 

την ελληνική ναυτιλία ειδικά στις αγορές της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Μεσογείου 

γενικότερα και του Αιγαίου και του Ευξείνου Πόντου ειδικότερα. Είναι γνωστή άλλωστε η συμβολή 

των Ελλήνων καραβοκύρηδων και των ελληνικών κοινοτήτων της Διασποράς στον Αγώνα της 

Ελληνικής Ανεξαρτησίας .  

Οι μεγάλες παροικιακές επιχειρηματικές και εμπορικές κοινότητες που συνέχισαν να ευημερούν και 

μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς είχαν συνεχώς ανάγκες σε στελέχη και αποτελούσαν 

πόλο έλξης φιλόδοξων νέων που έβρισκαν τα όρια της Ελλάδας ασφυκτικά περιορισμένα. Οι μεγάλοι 

επιχειρηματίες της διασποράς, μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους,  με την ιδιότητα του Εθνικού 

Ευεργέτη φρόντιζαν μέσω της δημιουργίας υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να 

αναπαράγονται τέτοιου είδους στελέχη σε επαρκή βαθμό. Έτσι παράμεναν ζωντανοί ο δεσμοί των 

παροικιών με τον εθνικό κορμό και υπήρχε συνεχής ανατροφοδότηση οικονομικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων μέσω  των διασυνδέσεων που πρόσφερε η ναυτιλία και η εκπαίδευση. 

Όμως η εκθετική αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών  διεθνώς που ακολούθησαν τον 

πολλαπλασιασμό των ευρωπαϊκών αποικιών και ιδιαίτερα μετά την βιομηχανική επανάσταση ασκούσε 

ισχυρή πίεση για καινούργιες καινοτομίες και  τεχνολογίες στους τομείς της ναυπήγησής και της 

ναυσιπλοΐας. Όταν η παγκόσμια ναυτιλία μπήκε στη περίοδο των μεγαλύτερων πλοίων της νέας 

τεχνολογίας του ατμού   η ναυπήγησή δραστηριότητα ξύλινων ιστιοφόρων συρρικνώθηκε και οι 
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πολυπληθείς ναυτιλιακές επιχειρήσεις των ελληνικών ναυτότοπων μεταταλλάχτηκαν και 

συγκεντρώθηκαν στο νέο ναυτιλιακό κέντρο, τον Πειραιά από το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα ο 

οποίος είναι μέχρι σήμερα το  κέντρο της ελληνόκτητης ναυτιλίας . Όμως τα πλοία των Ελλήνων 

πλοιοκτητών ήταν υποχρεωτικό μετά  τα μέσα 20ου αιών να ναυπηγούνται πλέον σε ξένα ναυπηγεία που 

διέθεταν τόσο την τεχνολογία όσο και ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής. Οι Έλληνες εφοπλιστές που 

έδειξαν υψηλότατη προσαρμοστικότητα και διορατικότητα είχαν πλέον ως σημείο αναφοράς τις 

ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς, η οποία προέκυψε από την ενοποίηση και παραπέρα ανάπτυξη 

μικρότερων περιφερειακών αγορών. Το μεταφορικό έργο το προσδιόριζαν πλέον οι ανάγκες του 

ραγδαία αναπτυσσόμενού διεθνούς εμπορίου, στο οποίο η Ελλάδα είχε σχεδόν μηδενικό ποσοστό 

συμμετοχής. Οι παραδοσιακές σχέσεις ναυτιλίας και επιχειρηματικών κοινοτήτων διασποράς 

μεταλλάχτηκαν και μετακινήθηκαν προς δυσμάς. Ο κομβικός περιφερειακός  ρόλος της Ελλάδας στη 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας συρρικνώθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο ενώ η δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης σήμανε την εξαφάνιση των εύρωστων ελληνικών 

παροικιών. Σ’ αυτή την εξέλιξη καταλυτικός ήταν και ο τραγικός αντίκτυπος της Μικρασιατικής 

καταστροφής. 

Οι ελληνικοί ναυτότοποι του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους και οι εμποροναυτιλιακές τους 

δραστηριότητες είχαν εγκαθιδρύσει σημαντικά επιχειρηματικά δίκτυα με τα δυτικοευρωπαϊκά λιμάνια. 

Το Λονδίνο αποτέλεσε το δεύτερο σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο των Ελλήνων,  μετά τον Πειραιά, το 

πρώτο μισό του 20ού αιώνα αποτελώντας τη συνέχεια της ελληνικής διασποράς με σημαντικούς 

δεσμούς με την Ελλάδα. Η πλούσια ελληνική παροικία του Λονδίνου το μετέτρεψε ως κύριο κέντρο 

της ναυτιλιακής του δραστηριότητας από το 1940 μέχρι το 1970 με την Νέα Υόρκη να έπεται και τον 

Πειραιά να αποτελεί μόνο το κέντρο ναυτολόγησης Ελλήνων ναυτικών σε αυτές τις τρεις δεκαετίες.  

Όμως, από τις αρχές του 1970 μέχρι σήμερα η ελληνόκτητη ναυτιλία, που είναι η μεγαλύτερη στον 

κόσμο (υπό διάφορες σημαίες) επέλεξε ξανά την Ελλάδα ως διαχειριστικό της κέντρο. Ο Πειραιάς και 

η ευρύτερη περιοχή Αθηνών είναι το διαχειριστικό κέντρο των ελληνόκτητων ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων με τις διεθνείς επιχειρηματικές τους δικτυώσεις και δραστηριότητες. 

 Έτσι παρόλο ο Ελληνισμός δεν έπαψε ποτέ να έχει διεθνείς επιχειρηματικές δικτυώσεις, οι εσωτερικές 

οικονομικές δυσκολίες και οι καταστροφές των δύο παγκοσμίων πολέμων υποχρέωσε ένα μεγάλο 

ποσοστό Ελλήνων και Ελληνίδων να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό.  Έτσι σήμερα ο Ελληνισμός έχει 

εγκατασταθεί ξανά σε πολλά σημεία με αποτέλεσμα να είναι αριθμητικά περίπου ισοδύναμος με τον 

πληθυσμό της Ελλάδας και υψηλοτάτου μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου.. 

Τα πρώτα 200 χρόνια μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους κύριοι εθνικοί στόχοι ήταν η εθνική 

ολοκλήρωση – που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου –, η οικονομική 

ανασυγκρότησή μετά από σειρά χρεωκοπιών και πολεμικών καταστροφών και από τη δεκαετία του 

1960 και μετά η συμμετοχή της χώρας στην διαδικασία της διακρατικής ευρωπαϊκής ενοποίησής. Το 

ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος υποδομήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο με βάση το «δεντρικό» ιεραρχικό 

δικτυακό μοντέλο. Κατά την τρίτη εκατονταετία όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά. Με την 

εκρηκτική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την ραγδαία εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης σχεδόν όλα 

τα μείζονα προβλήματα προκαλούνται πλέον από την αλληλεπίδραση περίπλοκων εθνικών και διεθνών 

δικτύων. Κάθετες ιεραρχίες τέμνονται και συνυπάρχουν  με οριζόντια δίκτυα. 

Ειδικότερα όσον αφορά την παγκόσμια ναυτιλία ,τον τομέα όπου η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η 

Παγκόσμια Υπερδύναμη και τις υποδομές που σχετίζονται με αυτή βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας 

καινούργιας επανάστασης, ανάλογης σημασίας με αυτήν που οδήγησε από τα ιστιοφόρα στα ατμόπλοια. 

Λόγω της αναμενομένης αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και ειδικά των μικρομεσαίων και 

μεσαίων οικονομικών στρωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και κυρίως της Ασίας και 

δεδομένου ότι  το 90% περίπου του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης, η ζήτηση για 

θαλάσσιες μεταφορές θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς. Όμως λόγω των 



   9 

προβλημάτων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή θα υπάρξει ισχυρή πίεση για τη χρήση νέων 

τεχνολογιών και προϊόντων όπως τα φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα. Η παγκόσμια ναυτιλία 

τα επόμενα χρόνια θα τελεί υπό καθεστώς  διαρκών και αυστηρών διεθνών ελέγχων για την τήρηση των 

σχετικών κανονισμών. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες γεγονός που θα 

απαιτήσει τεράστιες νέες επενδύσεις.  

 Η ναυτοσύνη που χαρακτηρίζει τον Ελληνισμό εδώ και χιλιάδες χρόνια και το επιχειρηματική 

παράδοση των Ελλήνων εφοπλιστών προδικάζουν ότι θα τα καταφέρουν και πάλι να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην νέα εποχή της πράσινης ναυτιλίας. Προϋπόθεση βέβαια γι’ αυτό είναι ότι θα 

υπάρξει και πάλι ριζική αναδιάρθρωση του ελληνόκτητου στόλου με βάση τις νέες τεχνολογικές 

προδιάγραφες.  

 Οι επενδύσεις που θα απαιτηθούν θα είναι μαζικές και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση, τη χρυσή 

ευκαιρία, για την ισότιμη συμμετοχή της χώρας μας στην 4η τεχνολογική επανάσταση. Υπό μια 

προϋπόθεση όμως. Ότι θα δημιουργηθούν ξανά ισχυροί δεσμοί μεταξύ της ελληνικής ναυτιλίας και της 

ελληνικής παραγωγικής βάσης. Σ’ αυτή τη διαδικασία η συμμετοχή των επιχειρηματιών και 

υψηλοτάτης στάθμης τεχνολογικών και διευθυντικών στελεχών που είναι μέλη της ελληνικής 

διασποράς. της ελληνικής διασποράς μπορεί να είναι καταλυτική.  

Το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό που διαπρέπει σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικά 

ιδρύματα του εξωτερικού σε συνεργασία  με κάποιους επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στην 

Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να επιτύχει την εγχώρια ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και 

την παραγωγή νέων προϊόντων .Η ευκαιρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη λόγω της διαθεσιμότητας όλης 

της αναγκαίας χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια που είναι δεσμευμένα για την πράσινη 

ανάπτυξη.   

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ενσυνείδητη στρατηγική ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των αρίστων 

επιστημόνων είτε εκτός είτε εντός της Ελλάδας με τους Έλληνες εφοπλιστές  που ελπίζεται να 

αποτελέσουν σε σημαντικό ποσοστό τους τελικούς χρήστες των προϊόντων των νέων τεχνολογιών, με 

τη σύνδεση των δικτύων της Διασποράς με το δίκτυο της ελληνόκτητης ναυτιλίας  Αυτό θα απαιτήσει 

τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός πλέγματος υποδικτύων και  των αναγκαίων κόμβων. Πρέπει 

επίσης να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνεργασίες με μεγάλα διεθνή ναυπηγεία της Άπω Ανατολής.. 

Σ ‘αυτές τις διαδικασίες είναι απαραίτητο να συμβάλλει επίσης έμπρακτα και ουσιαστικά το ελληνικό 

κράτος που έχει την κύρια ευθύνη για τη δημιουργία υποδομών και ενός πλαισίου ρυθμίσεων φιλικών 

προς την ανάπτυξη καινοτομιών κατά το πρότυπο της Silicon Valley.  

Έτσι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για μια ισχυρή συμμαχία μεταξύ του Ελληνικού κράτους, των 

παραγόντων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των επιστημονικών κοινοτήτων του Ελληνισμού. Αυτή η 

τριγωνική win-win-win σχέση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την πολυπόθητη αναδιάρθρωση του 

ελληνικού παραγωγικού ιστού και ενός ενάρετου κύκλου της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα μπορεί 

να παράγει πολύτιμα αποτελέσματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος.  

Λαμβάνοντας υπόψη και την οικουμενική αναγνώριση της χώρας μας ως κοιτίδας του δυτικού 

πολιτισμού μπορεί να οικοδομηθει έτσι ένα ισχυρότατο δικτυακό πλέγμα αναβάθμισης και προστασίας 

της Ελλάδας και του Ελληνισμού στα πλαίσια του νέου διεθνούς και περιφερειακού γίγνεσθαι, ως μια 

σύγχρονη εκδοχή των ξύλινων τειχών της εποχής του Θεμιστοκλή.  

Η ισχύς του πλέγματος αυτού θα καθορισθεί από την αρχιτεκτονική των επί μέρους δικτύων και τον 

κατάλληλο σχεδιασμό και ποιότητα των ‘κρίσιμων᾿ κόμβων που θα διασυνδέουν τα συστατικά μέρη 

του.  

Ανάλογα εντυπωσιακά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν και από κάποια άλλα δίκτυα στα οποία 

η διασπορά διαθέτει ιδιαίτερης αξίας στελέχη, στους τομείς των βιοϊατρικών επιστημών και του 

πνεύματος και του πολιτισμού. Όσον  αφορά τον πρώτο υπάρχει και πάλι μια μοναδική συγκυρία λόγω 
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της παγκόσμιας κινητοποίησης λόγω του κορονοιού και της διαθεσιμότητας σημαντικών κονδυλίων. 

Μεγάλη ανάγκη υπάρχει επίσης για τη θεσμική θωράκιση της δημοκρατίας που στις σύγχρονες 

κοινωνίες αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όπως επίσης για τη δημιουργία μηχανισμών παγκόσμιας 

διακυβέρνησης. Το υποδίκτυο που αφορά τον πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει την 

πολυτιμότερη προσφορά της ελληνικής αρχαιότητας στον παγκόσμιο πολιτισμό, τη δημοκρατία, μπορεί 

να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο για την αντιμετώπιση τέτοιων σοβαρών διεθνών προβλημάτων.   

Τα παραπάνω δίκτυα της Διασποράς πρέπει  να διασυνδεθούν με τα αντίστοιχα ελλαδικά ώστε να τα 

‘μπολιάσουν’ και έτσι δια της αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας ώσμωσης να πολλαπλασιάσουν την 

δύναμη και την επιρροή τους.  

Αυτός θα είναι ο κεντρικός στόχος του φορέα που σχεδιάζεται. Να λειτουργήσει ως καταλύτης για την 

διαμόρφωση τέτοιων δικτύων με την επιτυχημένη διασύνδεση τους μέσω σωστά σχεδιασμένων 

‘κόμβων’ ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση των προσδοκώμενων συνεργειών.  

 Σημείωση:  

Στη διαμόρφωση των παραπάνω σκέψεων έχουν συμβάλλει σημαντικά όσον αφορά τη σύγχρονη 

γεωστρατηγική των δικτύων ενδιαφέρουσες απόψεις του μέλους της Επιτροπής Πρωτοβουλίας 

Ομότιμου Καθηγητή Γεωστρατηγικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης κ. Γεωργίου –Στυλιανού 

Πρεβελάκη, που εκτίθενται αναλυτικά στο  βιβλίο του «Τα Ξύλινα Τείχη: Γεωπολιτική των Ελληνικών 

Δικτύων», Αθήνα 2020, Εκδόσεις Economia.  

 

 

                                                Ενδεικτικά πεδία δράσης του φορέα. 

 

Ο φορέας που σχεδιάζεται θα διαμορφώσει το πρόγραμμα δράσης του όταν αποκτήσει νομική 

προσωπικότητα και όργανα διοίκησης ,  με βάση τις τότε δυνατότητες του να κινητοποιήσει ανθρώπους 

και υλικούς πόρους και να συμμετάσχει σε κοινές δράσεις με άλλους εταίρους 

Στη φάση αυτή απλά συζητούνται ενδεικτικά κάποιες ιδεες και ελπίζεται μέχρι το Ιδρυτικό Συνέδριο 

να προστεθούν και άλλες ώστε διευκολυνθεί η οποία επιλογή δράσεων  γίνει εν καιρώ. 

  

1. Ναυτιλία  

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδεται στη δράση αυτή   άμεση  προτεραιότητα αποτελεί το   να 

εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για να προετοιμασθεί περιληπτική προμελέτη σκοπιμότητας και 

τεχνοοικονομικής εφικτότατα για τη δημιουργία ενός υψηλοτάτων προδιαγραφών Ναυτιλιακού 

Τεχνολογικού Πάρκου (Science and Technology Maritime Para). Η έμφαση θα δοθεί στην φιλική προς 

το περιβάλλον ναυτιλία του μέλλοντος, τις σύγχρονες λιμενικές υποδομές υψηλής τεχνολογίας, την 

ψηφιοποιήση, τη χρήση της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάπτυξη πράσινων 

καυσίμων, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, την οικονομία των ωκεανών κλπ. 

Σκόπιμο είναι να γίνει αυτό με την μορφή Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και με 

επιλογή των κατάλληλων stakeholders ώστε να μεγιστοποιηθούν οι μελλοντικές συνέργειες και τα 

spillovers που θα δημιουργηθούν. Το έργο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης για ανθρώπους 

υψηλοτάτου επιπέδου, αξιόλογων επενδυτικών κεφαλαίων και ευρύτερο σημείο αναφοράς για τις 

δυνατότητες και την επιρροή της σύγχρονης Ελλάδας. Παράλληλα θα συνέβαλε αφενός στην διάχυση 

νέων τεχνολογιών σε όλη την ελληνική οικονομία αφετέρου στην προώθηση σημαντικών διεθνών 

συνεργασιών με επίκεντρο τις ανάγκες και το μέγεθος της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Δεδομένου του 

μεγάλου αριθμού εξαιρετικών Ελλήνων ιατρών μπορούν να αναπτυχθούν και δράσεις σχετικές με 

θέματα υγείας των πληρωμάτων, επιδημιολογίας και προσφοράς υπηρεσιών υγείας στους επιβάτες 
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κρουαζιερόπλοιων. Το προτεινόμενο Ναυτιλιακό Τεχνολογικό Πάρκο είναι σκόπιμο πέρα από την 

αναπτυξιακή του διάσταση να έχει και σαφή γεωστρατηγικό προσανατολισμό ως σύγχρονη εκδοχή των 

«ξύλινων τειχών» του Θεμιστοκλή. Μέρος των δραστηριοτήτων του θα μπορούσαν να γίνουν εργαλείο 

προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και των συμμάχων της στην Α. 

Μεσόγειο 

2. Πολιτισμός - δημοκρατία  

Όπως επιβεβαίωσαν πριν ένα χρόνο οι παγκόσμιες αντιδράσεις και αναφορές σεβασμού για την επέτειο 

των 2500 χρόνων από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, συνεχίζει να αναγνωρίζεται διεθνώς η συμβολή της 

Ελλάδας σε αξίες όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση κοινοτήτων ελεύθερων πολιτών, την προάσπιση 

νόμιμων συνόρων και η αντίσταση απέναντι στην απολυταρχία. Ωστόσο, παρά την διαχρονική 

επικαιρότητα της, η επιρροή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς αντιμετωπίζει τον 21ο αιώνα νέες 

προκλήσεις. Από τη μια πλευρά οι δυτικές κοινωνίες, στο πλαίσιο της κριτικής αποτίμησης του 

παρελθόντος τους (αποικιοκρατία, δουλεία, φυλετικές διακρίσεις) και της πολιτικής ορθότητας 

αμφισβητούν την αξία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Από την άλλη, η διαρκέστερη προσφορά της 

ελληνικής αρχαιότητας στον παγκόσμιο πολιτισμό, η δημοκρατία, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις 

προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και των αρνητικών επιπτώσεων του διαδικτύου. Απέναντι σε αυτές 

τις προκλήσεις είναι αναγκαίο να θυμόμαστε πρώτον, ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία δεν συνίσταται 

στη καταγραφή αξιών που ίσχυσαν σε μια συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, αλλά στην αναπαραγωγή 

πανανθρώπινων και διαχρονικών εμπειριών και συναισθημάτων που δίνουν ερεθίσματα για 

προβληματισμό και δεύτερον, ότι αντίθετα από την περιορισμένη χρονικά παρουσία δημοκρατικών 

πολιτευμάτων στη σύγχρονη εποχή, στην ελληνική αρχαιότητα βρίσκουμε εμπειρίες με τους θεσμούς 

και την παθολογία της δημοκρατίας και πειραματισμούς με θεσμούς διαχείρισης των κοινών για μια 

περίοδο περίπου μιας χιλιετίας. Η αρχαία Ελλάδα ως λίκνο και της δημοκρατίας και της δημαγωγίας, 

μιας αναπόφευκτης αλλά όχι και αθεράπευτης ασθένειας της δημοκρατίας, προσφέρει πολύτιμα 

διδάγματα και ερεθίσματα. Ο φορέας δεν επιδιώκει τη δημιουργία ενός ακόμα ινστιτούτου ή βήματος 

για τη συζήτηση της δημοκρατίας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (όπως το Athens Democracy 

Forum, SNF Agora Institute/Johns Hopkins University, Center for Democracy, Development, and the 

Rule of Law/Stanford, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών κ.ά.). Επιδιώκει όμως να παίξει 

σημαντικό ρόλο α) στη δημιουργία ενός δικτύου ειδικών που θα συμβάλουν στον διάλογο ανάμεσα 

στην ελληνική αρχαιότητα και τον σημερινό κόσμο, β) στη συμμετοχή σε υπάρχουσες δραστηριότητες, 

γ) στην διοργάνωση εκδηλώσεων που αναδεικνύουν όχι την ανωτερότητα αλλά την επικαιρότητα του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, δ) στη διοργάνωση εκδηλώσεων που δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα 

στον πολιτισμό και τη σύγχρονη τεχνολογία και ε) στην υποβοήθηση της δικτυοποίησης φορέων 

(κέντρα Ελληνικών Σπουδών, φόρα, ινστιτούτα κλπ.) ώστε να πολλαπλασιαστεί η δυνατότητα επιρροής 

τους.  

Η Ελλάδα νομιμοποιείται επίσης να έχει έναν ενεργό ρόλο στον παγκόσμιο διάλογο για τη δημιουργία 

σύγχρονων και αποτελεσματικών μηχανισμών διεθνούς διακυβέρνησης (global governance), ικανών να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούνται αφενός από την αχαλίνωτη παγκοσμιοποίηση 

αφετέρου από τους κινδύνους από τη διεθνή άνοδο του λαϊκισμού του αυταρχισμού, του ρατσισμού και 

της ξενοφοβίας. Υπάρχει σημαντική ανάγκη για προτάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου 

διεθνούς θεσμικού πλαισίου (institutional engineering) με βάση αξίες όπως η ελευθερία, η ισότητα, η 

αξιοπρέπεια συνδυαζόμενες με μια σταθερή προσήλωση στον ορθολογισμό, την κριτική σκέψη και την 

καινοτομία που συνθέτουν την παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδας. Οι αξίες αυτές, προσαρμοσμένες 

στα σημερινά δεδομένα, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαχείριση σοβαρότατων 

πανανθρώπινων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος, η ενεργειακή ασφάλεια, οι διεθνείς μεταφορές, η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, η 

κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, η μετανάστευση, το οργανωμένο διεθνές έγκλημα και οι φυσικές 
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καταστροφές μεγάλης κλίμακας με την δημιουργία διεθνών μηχανισμών που θα συνιστούν ένα 

αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα διεθνούς διακυβέρνησης (global governance).  

Αντίστοιχα σημαντική μπορεί να είναι η ελληνική συμβολή στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας με 

την υποβολή προτάσεων σχετικών με την θεσμική αρχιτεκτονική της προς την κατεύθυνση της 

ομοσπονδοποίησης και τη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας μέσω 

πρωτοβουλιών στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Έτσι μπορεί να προχωρήσει 

παραπέρα και να εντατικοποιηθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης  

Ένας άλλος πιθανός τομέας δραστηριοτήτων του φορέα μπορεί να είναι σειρά πρωτοβουλιών ώστε το 

ολυμπιακό ιδεώδες να συμπεριλάβει και την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων καθολικού 

ενδιαφέροντος (π.χ. κλιματική αλλαγή, διεθνής συνεργασία, αντίσταση στη τρομοκρατία, την 

ξενοφοβία, τον θρησκευτικό φανατισμό και τον ρατσισμό, καταπολέμηση της βίας σε όλα τα επίπεδα 

κλπ.). Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και με την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας 

για την οργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων υψηλής διεθνούς προβολής.  

3. Υγεία και βιοτεχνολογία –Ψυχική Υγεία 

Με δεδομένη την ύπαρξη διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων στον ευρύτερο τομέα της ιατρικής και 

της Βιοτεχνολογίας, υπάρχουν ιδιαίτερα ελπιδοφόρες δυνατότητες να καταστεί η Ελλάδα πρωτοπόρο 

κέντρο σε σχετικούς τομείς που γνωρίζουν ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, όπως η 

βιοτεχνολογία και η ιατρική και οι έρευνες σχετικά με την γήρανση. Ενώ τα ελληνικά πανεπιστήμια 

εξακολουθούν να παράγουν αποφοίτους με υψηλή ποιότητα θεωρητικής γνώσης, η αξιοποίηση του νέου 

επιστημονικού δυναμικού εντός της χώρας δεν γίνεται στο βαθμό που θα ήταν επαρκώς αποδοτικό για 

την επένδυση που κάνει η ελληνική κοινωνία στη Δημόσια Παιδεία. Οι επιστημονικοί τομείς της 

Ιατρικής και των Βιοεπιστημών αποτελούν την αιχμή του δόρατος του πνευματικού κεφαλαίου της 

χώρας. Αυτό αποδεικνύεται από τη σημαντική παρουσία Ελλήνων ιατρών και βιοεπιστημόνων σε 

θέσεις λήψης αποφάσεων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιατρικά κέντρα και εταιρείες βιοτεχνολογίας στο 

εξωτερικό. H υψηλή αναλογία ποιότητας του επιστημονικού δυναμικού σε σχέση με το κόστος εργασίας 

στην Ελλάδα πολλαπλασιάζει το περιθώριο απόδοσης μιας τέτοιας επένδυσης. Αυτό αναδεικνύει 

επενδυτικές ευκαιρίες αλλά και σημαντικά περιθώρια αναβάθμισης του μέσου εισοδήματος των 

Ελλήνων επιστημόνων, το οποίο εάν ανακυκλωθεί στην ελληνική οικονομία θα μειώσει την ανάγκη 

μετανάστευσης στο εξωτερικό. Η σύνδεση ιατρικής και διεπιστημονικής έρευνας με τις πλέον 

σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, που έχει γίνει πρόσφατα αποτελεί ιστορική 

ευκαιρία ώστε η Ελλάδα να γίνει για πρώτη φορά συμμέτοχος σε μια νέα τεχνολογική επανάσταση αντί 

να την ακολουθήσει αντιγράφοντας άλλες χώρες μετά από χρόνια.   

Ο φορέας μπορεί να συμβάλει στη συσπείρωση και το συντονισμό ενεργειών επιστημόνων, συναφών 

φορέων και επενδυτών της Ελλάδας και του εξωτερικού για τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με 

την τεχνολογία για την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπειών. Επίσης θα 

υποστηριχθούν προγράμματα ευεξίας και ευ ζην για το γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες π.χ. 

υπερήλικες, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατοίκους απομονωμένων περιοχών, ναυτικούς κλπ 

με την χρήση της τηλεϊατρικής. Εκτός από τα οικονομικά οφέλη για την εθνική οικονομία, αυτό το 

εγχείρημα θα έχει θετικό αντίκτυπο και στους φορείς εκπαίδευσης και έρευνας της Ελλάδας, με τους 

οποίους θα αναπτυχθούν σχέσεις επιστημονικής και οικονομικής ώσμωσης. Ο φορέας θα επιδιώξει και 

με αυτόν τον επιχειρησιακό πυλώνα του να προωθήσει αξίες όπως η έμφαση στην αριστεία, η 

ενθάρρυνση της καινοτομίας, η επιβράβευση της δημιουργικότητας και η τήρηση κανόνων υψηλής 

επιστημονικής ηθικής.   

Τα παραπάνω είναι ακόμα πιο επίκαιρα λόγω τη πανδημίας. Την περίοδο αυτή όλος ο πλανήτης 

προσπαθεί να προσαρμοσθεί στην μετά COVID -19 εποχή και στον βιοϊατρικό κλάδο θα δαπανηθούν 

για υποδομές και ερευνητικά προγράμματα δισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά στην Ελλάδα, η 
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πανδημία μπορεί να επιταχύνει την αναδιάταξη του τουριστικού κλάδου και την προσαρμογή του στις 

νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.  

 Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ευρύτερου τομέα της υγείας πέρα από την υγειονομική του διάσταση 

μπορεί να αποτελέσει έμμεσα ένα σημαντικό πρόσθετο πλεονέκτημα της Ελλάδας ως πόλου έλξης τόσο 

επισκεπτών τουριστών και ασθενών, όσο και ανθρώπων για μονιμότερη διαμονή (π.χ. συνταξιούχων 

από το εξωτερικό σε ειδικούς οικισμούς), σπουδαστών ή επαγγελματιών με δυνατότητα τηλεργασίας. 

Ο αριθμός των ψηφιακών νομάδων, δηλαδή ανθρώπων που θα εργάζονται σε μια χώρα για εργοδότες 

που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, θα αυξηθεί κατακόρυφα. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες 

πέρα από το κλίμα, τη φυσική ομορφιά και τις τεχνολογικές υποδομές, το επίπεδο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας θα αποτελεί πρόσθετο αποφασιστικό κριτήριο επιλογής προορισμού η τόπου 

διαμονής.  Η προσέλκυση μεγάλου αριθμού τέτοιων ανθρώπων μαζί με τον μαζικό επαναπατρισμό ενός 

μέρους των ταλαντούχων Ελλήνων που μετανάστευσαν κυρίως στη Δυτική Ευρώπη πρόσφατα 

αποτελούν τις μόνες ελπίδες να μετριασθεί το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που θα έχει 

δυσμενέστατες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τη χώρα.  

4. Δεξαμενή σκέψης  

Ο φορέας μπορεί να λειτουργήσει ως δεξαμενή σκέψης (think tank) και ως συμβουλευτικό όργανο προς 

τις κυβερνήσεις της Ελλάδας εάν το κρίνουν επιθυμητό, σε τομείς που μπορεί να έχει μια σαφή και 

υπολογίσιμη προστιθέμενη αξία. Έτσι μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μοχλό πίεσης για τη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαχρονικού και υπερκομματικού Εθνικού Σχεδίου Αξιοποίησης των 

Ελλήνων Ομογενών και ενός σχεδίου παλιννόστησης ανθρώπων που έφυγαν την τελευταία δεκαετία 

και διατηρούν ακόμα σχετικά ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα.   

Άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες περιλαμβάνουν την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων 

των πρωτοπόρων Ελλήνων της χώρας και της ομογένειας, η εκπόνηση μελετών και επιστημονικών 

εργασιών και η υποβολή προτάσεων με την μορφή προμελέτης για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος 

σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ειδικών μεταξύ των μελών του, η ανάληψη κοινών δράσεων με 

άλλα think tanks η άλλους φορείς με τους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν συνέργειες και η 

υποστήριξη στην προετοιμασία τεκμηριωμένων προτάσεων χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά 

προγράμματα.  

5.Τραπεζα δεδομένων  

Πρώτο βήμα θα αποτελέσει η δημιουργία βάσης δεδομένων με  όσο το δυνατόν περισσότερους  

εξεχοντες, διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού και ζώντων στην Ελλάδα και μετά η τακτική ανά 

δεκαετία επικαιροποίηση της. Αυτό θα επιτρέψει τη διευκόλυνση της αναζήτησης ειδικών, την 

επικοινωνία μεταξύ τους μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για συντονισμό δράσεων αλλά και 

ενημέρωσή τους σε θέματα ευρύτερου εθνικού ενδιαφέροντος.  

6. Ανώτατη εκπαίδευση-έρευνα  

Με την αξιοποίηση της εμπειρίας και του διεθνούς κύρους της αφρόκρεμας των Ελλήνων ακαδημαϊκών 

εντός και κυρίως εκτός Ελλάδας το δίκτυο μπορεί να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση και προώθηση 

ενός σχεδίου για την ίδρυση ενός τουλάχιστον πιλοτικού ακαδημαϊκού/τεχνολογικού ιδρύματος 

διεθνούς κύρους, π.χ. με μια στρατηγική σχέση με κάποιο Πανεπιστήμιο επιπέδου Harvard, ΜΙΤ, 

Oxford, Cambridge η αντίστοιχου επιπέδου.  

7. Φυτώριο νέας γενιάς αρίστων 

Ειδική μέριμνα θα  υπάρξει ώστε στο εγχείρημα αυτό να αναμειχθούν ενεργά και εκπρόσωποι της  

πλούσιας σε ταλέντα, νέας γενιάς των Ελλήνων που διαπρέπουν στα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια 

και αποτελούν την μεγάλη ελπίδα της χώρας για το μέλλον. Ο Κόμβος  μπορεί να αποτελέσει ένα 

χρήσιμο φυτώριο 
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8.Εθνικο Σχέδιο Αξιοποίησης της Ομογένειας  

Μεγάλης εθνικής σημασίας υπόθεση αποτελεί και η προώθηση της   δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου 

υπερκομματικού εθνικού σχεδίου αξιοποίησης της ομογένειας και παλιννόστησης Ελλήνων, ιδίως που 

μετανάστευσαν  τη τελευταία δεκαετία. 

Προς το παρόν μέχρι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο ,είναι επιτακτική 

η ανάγκη ενθάρρυνσης και υποβοήθησης  της συμμετοχής διακεκριμένων Ελλήνων της Διασποράς στην 

κοινωνική, επιχειρηματική, πολιτιστική, ακαδημαϊκή ζωή και στην κοινωνία των πολιτών της χώρας. 

και ενίσχυσης των οικονομικών, πολιτιστικών και συναισθηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και 

των Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. 

 

9.Αξιοποιηση χώρου Αρχαίας Ολυμπίας 

Λόγω του σημαντικού  επικοινωνιακού βάρους  και κύρους των εκδηλώσεων  της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής (ΔΟΕ) , κρίνεται σκόπιμη η καλύτερη  αξιοποίηση του χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας  όπου 

εδρεύει η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία,  σε συνεργασία προφανώς με αυτήν , με   την οργάνωση 

σημαντικών εκδηλώσεων   υψηλής διεθνούς  προβολής. 

 

10. Ετήσια Συνάντηση  

Για την υλοποίηση των στόχων του φορέα προτείνεται η διοργάνωση μιας μεγάλης ετήσιας συνάντησης 

των μελών του στην Ελλάδα κατά το πρότυπο μεγάλων διεθνών ετήσιων συναντήσεων(π.χ. του World 

Ecconomic Forum). Στις συναντήσεις αυτές θα γίνεται απολογισμός πεπραγμένων και θα χαράσσονται 

οι στόχοι του μέλλοντος με βάση και τις τρέχουσες εθνικές προτεραιότητες.  

  

 

  

 


