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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ 

ηνπ Alexander Wendt ζε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε κε ηηο θξηηηθέο πνπ έρνπλ αζθεζεί ζηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηεο. Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη κία πξνζπάζεηα ππαγσγήο απηήο ηεο 

ζεσξίαο θαη ησλ θξηηηθψλ ηεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ. 

 

Η εξγαζία δνκείηαη ζε δχν κέξε. ην Πξψην Μέξνο ηεο παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα θεληξηθά 

ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ηνπ Wendt κε έκθαζε ζηηο έλλνηεο ησλ 

δξψλησλ θαη ησλ δνκψλ ζην ζχζηεκα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Μειεηάηαη ε ζρέζε ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ κε ην δνκηθφ ξεαιηζκφ ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο δνκήο. Πεξαηηέξσ, 

αλαιχεηαη ην πξφβιεκα ηεο αβεβαηφηεηαο  ησλ κειινληηθψλ πξνζέζεσλ ησλ δξψλησλ ζηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ ελψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θξηηηθή ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ ηνπ 

Wendt ζηα δεηήκαηα ησλ ηαπηνηήησλ θαη ηεο θνπιηνχξαο. Σν πξψην απηφ κέξνο ηεο κειέηεο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηα δεηήκαηα ηεο αηηηφηεηαο θαη ηεο Οληνινγίαο ηνπ 

Κξάηνπο θαη ηεο Γηεζλνχο Γνκήο. 

 

ην Γεχηεξν Μέξνο ηεο παξνχζαο, γίλεηαη κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Κνζφβνπ, ελψ αθνινπζεί ν δηαρσξηζκφο ηεο κειέηεο ζε δχν πεξηφδνπο: ηελ πεξίνδν πξηλ ην 

1999, αλαιχνληαη νη ηαπηφηεηεο ησλ δχν πιεζπζκψλ ηεο πεξηνρήο, ζέξβηθνπ θαη αιβαληθνχ ελψ 

κειεηάηαη, επίζεο, ε ζρέζε ζπκθέξνληνο-ξφινπ ζηε ζηάζε πνπ ηήξεζαλ ε εξβία, νη ΗΠΑ θαη ην 

ΝΑΣΟ. Αθνινπζεί ε εμέηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αβεβαηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ Αιβαληθνχ πιεζπζκνχ, ηεο εξβίαο θαη ηεο Γχζεο θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ δελ έθηαζαλ πνηέ 

ζε κία θαληηαλνχ ηχπνπ θνπιηνχξα νη δχν πιεζπζκνί. 

 

Η δεχηεξε ρξνληθή πεξίνδνο απηνχ ηνπ Μέξνπο, άξρεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο ηνπ 

Κνζφβνπ, φπνπ κειεηάηαη ν θφβνο ησλ επηπηψζεσλ ηεο αλαγλψξηζεο, ν ξφινο ησλ ηαπηνηήησλ 

ζηε δεκηνπξγία απηνλνκηζηηθψλ θηλεκάησλ απφ ηελ νπηηθή ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαζψο θαη ε 

επάξθεηα ηεο ζεσξίαο ζηελ εξκελεία ηεο ζηάζεο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η 

παξνχζα κειέηε νινθιεξψλεηαη κε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή 

θαη ζηελ εμαγσγή ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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ABSRACT 

 

 
The present dissertation is dealing with the criticism of the Theory of Social Constructivism of 

Alexander Wendt on its most representative points. Furthermore, the applicability of this Theory 

and its critics to the case of Kosovo is investigated. 

 

The dissertation is formed in two parts: In the first part there are initially presented the main points 

of the theory of social constructivism of Wendt with emphasis on the concepts of actors and 

structures in the system of International Relations. We study the relationship of constructivism with 

structural realism in relation to the concept of structure. Further, we analyze the problem of 

uncertainty of future intentions of actors in constructivism and afterwards a review of the 

constructivism of Wendt on the issues of identity and culture is presented. Finally, the criticism on 

issues of causality and the Ontology of the State and International Structure is analyzed. 

 

The second part of the dissertation begins with a brief revision of the history of the region of 

Kosovo. The study of the case of Kosovo is divided into two periods: In the period before 1999, the 

identities of the two populations in the region, Serbs and Albanians, are analyzed, followed by the 

study of the relation between interest - role in the attitude of Serbia, U.S.A and NATO. 

Subsequently, the problem of uncertainty regarding the behavior of the Albanian population, Serbia 

and West and the reasons why the two populations have never reached a Kantian culture type are, 

also, examined. 

 

The second period starts from the Declaration of the Independence of Kosovo, studying the impact 

of the fear of recognition, the role of identities in the creation of separatist movements from the 

perspective of constructivism and the adequacy of the theory in the interpretation of the attitude of 

U.S.Α and European Union. This study concludes with a brief reference to the recent events in the 

region and the final conclusions. 
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ΔΙΑΓΩΓΉ 

 

Η έλλνηα ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ 18
ν
 αηψλα φπνπ 

πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Ιηαιφ θηιφζνθν Giambattista Vico, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ν θπζηθφο θφζκνο απνηειεί δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ, ελψ ν ηζηνξηθφο θφζκνο 

δεκηνχξγεκα ηνπ Αλζξψπνπ.
1
 Οη θνξπθαίνη ζεσξεηηθνί ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο 

ζεσξίαο ζηελ επηζηήκε ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ είλαη νη Peter Katzenstein (1996), 

Friedrich Kratochwil (1989), Nicolas Onuf (1989) θαη Alexander Wendt
2
 (1992). 

Πέξα απφ ηνλ δηάινγν κε επίθεληξν ηελ νπζία θαη ηηο ζέζεηο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, 

πνιινί ζεσξεηηθνί εμέθξαζαλ δηάθνξεο ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ σο ζεσξίαο. Η έκθαζή ηνπ ζην ηη ππάξρεη (γηα ηε δηεζλή 

πξαγκαηηθφηεηα) θαη φρη ζηα αίηηα ηνπ γεγνλφηνο απνηέιεζε ην βάζξν γηα λα 

ζεσξεζεί απφ κία κεξίδα πεξηζζφηεξν σο κηα νληνινγία παξά σο κηα ζεσξία ηεο 

δηεζλνχο πνιηηηθήο.
3
 Ο ίδηνο ν Wendt ζεσξεί φηη ε αληη-πιηζηηθή ηνπ πξνζέγγηζε 

επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε ηδέεο θαη ηδεψδε θαη φρη ζε πιηθά ζπκθέξνληα. Γηα 

ηνλ ίδην, νη δηεζλείο δξψληεο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην πνπ 

ζηνηρεηνζεηείηαη απφ ζπιινγηθέο, ππνθεηκεληθέο εξκελείεο θαη αμίεο, νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο θαζνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα, ηνλ ξφιν θαη ηε ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ 

δξψλησλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρνπλ πξνδηαγεγξακκέλα θαη αληηθεηκεληθά 

ζπκθέξνληα, ζηα νπνία ηα θξάηε ή άιινη δηεζλείο δξψληεο βαζίδνληαη γηα λα 

ραξάμνπλ ζηξαηεγηθέο πνιηηηθέο. 

Παξφηη ππνζηεξίρζεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη ν θνλζηξνπθηηβηζκφο δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί «ζρνιή ζθέςεο» θαη πνιχ πεξηζζφηεξν «παξάδεηγκα» ζηηο Γηεζλείο 

ρέζεηο, φηη ζπληζηά, δειαδή, κία ηάζε πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη φρη 

επηζηεκνληθή παξάδνζε,
4
 φινη νη θξηηηθνί ηνπ νκνινγνχλ ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

πξφνδν ηνπ δηαιφγνπ. 

Σν Social Theory of International Politics ζπληζηά ην θχξην έξγν ηνπ Wendt, 

φπνπ αλαπηχζζεη ηε ζέζε ηνπ αλαθνξηθά κε ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο θαη ηελ 

                                                 
1
 Robert Jackson & Georg Sorensen, Θεωρία και Μεθοδολογία ηων Γιεθνών τέζεων, Αζήλα: 

Gutenberg, 2006, ζει. 370. 
2
 πχξνο Μαθξήο, Η Θεωρία ηων Γιεθνών τέζεων ζηην Δποτή ηης Παγκοζμιοποίηζης: 

Κονζηροσκηιβιζμός vs Ραζιοναλιζμός, Αζήλα: Παπαδήζεο, 2002, ζει. 89. 
3
 φ.π.. ζει. 89-91. 

4
 Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, Θεωρία Γιεθνούς και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης, Αζήλα: Βαζηιηθή Γπθηάθε 

& ία ,1999, ζει. 74. 
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θνηλσληθή ζεσξία, ελψ πξνβαίλεη θαη ζε κία εθηεηακέλε αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα επηρεηξεζεί κία ελδεηθηηθή αλαθνξά 

ησλ θξηηηθψλ επηρεηξεκάησλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηε ζεσξία ηνπ Wendt, ζε 

παξάζεζε κε ηελ ηειεπηαία. Απφ ηελ πιεζψξα ησλ θξηηηθψλ ηνπ Wendt επηιέρζεθαλ 

λα παξαηεζνχλ φζεο παξνπζίαδαλ κία ελδειερή θξηηηθή ζηα πην ζεκαληηθά ζεκεία 

ηεο ζεσξίαο ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζήζακε λα θαιχςνπκε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν εχξνο ηεο ζεσξίαο. 
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1 ΜΈΡΟ 1
Ο
: Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚ ΚΟΝΣΡΟΤΚΣΙΒΙΜ ΣΟΤ 

WENDT –  ΘΔΩΡΊΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΉ 

1.1 ΣΑ ΚΔΝΣΡΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΘΔΧΡΙΑ ΣΟΤ WENDT 

Έλα απφ ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ηνπ Wendt είλαη ε παξαδνρή 

φηη νη δξψληεο απνδέρνληαη θνηλέο ηδέεο, θαλφλεο θαη αμίεο, νη νπνίεο θαη ζεσξείηαη 

φηη θαζνξίδνπλ ηειηθά ηε δηεζλή πνιηηηθή. Γίλνληαο έκθαζε ζηελ θνηλσληθή πιεπξά 

ηεο αλζξψπηλεο ζπλχπαξμεο, νη δξψληεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα πιαίζην απφ 

ηδέεο, θαλφλεο θαη αμίεο πνπ είλαη θνηλά αλαγλσξηζκέλεο θαη απνδεθηέο απφ απηνχο. 

Οη παξάγνληεο απηνί ζεσξνχληαη ηφζν ζεκαληηθνί, ψζηε λα απνηεινχλ απφ κφλνη 

ηνπο κία «ηδεαηή δνκή» πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δξψλησλ, πξνηξέπνληαο 

ή απνηξέπνληαο ζπκπεξηθνξέο. Απηή αθξηβψο ε δνκή ζεσξνχλ φηη απνηειεί 

θαζεαπηή κία «αηηηψδε δχλακε» ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, παξφκνηα κε ηελ πιηθή δνκή 

ησλ λενξεαιηζηψλ. 

Η ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ δνκψλ (structures) θαη δξψλησλ (agents) είλαη 

ακθίδξνκε. Οη δξψληεο δηακνξθψλνπλ απφ θνηλνχ ηηο δνκέο απηέο θαη νη ηειεπηαίεο, 

κε ηε ζεηξά ηνπο, αλαγθάδνπλ ηνπο δξψληεο λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα 

θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο κέζα απφ κία δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο κε ηηο δνκέο. Έηζη, 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο ζεσξίαο κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ηδεαηέο δνκέο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη νη δξψληεο 

απηνπξνζδηνξίδνληαη (φπσο, γηα παξάδεηγκα, πνηνη είλαη νη ίδηνη θαη νη ζηφρνη ηνπο). 

Απφ ηελ άιιε, θαη νη ίδηεο νη δνκέο κεηαβάιινληαη ή παξάγνληαη λέεο, θαζψο νη 

δξψληεο ελεξγνχλ ζην ρξφλν. Καηά ζπλέπεηα, νη ηδεαηέο δνκέο δελ είλαη ακεηάβιεηεο, 

αιιά νη δξψληεο ηηο ζπλδηακνξθψλνπλ κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζην θνηλσληθφ 

επίπεδν, επηηξέπνληάο ηνπο έηζη λα ηηο επαλαπξνζδηνξίδνπλ, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη 

θάζε θνξά ζηηο κεηαβαιιφκελεο επηζπκίεο ηνπο. 

Οπζηψδεο ζεκείν ηεο ζεσξίαο είλαη ε απνδνρή ηεο ηζηνξηθά θαηαζθεπαζκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ησλ δξψλησλ. Γειαδή, φηη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ε θαηάζηαζε 

ελφο δξψληνο είλαη απνηέιεζκα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί απφ λέεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ 

κεηαβάιινπλ ηνλ ηξφπν θνηλσληθνπνίεζεο ησλ δξψλησλ ζε βάζνο ρξφλνπ. O Wendt 

δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ξφιν ησλ ηδεψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Αληηπαξαβάιιεη δε ηε ζπκβνιή ησλ 

ηδεψλ ζε απηή ησλ πιηθψλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο αλαγλσξίδεη φηη έρνπλ ηε δηθή ηνπο 

αλεμάξηεηε, φκσο, ζπκβνιή θαη επηξξνή ζηνπο δξψληεο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, Ο 

Wendt απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνλ Νενξεαιηζκφ, θαζψο αλαγλσξίδεη δηακνξθσηηθέο 

δπλάκεηο πέξαλ ησλ πιηθψλ. 

Σέινο, ν Wendt ζεσξεί φηη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο νη θχξηνη δξψληεο είλαη ηα 

θξάηε, ηα νπνία θαη αλαγλσξίδεη σο απην-νξγαλνχκελεο κνλάδεο, πνπ έρνπλ εμαξρήο 

θαη πξηλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε άιια θξάηε ζπκθέξνληα θαη επηζπκίεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ηα θξάηε απνηεινχλ ηε ζπληζηακέλε ησλ πξαθηηθψλ αηφκσλ θαη 

νκάδσλ εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζψκαηφο ηνπο, θαη έηζη θαηέρνπλ κία ηαπηφηεηα σο 

θπξίαξρνη δξψληεο, ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια θξάηε. 

Δπηπιένλ, σο απζχπαξθηεο νληφηεηεο έρνπλ αλάγθεο φκνηεο κε απηέο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, φπσο ε αλάγθε γηα επηβίσζε, απηνλνκία, νηθνλνκηθή επεκεξία θαη 

απηνεθηίκεζε. Απηφ θαζηζηά ηα θξάηε, ηνπιάρηζηνλ εμαξρήο, λα ζπκπεξηθέξνληαη 

εγσηζηηθά έλαληη ησλ άιισλ θξαηψλ. 

 

1.2 O ΚΟΝΣΡΟΤΚΣΙΒΙΜΟ ΣΟΝ ΓΟΜΙΚΟ ΡΔΑΛΙΜΟ 

Απφ ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή καηηά, ν Γνκηθφο Ρεαιηζκφο
5
 παξαβιέπεη έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα, ηηο ιεγφκελεο θνηλά απνδεθηέο ηδέεο.
6
 Γηα ηνπο 

θνλζηξνπθηηβηζηέο, απηέο δηακνξθψλνπλ ηηο ηαπηφηεηεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

δξψλησλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο πξνο ηνπο ππφινηπνπο δξψληεο. 

Ο Wendt πξνρσξά αθφκε πην πέξα απφ ηε βαζηθή ηδέα ησλ θνλζηξνπθηηβηζηψλ φηη 

εθηφο απφ ηηο πιηθέο δπλάκεηο ζα πξέπεη ζε θάζε αλάιπζε λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη 

νη θνηλά απνδεθηέο ηδέεο, θαζψο ζπκβάιινπλ θαη απηέο ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ δξψλησλ. Ιζρπξίδεηαη φηη ε θαηάζηαζε ζε έλα ζχζηεκα, ην αλ 

δειαδή ζα είλαη ζπγθξνπζηαθφ ή εηξελεπηηθφ, δελ είλαη ζπλάξηεζε ηεο αλαξρίαο, 

αιιά ηεο θνηλά απνδεθηήο θνπιηνχξαο ζην ζχζηεκα, ε νπνία θαη δηακνξθψλεηαη απφ 

θνηλνχ απφ ηε δηάδξαζε κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη δξψληεο 

θαηαζθεπάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ππφινηπνπο δξψληεο ζην ζχζηεκα. Απηφο, φκσο, ν δξφκνο 

                                                 
5
 Ο Γνκηθφο Ρεαιηζκφο (Structural Realism) αλαθέξεηαη επίζεο θαη σο Νενξεαιηζκφο (Neorealism). 

ηελ εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηνπο δχν φξνπο θαη ζα ζεσξνχληαη ηαπηφζεκνη κεηαμχ ηνπο. 
6
 Dale C. Copeland, “The Constructivist Challenge to Structural Realism: A Review Essay”, 

International Security, vol. 25, no 2 (Fall 2000), 2000, ζει. 187. 
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ζθέςεο έρεη κία πνιχ ζεκαληηθή ζπλέπεηα: ηα θξάηε κπνξνχλ λα αλαδηακνξθψζνπλ 

ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο. Σν δηεζλέο ζχζηεκα θαζίζηαηαη πνιχ πην δπλακηθφ θαη ε δνκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα ζπκθέξνληα θαη νη ηαπηφηεηεο ησλ δξψλησλ κπνξνχλ λα 

κεηαβιεζνχλ πξνο κία πεξηζζφηεξν εηξεληθή θαηεχζπλζε. Απφ ην ζθεπηηθφ απηφ 

πξνθχπηεη θαη ε γλσζηή θξάζε ηνπ φηη “Anarchy is what states make of it” (είλαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ πνπ δίλεη λφεκα ζηελ αλαξρία). Καηά ηνλ Copeland,
7
 αλ 

πξάγκαηη έρεη δίθην ν Wendt, ηφηε ν Ρεαιηζκφο πθίζηαηαη ζεκαληηθφ πιήγκα, θαζψο 

ηα θξάηε δελ είλαη πιένλ θαηαδηθαζκέλα λα δνπλ ζπλερψο κε ηελ αλαζθάιεηα γηα ηε 

ζρεηηθή ηνπο δχλακε θαη λα νδεγνχληαη ζε ζπγθξνχζεηο. Μπνξνχλ κε ηηο θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο λα νδεγεζνχλ ζε έλα δηεζλέο ζχζηεκα πην εηξεληθφ θαη 

ιηγφηεξν εγσηζηηθφ. χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηνπ Wendt, ε πίζηε ησλ θξαηψλ ζηελ 

αλαξρία νπζηαζηηθά είλαη απηή πνπ ηελ ζπληεξεί, θαζψο ηα θξάηε, δεδνκέλνπ απηνχ 

ηνπ ζθεπηηθνχ, νδεγνχληαη θαη ζηηο αλάινγεο εγσηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Αλ άιιαδε ε 

λννηξνπία θαη ε θνηλή αληίιεςε ησλ θξαηψλ πξνο κία θαηεχζπλζε ηέηνηα ψζηε λα 

πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζε έλαλ εηξεληθφηεξν ηξφπν ζπκβίσζεο, ηφηε ηα θξάηε ζα 

πηνζεηνχζαλ θαη ηηο αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο θαη ην ζχζηεκα ζα θαηέιεγε ζε έλα 

ζεκείν ηζνξξνπίαο δηάθνξν ηεο αλαξρίαο. 

 

1.3 ΚΡΙΣΙΚΗ 

1.3.1 Σο ππόβλεμα ηερ αβεβαιόηεηαρ 

Ο Copeland δελ παξαβιέπεη νχηε ππνβηβάδεη ηε ζπκβνιή ηνπ Wendt ζηε ζεσξία 

ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Όκσο ζεσξεί φηη ε θξηηηθή ηνπ ζηνλ Γνκηθφ Ρεαιηζκφ έρεη 

κεηνλεθηήκαηα, κε ην ζνβαξφηεξν λα είλαη απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αβεβαηφηεηα. 

Σν πξφβιεκα ηεο αβεβαηφηεηαο ηίζεηαη σο εμήο: Σα θξάηε ζηε δηεζλή ζθελή 

δξνπλ θαη αληηδξνχλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ. Όκσο, εθηφο απφ ηηο 

ηξέρνπζεο ζπκπεξηθνξέο θαη πξνθεηκέλνπ λα αηζζάλνληαη αζθαιή, πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ θξαηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, αλ θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα έλα άιιν θξάηνο λα έρεη πξνο ην παξφλ 

θηιηθή ζπκπεξηθνξά, ε αβεβαηφηεηα γηα ην αλ ζα δηαηεξεζεί απηή ε ζπκπεξηθνξά θαη 

ζην κέιινλ θαη ε πηζαλφηεηα λα αιιάμεη πξνο κία πην ερζξηθή θαη εγσηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, είλαη πνπ θάλεη ηα άιια θξάηε λα είλαη πάληνηε επηθπιαθηηθά θαη λα 

                                                 
7
 φ.π., ζει. 188. 
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πξνεηνηκάδνληαη γηα ην ρεηξφηεξν ζελάξην. Έηζη, γηα ηνπο δνκηθνχο ξεαιηζηέο, ε 

αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ είλαη ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ ηα θξάηε ιακβάλνπλ 

ππφςε, φηαλ δηακνξθψλνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Γηα ηνπο λενξεαιηζηέο, απηή θαη 

κφλν ε αβεβαηφηεηα είλαη αξθεηή ψζηε λα νδεγήζεη ηα θξάηε ζηε ζχγθξνπζε. 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ αβεβαηφηεηα ηα θξάηε έρνπλ θαη ζπκθέξνληα ζηνλ παξφληα 

ρξφλν λα εμαπαηήζνπλ ηα ππφινηπα θξάηε. Καη απηφ παξακέλεη αζρνιίαζην απφ ηνλ 

Wendt.
8
 

Σα θξάηε, ελ γέλεη, αλαδεηνχλ ηελ αζθάιεηά ηνπο. Δίλαη βαζηθφο ηνπο ζθνπφο, 

ξφινο, αιιά θαη έλζηηθην ζπληήξεζεο. Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε εμαζζέληζε ηεο δηθήο 

ηνπο δχλακεο ή αχμεζε ηεο ηζρχνο ελφο άιινπ θξάηνπο, ηα θαζηζηά αλήζπρα. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θξάηνπο κπνξεί λα κεηαβιεζεί γηα ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη δελ επεξεάδνληαη 

απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ, απνηειεί πεγή αλαζθάιεηαο γηα ηα 

ππφινηπα θξάηε: δελ ππάξρεη ζπκπεξηθνξά ζην επίπεδν ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο πνπ 

λα απνθιείεη εληειψο ηελ πηζαλφηεηα κία αιιαγή ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο λα ην 

θάλεη πην ερζξηθφ πξνο ηα ππφινηπα, έσο ηνπ ζεκείνπ λα επηηεζεί ζε απηά ζην 

κέιινλ. Έηζη, θαηά ηελ θξηηηθή, ηα θξάηε είλαη θαηαδηθαζκέλα λα ελδηαθέξνληαη 

ζπλερψο γηα ηε ζρεηηθή ηνπο δχλακε θαη λα είλαη ζπλερψο ζε εγξήγνξζε.
9
 

Ο Wendt αλαπηχζζεη ην επηρείξεκα φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αλαξρία ζηελ 

ηζηνξία ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ζθελήο έρεη ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο εθθάλζεηο, πνπ ηηο 

νλνκάδεη θνπιηνχξεο: ηε ρνκπζηαλή, ηε ινθηαλή θαη ηελ θαληηαλή (βι. παξαθάησ) 

θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαλφλσλ πνπ αθνινπζνχλ ηα 

θξάηε. Γηα λα απαληήζεη ζην δήηεκα ηεο πξνζπνίεζεο, δειαδή πψο γλσξίδνπκε αλ 

έλα θξάηνο έρεη πξάγκαηη εηξεληθέο πξνζέζεηο ή απιά πξνζπνηείηαη, ν Wendt 

πξνζζέηεη ζηελ αλάιπζή ηνπ ηξεηο βαζκνχο εζσηεξίθεπζεο ησλ θαλφλσλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο παξαπάλσ θνπιηνχξεο. Γηα ηνλ Copeland, απηή ε πξνζζήθε 

απιά επηδεηλψλεη ην αξρηθφ πξφβιεκα, φηη δειαδή ηα θξάηε δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

πιήξε γλψζε γηα ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ ππνινίπσλ. Έηζη, φηαλ έλα θξάηνο 

ζπλεξγάδεηαη, δελ κπνξνχλ ηα ππφινηπα λα γλσξίδνπλ αλ ην θάλεη απιά θαη κφλνλ 

επεηδή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή φρη. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή ηνπ Copeland, φηαλ ε εζσηεξίθεπζε ησλ θαλφλσλ 

είλαη κηθξή, ηφηε ε ξεαιηζηηθή αλάιπζε έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη θαζψο παξακέλεη 

                                                 
8
 φ.π., ζει. 188. 

9
 φ.π., ζει. 188. 
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ηθαλή λα εμεγήζεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα.
10

 Η πξνζθνξά ινηπφλ ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ ηνπ Wendt, ζχκθσλα κε ηνλ Copeland, είλαη φηη κπνξεί, ππφ 

ζπλζήθεο, λα κεηξηάδεη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ δξψλησλ γηα ην πψο αληηιακβάλνληαη ην 

παξφλ. Όκσο, ην πξφβιεκα ηεο αβεβαηφηεηαο παξακέλεη άιπην, θαηά βάζε. Σα θξάηε 

πάληνηε ζα είλαη αβέβαηα γηα ηηο κειινληηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ππνινίπσλ, θαη 

επνκέλσο νθείινπλ, αλ είλαη ζπλεηά, λα ελδηαθέξνληαη ζπλερψο γηα ηε ζρεηηθή ηνπο 

ηζρχ. Αλ θαη ν Wendt ηζρπξίδεηαη φηη νη ζπγθξνχζεηο νθείινληαη ζηνλ θαχιν θχθιν 

αβεβαηφηεηαο, δελ πξνζθέξεη έλα εκπεηξηθφ-ηζηνξηθφ παξάδεηγκα γηα λα 

ηζρπξνπνηήζεη ηελ άπνςή ηνπ.
11

 

 

1.3.2 Η αδςναμία ηων επισειπεμάηων ηος Wendt ενάνηια ζηον Γομικό 

Ρεαλιζμό 

Καηά ηνλ Copeland, είλαη ππεξβνιηθφο ν ηζρπξηζκφο ηνπ Wendt φηη ν Ρεαιηζκφο 

δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη ζπκπεξηθνξέο θαη απνηειέζκαηα ρσξίο λα βαζίδεηαη ζε κία 

θεθαιπκκέλε κεηαβιεηή: ηα ζπκθέξνληα θαη ην πψο απηά θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ.
12

 Χζηφζν, νη ξεαιηζηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ηα θξάηε έρνπλ ηελ ηάζε λα 

απνζηαζεξνπνηνχλ έλα ζχζηεκα επεηδή αλαδεηνχλ ζπλερψο επθαηξίεο γηα λα 

επεθηείλνπλ ηελ εμνπζία ηνπο. Οη δνκηθνί ξεαιηζηέο νηθνδνκνχλ ηηο ζεσξίεο ηνπο 

αξρίδνληαο απφ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη φια ηα θξάηε ζε έλα ζχζηεκα αλαδεηνχλ κφλν 

αζθάιεηα, θαη απηφ θαη κφλν αξθεί γηα λα εκπιαθνχλ ζε πνιέκνπο θαη ζπγθξνχζεηο. 

Αο ππνζέζνπκε έλα ζχζηεκα κε κφλν δχν θξάηε, ηα Α θαη Β. Σα θξάηε 

αλαδεηνχλ ηελ επηβίσζή ηνπο. Γηα ηελ επηβίσζή ηνπο πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ην θάζε 

θξάηνο έλαληη ηνπ άιινπ, θαζψο αγλνεί ηηο πξνζέζεηο ηνπ, αλ δειαδή είλαη θηιηθέο-

εηξεληθέο ή ερζξηθέο. Απηφ ζα νδεγήζεη ην θξάηνο Α, γηα παξάδεηγκα, ζην λα πξνβεί 

ζε ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο άκπλάο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο Β έρεη 

ερζξηθέο βιέςεηο. Η πξνεηνηκαζία απηή, φκσο, κπνξεί λα ιεθζεί απφ ην θξάηνο Β σο 

πξνεηνηκαζία γηα πφιεκν, αλαγθάδνληάο ην λα πξνβεί θαη απηφ ζε ελέξγεηεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ελδερφκελε επίζεζε. Όκσο, νη ελέξγεηεο απηέο ηνπ θξάηνπο Β 

κπνξνχλ ηψξα κε ηε ζεηξά ηνπο λα παξεξκελεπηνχλ απφ ην θξάηνο Α σο 

πξνεηνηκαζία γηα επίζεζε, εληείλνληαο ηηο δηθέο ηνπ πξνεηνηκαζίεο θαη νδεγψληαο 

                                                 
10

 φ.π., ζει. 189. 
11

 φ.π., ζει. 189. 
12

 φ.π., ζει. 199. 
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έηζη ζε έλα θαχιν θχθιν εληεηλφκελεο ερζξφηεηαο. Με παξφκνην ηξφπν, αθφκε θαη 

αλ ηα θξάηε δελ έρνπλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη ηα αληίπαια θξάηε είλαη ερζξηθά 

απέλαληί ηνπο, ε ακθηβνιία θαη ν θφβνο φηη ζην κέιινλ ε ζηάζε ηνπο απηή κπνξεί λα 

αιιάμεη (γηα παξάδεηγκα κέζσ αιιαγήο ηεο πνιηηηθή εγεζίαο), ηα θαζηζηά 

επηθπιαθηηθά ζην παξφλ. Έηζη, αθφκε θαη αλ ε ησξηλή θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο 

δελ πεξηιακβάλεη θξάηε κε εγγελείο ερζξηθέο ηάζεηο, απηφ δελ εμαζθαιίδεη φηη ζην 

κέιινλ δελ ζα ππάξμνπλ ηέηνηα θξάηε. Έηζη, νη ξεαιηζηέο ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε 

εγγελψο ερζξηθψλ θξαηψλ είλαη εθηθηή θαη επίζεο φηη ε αλαξρία θαη ε θαηαλνκή 

εμνπζίαο έρνπλ απνηειέζκαηα ζην παξφλ πνπ είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνζέζεηο 

πνπ θάλνπλ ηα θξάηε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηαλνκή ησλ ζπκθεξφλησλ. Απηφ ην δήηεκα 

ηεο αβεβαηφηεηαο, φηη δειαδή γηα ηελ αλαξρία αξθεί ηα θξάηε λα είλαη αβέβαηα γηα ηα 

παξφληα θαη ηα κειινληηθά ζπκθέξνληα ησλ άιισλ θξαηψλ, είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ξεαιηζκνχ θαη θνλζηξνπθηηβηζκνχ.
13

 

Ο Wendt αληηκεησπίδεη ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο 

παξνχζεο/ηξέρνπζεο πξνζέζεηο ησλ άιισλ κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ζην ζχγρξνλν 

ζχζηεκα δελ ππάξρεη πιήξεο άγλνηα πξνζέζεσλ ησλ άιισλ. Σα ζχγρξνλα θξάηε 

έρνπλ αλαπηχμεη ηξφπνπο, ψζηε λα απνθηνχλ γλψζε, κεξηθή έζησ, γηα ηηο 

πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ, θπξίσο φζσλ ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο 

αληαγσληζηέο. Έηζη, ηζρπξίδεηαη φηη ην λα ππνζέηεη έλα θξάηνο ην ρεηξφηεξν δπλαηφ 

ζελάξην γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ θξαηψλ είλαη έλα είδνο απηo-

εθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο πηνζέηεζεο κε ζπλεξγαηηθψλ ή ερζξηθψλ πξαθηηθψλ. 

Η θξηηηθή πνπ γίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ ηνπ Wendt είλαη φηη, θαηά 

πξψηνλ, ε γλψζε γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ αηειήο, 

θπξίσο γηα ηα ηζρπξά θξάηε, φπσο νη Η.Π.Α. θαη ε Κίλα. Καηά δεχηεξνλ, ν 

ηζρπξηζκφο απηφο δελ κπνξεί λα έρεη βάζε φηαλ αλαιχνληαη ζπζηήκαηα ησλ 

πξνεγνπκέλσλ αηψλσλ.
14

 

Πέξαλ ηνπ φηη ηα θξάηε δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ πιήξε γλψζε ησλ πξνζέζεσλ 

ησλ άιισλ, ε γλψζε απηή πνπ ζα απνθηεζεί πξέπεη θαη λα εξκελεπηεί. Καη νη 

εξκελείεο ησλ ζθέςεσλ θαη ελεξγεηψλ ησλ άιισλ κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ. Δπνκέλσο, 

αθφκε θαη αλ ηα θξάηε απνθηνχζαλ πιήξε γλψζε γηα ηηο ζθέςεηο-πξνζέζεηο ησλ 

άιισλ, ζα κπνξνχζαλ λα ηηο παξεξκελεχζνπλ. Ο ίδηνο ν Wendt ηζρπξίδεηαη φηη νη 

ηδέεο ησλ δξψλησλ δελ είλαη παξαηεξήζηκεο, θαζψο θαη φηη ιάζε ζηελ εξκελεία ησλ 

                                                 
13

 φ.π., ζει. 200. 
14

 φ.π., ζει. 201. 
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ζπκπεξηθνξψλ ησλ άιισλ κπνξνχλ λα απνβνχλ κνηξαία (γηα παξάδεηγκα, αλ κία 

ερζξηθή ζπκπεξηθνξά εξκελεπηεί σο εηξεληθή ή νπδέηεξε) θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη 

δχζθνιν λα κπνξέζεη θαλείο λα εξκελεχζεη ζσζηά ηηο πξνζέζεηο πίζσ απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ. Όκσο δελ πξνηείλεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε 

λα εξκελεπηεί ζσζηά κία ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ άιιε, ν Γνκηθφο Ρεαιηζκφο έρεη λα 

πξνηείλεη κία εξκελεία πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Όηαλ έρνπκε παίγληα ειιηπψλ 

πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ηα παίγληα ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή κεηαμχ ησλ θξαηψλ, 

φπνπ θάζε θξάηνο είλαη αβέβαην γηα ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ ππνινίπσλ, ηφηε 

ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα είραλ κεγάιν θφζηνο ζε άπιεζηνπο δξψληεο αλ ηηο 

πηνζεηνχζαλ, κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ εξκελεπηηθή ινγηθή. Έηζη, 

κεηψλεηαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηηο ηξέρνπζεο πξνζέζεηο ησλ άιισλ. Πάλησο, γεληθά, 

θαίλεηαη φηη δελ έρεη γεληθή ηζρχ ν θαλφλαο φηη έλα θξάηνο κπνξεί λα έρεη πιήξε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ, θαηά 

ζπλέπεηα ν Wendt δελ έρεη δίθην ζην ζεκείν απηφ. Δίλαη αθξηβψο ην έιιεηκκα ζηελ 

πιεξνθφξεζε, απηφ πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ
15

. 

Δπηπιένλ δπζθνιία ζην παξαπάλσ δήηεκα απνηειεί ε ηαθηηθή ησλ θξαηψλ, φρη 

απιά λα θπιάγνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο πξνζέζεηο σο θφξε νθζαικνχ, αιιά λα 

πξνζπαζνχλ λα παξαπιαλήζνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην επίπεδν ηεο 

δηπισκαηίαο. Σα θξάηε πηνζεηνχλ ξφινπο ψζηε λα εμαπαηήζνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο εληππψζεηο πνπ επηζπκνχλ ζηνπο ππφινηπνπο δξψληεο, ψζηε λα 

επηηχρνπλ νη δεχηεξνη λα θαηεπζπλζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα κνλνπάηηα ζθέςεο θαη 

πξάμεο απέλαληη ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Copeland, o Wendt αδπλαηεί ζην ζεκείν απηφ 

λα δψζεη έλα αζθαιέο θξηηήξην, κε βάζε ην νπνίν ζα κπνξνχζε έλαο δξψλ λα 

αλαγλσξίζεη ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ άιισλ. Η ππφζεζε φηη νη δξψληεο 

πξνζπαζνχλ λα εθθξάζνπλ πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο δελ κπνξεί λα επζηαζεί ζηελ 

πξαγκαηηθή δηεζλή πνιηηηθή. Καη έλα θξάηνο πνπ αλαδεηά ηελ αζθάιεηά ηνπ, δελ 

κπνξεί λα κε ζπιινγηζηεί ηελ πηζαλφηεηα έλα άιιν θξάηνο λα δξα παξαπιαλεηηθά 

θαη λα πξνζπαζεί λα απνθνκίζεη, ελ ηέιεη, ίδην φθεινο. Γίλεηαη, θαη πάιη, θαλεξφ πσο 

ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζπληζηά εκπφδην ζηελ πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ 

θξαηψλ.
16

 

                                                 
15

 φ.π., ζει. 202. 
16

 φ.π., ζει. 202. 
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Δπίζεο, φπσο ζεκεηψλεη ν Copeland
17

, ν Wendt δελ θάλεη αλαθνξά ζηηο 

κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ δξψλησλ. Οη ηειεπηαίεο δελ παξακέλνπλ απαξαίηεηα 

ζηαζεξέο ζην ρξφλν. Σα θξάηε αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά απηή δελ είλαη ε 

κφλε ζπληζηψζα πνπ επηδξά ζηε δηακφξθσζε ηεο γλψκεο ηνπ ελφο θξάηνπο γηα έλα 

άιιν. Δζσηεξηθέο δηεξγαζίεο εληφο ησλ ίδησλ ησλ θξαηψλ κπνξνχλ επίζεο λα 

δξάζνπλ θαηαιπηηθά θαη λα κεηαβάινπλ απηέο ηηο γλψκεο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

ίδησλ ησλ θξαηψλ. Ο Wendt αλαθέξεηαη έκκεζα ζε απηφ, ζρνιηάδνληαο ηνπο ηξεηο 

ηχπνπο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο θξάηνπο. Απηνί είλαη, θαηά ηνλ ίδην: εηαηξηθή, ξφινπ θαη 

ζπιινγηθή. Ο πξψηνο ηχπνο ζρεηίδεηαη κφλν κε ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ελφο 

θξάηνπο. Γηακνξθψλεηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κφλν ησλ κεξψλ πνπ ζπλζέηνπλ 

έλα θξάηνο θαη έρνπλ λφεκα αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ. Οη 

δχν ηειεπηαίνη, φκσο, επεξεάδνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ. Δπνκέλσο, εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο εληφο ησλ θξαηψλ είλαη ηθαλέο λα 

αιιάμνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ιέεη ν Copeland, ν θνλζηξνπθηηβηζκφο απνδέρεηαη κία 

ακνηβαηφηεηα κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ηαπηνηήησλ, θάηη φκσο πνπ θαίλεηαη 

λα εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε αλαξρία σζεί ηα θξάηε ζηε ζπλερή εγξήγνξζε. Ο ίδηνο ν 

Wendt δέρεηαη φηη νη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξν αληίθηππν απφ 

ηηο εμσηεξηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ θξαηψλ κεηαμχ ηνπο θαη φηη νη πιηθέο δνκέο δελ 

θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ, παξά κφλν νη αιιειεπηδξάζεηο. Όκσο, αλ 

ηα θξάηε θαηαλννχλ φηη ε ηαπηφηεηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ θξαηψλ είλαη 

απνηέιεζκα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηφηε είλαη ινγηθφ λα ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηε κειινληηθή θαη παξνχζα πιηθή ηνπο ηθαλφηεηα, αθξηβψο γηα λα 

θαιχςνπλ ηελ πεξίπησζε πνπ ζην κέιινλ θάπνην άιιν θξάηνο γίλεη ερζξηθφ.
18

 

Γηα ηνλ Wendt, νη πιηθέο δνκέο είλαη πάληνηε απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο, 

θαζψο απηέο ππάξρνπλ θαη εμειίζζνληαη κφλν κέζσ ησλ δξψλησλ θαη ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη δνκέο δελ είλαη δεδνκέλεο πξαγκαηηθφηεηεο, αλεμάξηεηεο 

απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Έλα ζχλεζεο ιάζνο πνπ θάλνπλ νη δξψληεο είλαη φηη ελψ 

θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη δνκέο, ζηε ζπλέρεηα μερλνχλ φηη απηέο ήηαλ απνηέιεζκα 

αιιειεπίδξαζεο θαη φηη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζα κπνξνχζε λα ην κεηαβάιεη 

θαη πάιη.
19
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 φ.π., ζει. 203. 
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 φ.π., ζει. 204. 
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 φ.π., ζει. 204. 
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Απφ ηελ άιιε, γηα ηνλ Γνκηθφ Ρεαιηζκφ, απηφ πνπ έρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία θαη 

απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ αιιαγή ησλ δνκψλ είλαη ε 

πηζαλφηεηα κίαο κειινληηθήο αιιειεπίδξαζεο. Σα θξάηε αλεζπρνχλ φρη ηφζν γηα ηελ 

ησξηλή ή πξφηεξε θαηάζηαζε, αιιά γηα ην κέιινλ θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

ελδέρεηαη λα βξεζνχλ κεηά απφ ρξφληα. Καη επεηδή ε θαηάζηαζε απηή είλαη αβέβαηε, 

ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ απφ ηψξα ηηο θαηάιιειεο δνκέο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ κία ελδερφκελε ερζξηθή ζπκπεξηθνξά ζην κέιινλ. ηηο δηεζλείο 

ζρέζεηο, ηα θξάηε πξνζπαζνχλ ζπλήζσο λα κεηξηάζνπλ φζν γίλεηαη ηε κειινληηθή 

ηνπο δεκία. Έηζη, νη δξψληεο αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ απνδπλάκσζε ησλ 

πιηθψλ ηνπο δνκψλ, αθξηβψο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην θξάηνο ζην κέιινλ 

ελεξγήζεη ερζξηθά απέλαληί ηνπο. 

πλνςίδνληαο ηελ θξηηηθή ηνπ Copeland, ελψ γηα ηνλ Wendt ε δνκή είλαη έλα 

απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο ησλ κνλάδσλ, ν ξεαιηζκφο βιέπεη ηε δνκή σο 

πηζαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο. Η δηαθνξά γίλεηαη πην θαηαλνεηή αλ θηάζνπκε ην 

παξάδεηγκα ζηα άθξα. Αο ππνζέζνπκε φηη έλα θξάηνο πθίζηαηαη κφλν ηνπ θαη δελ 

ππάξρεη ή δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε άιινπ θξάηνπο. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, 

ε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ζα νδεγήζεη ην θξάηνο απηφ λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ 

πηζαλφηεηα λα ππάξμεη θάπνηε έλα άιιν θξάηνο πνπ ζα ζέιεη λα ην βιάςεη. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα βιέπνπλ νη ξεαιηζηέο ηε δνκή σο πηζαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο: δελ 

απαηηείηαη λα πθίζηαηαη αιιειεπίδξαζε, αιιά λα ππάξρεη απιά ε πηζαλφηεηα λα 

ππάξμεη κία. Απηφ θαη κφλν αξθεί γηα λα δεκηνπξγεζεί κία αλάινγε δνκή. Γηα ηνπο 

ξεαιηζηέο ηα θξάηε πξνζπαζνχλ ηα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αζθάιεηα ζην κέιινλ. 

Φαίλεηαη, έηζη, νη θνλζηξνπθηηβηζηέο λα εζηηάδνπλ ζην παξειζφλ (δειαδή πψο νη 

παξειζνχζεο αιιειεπηδξάζεηο έρνπλ ζπληειέζεη ζην λα είλαη νη δξψληεο ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ είλαη), ελψ νη ξεαιηζηέο εζηηάδνπλ ζην κέιινλ (δειαδή ζην πψο νη 

δξψληεο ελεξγνχλ ψζηε λα απνθηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε αζθάιεηα 

απέλαληη ζε πηζαλέο κειινληηθέο πξαθηηθέο ησλ άιισλ). Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο 

φηη ε δηαθνξά θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

παξειζνχζα θνηλσληθνπνίεζε έλαληη ηεο κειινληηθήο αβεβαηφηεηαο.
20

 

 

                                                 
20

 φ.π., ζει. 204. 
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1.4 Η ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Χ ΒΑΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΤ WENDT 

 

1.4.1 H αξιολόγεζε ηερ κοςληούπαρ 

Ο Wendt κειεηψληαο ηε δξάζε ησλ θξαηψλ ζην παξειζφλ, δηαθξίλεη ηξία είδε 

θνπιηνχξαο, αλάινγα κε ην αλ ηα θξάηε ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή αθνινπζνχλ 

ηνπο ζπκπεξηθνξηθνχο θαλφλεο πνπ νξίδεη ν ίδηνο γηα ηελ θάζε θνπιηνχξα. Οη ηξεηο 

θνπιηνχξεο είλαη: 1) ε ρνκπζηαλή (αλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε βία θαη δελ 

απηνπεξηνξίδνληαη), 2) ε ινθηαλή θνπιηνχξα (αλ ρξεζηκνπνηνχλ ελίνηε ηε βία αιιά 

θάλνπλ θαη πξνζπάζεηεο απηνπεξηνξηζκνχ) θαη 3) ε θαληηαλή θνπιηνχξα (αλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ βία γηα λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο). Αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθή 

ηνπο δηαβάζκηζε, ε ρνκπζηαλή θνπιηνχξα ζπληζηά ηελ πην βίαηε ζπκπεξηθνξά, ελψ ε 

θαληηαλή ηελ πεξηζζφηεξν θηιηθή θαη εηξεληθή. Οη παξαπάλσ θνπιηνχξεο 

αληηζηνηρίδνληαη ζηνπο ηξεηο βαζκνχο ζπλεξγαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηαθξίλεη ν 

Wendt, κε ηε ρνκπζηαλή θνπιηνχξα λα αλαθέξεηαη ζηε κηθξφηεξε ή θαζφινπ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ θαληηαλή θνπιηνχξα λα αλαθέξεηαη ζηνn κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

ηηο θνπιηνχξεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο αληηζηνηρίδνληαη θάπνηνη 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Όκσο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δξψληεο εζσηεξηθεχνπλ ηνπο 

θαλφλεο απηνχο κπνξεί λα δηαθέξεη. Γηαθξίλνληαη ηξεηο βαζκνί εζσηεξίθεπζεο απηψλ 

ησλ θαλφλσλ. ηνλ πξψην βαζκφ νη δξψληεο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο θαλφλεο απφ 

ηνλ θφβν θαη ηελ απεηιή ηεο ηηκσξίαο απφ έλαλ ζρεηηθά ηζρπξφηεξν δξψληα 

(αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο ζπκβαηφο κε ηε λενξεαιηζηηθή άπνςε). ηνλ δεχηεξν βαζκφ 

εζσηεξίθεπζεο, νη δξψληεο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο θαλφλεο επεηδή αλακέλνπλ 

πηζαλά νθέιε (λενθηιειεχζεξε άπνςε). Σέινο, ζηνλ ηξίην βαζκφ εζσηεξίθεπζεο, πνπ 

απνηειεί θαη ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή άπνςε, νη δξψληεο ελζσκαηψλνπλ ηνπο 

θαλφλεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ελζσκαηψλνπλ ηνπο θαλφλεο ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή νη θαλφλεο θαη ε εζσηεξίθεπζή ηνπο 

θαηαζθεπάδνπλ ηηο ηαπηφηεηεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δξψλησλ. 

Με βάζε ηα ηξία είδε θνπιηνχξαο θαη ηνπο ηξεηο βαζκνχο εζσηεξίθεπζεο, 

κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε, θαηά ηνλ Wendt, θάζε δξψληα, αλάινγα κε ην πνηνχο 

θαλφλεο αθνινπζεί θαη ην πφζν έρεη εζσηεξηθεχζεη απηνχο ηνπο θαλφλεο. Απηφ 
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ζεκαίλεη πσο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ θαη νη ελλέα ζπλδπαζκνί: Θα κπνξνχζε έλα 

θξάηνο λα έρεη πηνζεηήζεη κία ρνκπζηαλή θνπιηνχξα θαη λα έρεη εζσηεξηθεχζεη 

πιήξσο ηνπο θαλφλεο πνπ αθνινπζεί (3
νο

 βαζκφο εζσηεξίθεπζεο), ελψ ζα κπνξνχζε 

λα ππάξμεη έλα θξάηνο πνπ εκθαλίδεηαη κε θαληηαλή θνπιηνχξα, αιιά έρεη πηνζεηήζεη 

ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο απφ ηνλ θφβν ηεο ηηκσξίαο (1
νο

 βαζκφο εζσηεξίθεπζεο). 

ην ζεκείν απηφ, κία θξηηηθή πνπ γίλεηαη ζηνλ Wendt απφ ηνλ Copeland είλαη φηη 

απνθαιεί «θνπιηνχξα» ηα ζπζηήκαηα, φπνπ ηα θξάηε αθνινπζνχλ θαλφλεο ζηνλ 

πξψην θαη ηνλ δεχηεξν βαζκφ εζσηεξίθεπζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Όκσο ηα θξάηε 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δξνπλ είηε γηαηί εμαλαγθάζηεθαλ απφ απεηιή (1
νο

 βαζκφο 

εζσηεξίθεπζεο), είηε γηαηί έηζη κεγηζηνπνηνχλ ην φθειφο ηνπο (2
νο

 βαζκφο 

εζσηεξίθεπζεο). Καηά ηνλ Wendt, αθνχ ηα θξάηε κνηξάδνληαη θνηλή γλψζε θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο, κνηξάδνληαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ ίδηα θνπιηνχξα. Όκσο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξακε ζα κπνξνχζε λα κελ ππήξρε θακία εζσηεξίθεπζε 

θαλφλσλ. Η γλψζε θαη κφλν φηη ππάξρεη έλαο θαλφλαο είλαη αξθεηή γηα ηα επηηεπρζεί 

ε ίδηα ζπκπεξηθνξά, θαη ε εζσηεξίθεπζε δελ παίδεη θαλέλαλ ξφιν ζηελ πηνζέηεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο. Έηζη, θαίλεηαη ν φξνο «θνπιηνχξα» λα είλαη αθαηάιιεινο 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνπκε, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη 

φηη νη ζπκπεξηθνξέο πξνέξρνληαη απφ εζσηεξίθεπζε ησλ θαλφλσλ.
21

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 1
ν
 βαζκφ εζσηεξίθεπζεο, έλα θξάηνο ζπκκνξθψλεηαη κφλν 

επεηδή εμαλαγθάδεηαη, είηε άκεζα είηε έκκεζα κε ηελ απεηιή γηα ηηκσξία. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρεη εζσηεξίθεπζε, θαη ε ζπκπεξηθνξά 

είλαη μεθάζαξα κία εμσηεξηθή πξνο ην ίδην ην θξάηνο δηαδηθαζία. Σα θίλεηξα ησλ 

θξαηψλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη θαζαξά πιηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηίζεηαη ην 

δήηεκα αλ πξέπεη λα νλνκαζηνχλ «θνπιηνχξα» νη πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε 

ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο κε ηνλ πξψην ή ην δεχηεξν βαζκφ εζσηεξίθεπζεο.
22

 

Παξφιν πνπ ε ζπκκφξθσζε κε θάπνηνλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο θαλφλεο 

είλαη δεισηηθή ηεο θνπιηνχξαο ζηελ νπνία αλήθεη έλα θξάηνο, ε δπζθνιία, ζχκθσλα 

κε ηνλ Copeland, εκθαλίδεηαη φηαλ αλαιχεηαη ε ζπκπεξηθνξά ελφο άιινπ θξάηνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο είρακε αλαθέξεη θαη πξνεγνχκελα γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ 

άιισλ, ε αζθαιήο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ είλαη δχζθνιε, θαη κφλν πηζαλνθξαηηθά 

ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ, βαζηδφκελνη ζε κία ινγηθή αλάιπζε. Έηζη, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρεη πάληνηε ε πηζαλφηεηα ηνπ ιάζνπο θαη ηεο 

                                                 
21

 φ.π., ζει. 208. 
22

 φ.π., ζει. 209. 
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παξεξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ άιινπ, δειαδή λα εθιεθζνχλ θηλήζεηο σο 

ερζξηθέο, ελψ δελ είλαη, ή ην αληίζηξνθν.
23

 

ηνλ ηξίην βαζκφ εζσηεξίθεπζεο ν Wendt πξνζθέξεη πξάγκαηη κία εξκελεία πνπ 

ζπλαγσλίδεηαη άιιεο εξκελείεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλππνινγηζκνχο σθειεηψλ θαη 

ξίζθσλ απφ πηζαλέο ελέξγεηεο ησλ δξψλησλ. Όκσο, φπσο επηζεκαίλεη ν Copeland,
24

 

φηαλ παξαηεξείηαη κία αιιαγή ζην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο, δελ κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη απαξαίηεηα θαη κία αιιαγή ζηνλ βαζκφ εζσηεξίθεπζεο ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Με βάζε ην ζχζηεκα ηνπ Wendt, νπνηνδήπνηε είδνο θνπιηνχξαο, 

δειαδή νπνηνζδήπνηε βαζκφο ζπκκφξθσζεο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, κπνξεί 

λα ζπλδπαζηεί κε νπνηνδήπνηε βαζκφ εζσηεξίθεπζεο ησλ θαλφλσλ απηψλ. Έηζη, 

πξέπεη θάζε θνξά λα αλαδεηνχκε θαη ηηο ελδείμεηο ή απνδείμεηο πνπ ζα καο πείζνπλ 

γηα ηελ αιιαγή ηνπ βαζκνχ εζσηεξίθεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη αιιαγή 

ηεο θνπιηνχξαο. 

Απηέο αθξηβψο νη ελδείμεηο, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή ηνπ Copeland,
25

 

απνπζηάδνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Wendt, φηαλ ηζρπξίδεηαη φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα 

έγηλε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πην ζπλεξγαηηθφ. Γελ είλαη μεθάζαξν αλ απηή ε 

αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ζεκεηψζεθε, επεηδή ηα θξάηε πηνζέηεζαλ λέεο ηαπηφηεηεο 

πεξηζζφηεξν πξφζπκεο γηα ζπλεξγαζία, θαη φρη απφ ηνλ θφβν ελφο πνιέκνπ ή επεηδή 

επσθεινχληαη νηθνλνκηθά. 

Σα παξαπάλσ φκσο θαίλεηαη λα ηξνθνδνηνχλ θαη πάιη ην γλσζηφ πξφβιεκα ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο γηα ην κέιινλ: Η αιιαγή ηαπηφηεηαο πνπ κπνξεί 

λα γίλεη ιφγσ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ ζε έλα θξάηνο εληείλεη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ 

εγεηψλ θαη ησλ θξαηψλ γηα ηηο κειινληηθέο πξνζέζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ άιισλ 

θξαηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ην δίιιεκα ηεο αλαζθάιεηαο 

παξακέλεη. 

 

1.4.2 Η διαμόπθωζε ηερ ζςλλογικήρ ηαςηόηεηαρ  

Σα θξάηε αιιειεπηδξνχλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη επεξεάδνπλ ην έλα ην άιιν. 

ην ζχζηεκα απηφ, θάζε θξάηνο έρεη κία θνπιηνχξα (ρνκπζηαλή, ινθηαλή θαη 

θαληηαλή) θαη θάζε θνπιηνχξα νξίδεη θαη ηελ ηαπηφηεηα ή ηνλ ξφιν ηνπ θάζε 

                                                 
23

 φ.π., ζει. 208. 
24

 φ.π., ζει. 209. 
25

 φ.π., ζει. 209. 
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θξάηνπο, νπφηε αλαιφγσο, θάζε θξάηνο θαηαηάζζεη ηα ππφινηπα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, 

ηνπο «θίινπο», ηνπο «αληηπάινπο» θαη ηνπο «ερζξνχο». Όηαλ ην δηεζλέο ζχζηεκα 

πξσην-δηακνξθψλεηαη, ιφγσ έιιεηςεο ζεζκηθψλ πεξηνξηζκψλ, ηα θξάηε πνπ 

πηνζεηνχλ επηζεηηθέο θαη εγσηζηηθέο ηαπηφηεηεο θαίλνληαη λα ππεξηεξνχλ έλαληη 

φζσλ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν θηιηθά. Η ππεξνρή ηεο εγσηζηηθήο απηήο 

ζπκπεξηθνξάο γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε θαη, επνκέλσο, εθηφο απφ ηε «δξάζε» 

εκθαλίδεηαη θαη ε «αληίδξαζε», δειαδή ε αληηκεηψπηζε ηεο βίαο κε βία. Έηζη, θαηά 

ηνλ Wendt, ην δηεζλέο ζχζηεκα θαηαιήγεη λα πηνζεηήζεη ζηαδηαθά ηε ρνκπζηαλή 

θνπιηνχξα. 

Ο Hidemi Suganami, ζε κία θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Wendt,
26

 

ηζρπξίδεηαη πσο ε αλάιπζε ηνπ Wendt κέρξη ηψξα είλαη ππνζεηηθή, δηφηη παξαιείπεη 

λα ζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ θέξλνληαο παξαδείγκαηα απφ ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Γελ 

εμεηάδεη, ινηπφλ, πψο έλα ζχζηεκα πνπ ππήξμε θάπνηε ζηελ ηζηνξία θαηέιεμε ζηε 

ρνκπζηαλή ή ηε ινθηαλή θνπιηνχξα, θαζψο «είηε ππήξμε είηε φρη ρνκπζηαλή ε 

δηεζλήο πνιηηηθή θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο, ηα θξάηε θαηάθεξαλ λα 

απνθχγνπλ απηή ηελ θνπιηνχξα πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα».
27

 Η πεξίπησζε πνπ 

εμεηάδεη o Wendt είλαη κία πεξίπησζε ινθηαλήο θνπιηνχξαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε 

θαληηαλή. Παξφια απηά, ν Suganami αζθεί θξηηηθή ζηνλ Wendt γηαηί αθφκε θαη ην 

κνλαδηθφ απηφ παξάδεηγκα είλαη ππνζεηηθφ: ν Wendt αλαθέξεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κία ηέηνηα αιιαγή ηαπηφηεηαο, αιιά παξαιείπεη λα 

αλαθεξζεί ζε έλα ηζηνξηθφ παξάδεηγκα γηα λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηε ζέζε ηνπ.  

Ο Wendt ηζρπξίδεηαη φηη κπνξεί λα γίλεη κεηάβαζε απφ κία αηνκηθηζηηθή 

θνπιηνχξα ζε κία άιιε πεξηζζφηεξν θηιηθή θαη ζπλεξγαηηθή. ηε κεηάβαζε απηή, 

ηξεηο, θαηά ηνλ ίδην, παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά, ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Οη παξάγνληεο απηνί, ή 

φπσο ν ίδηνο ηηο απνθαιεί «κεηαβιεηέο», είλαη ε αιιειεμάξηεζε, ε θνηλή κνίξα/ηχρε, 

θαη ε νκνηνγέλεηα. Καηά ηνλ Wendt, δελ είλαη απιά παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ψζηε λα ππάξρεη κία πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά είλαη 

παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ επαλαδηακφξθσζε ηεο ίδηαο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο 

θξάηνπο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη νη ηξεηο απηνί παξάγνληεο θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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 Hidemi Suganami, “Wendt, IR, and Philosophy: A Critique”, Constructivism and International 

Relations: Alexander Wendt and His Critics, Νew York, Routledge, 2006, ζει. 58. 
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Η αιιειεμάξηεζε δχν θξαηψλ ηα βνεζά ζηε δεκηνπξγία κίαο ζπιινγηθήο 

ηαπηφηεηαο. Όζν ηζρπξφηεξε είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν θξαηψλ, ηφζν 

κεγαιψλεη θαη ε αιιειεμάξηεζή ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ν θφβνο ηεο εθκεηάιιεπζεο 

δελ αθήλεη ζηα θξάηε πεξηζψξηα εθεζπραζκνχ θαη απνδπλακψλεη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Δπνκέλσο, ζηε ρνκπζηαλή θνπιηνχξα ε αιιειεμάξηεζε δελ 

κπνξεί λα βνεζήζεη. Όκσο, ζηε ινθηαλή θνπιηνχξα ν θφβνο απηφο ππνρσξεί θαη ε 

αιιειεμάξηεζε είλαη πην εχθνιν λα νδεγήζεη ζε ζπλεξγαζία. 

Απφ ηελ άιιε, κε ηελ απνπζία ηνπ θφβνπ φηη ζα ππάξμεη εθκεηάιιεπζε απφ ηα 

άιια θξάηε, ε θνηλή κνίξα δχν θξαηψλ δεκηνπξγεί έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη θνηλήο 

πνξείαο, άξα θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, πξσηνπφξα ζηε ζθέςε 

άηνκα εληφο ησλ θξαηψλ, απαιιαγκέλα απφ ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαη ηα νπνία δελ 

βηψλνπλ αίζζεκα απεηιήο, κπνξνχλ λα επαλαθαζνξίζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ελφο 

θξάηνπο κε ηξφπν ψζηε λα ελζσκαηψζεη κία ηδενινγία θνηλήο κνίξαο κε άιια θξάηε. 

Σέινο, ε νκνηνγέλεηα απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα δεκηνπξγεζεί «πξν-

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά»
28

, αιιά βνεζάεη ζην λα δνπλ δχν θξάηε ηνπο εαπηνχο ηνπο 

σο κέιε ηεο ίδηαο επξχηεξεο νκάδαο, δηεπθνιχλνληαο ηνn ζρεκαηηζκφ ζπιινγηθήο 

ηαπηφηεηαο. 

Έηζη, αλ ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία αξρίζνπλ λα θπξηαξρνχλ ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ην ζχζηεκα αξρίδεη θαη γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαληηαλφ. 

Ο Wendt αλαθέξεη πσο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα επηηεπρζεί κία αιιαγή 

ηαπηφηεηαο είλαη ηα θξάηε λα πηζηέςνπλ φηη κία αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα 

νδεγήζεη ζε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ. Γηα λα 

εξκελεχζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θξάηε γλσξίδνπλ αλ ηα άιια θξάηε ζα 

κπνξέζνπλ λα απηνζπγθξαηεζνχλ θαη δελ ζα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αιιαγή απηή, ν 

Wendt αλαθέξεη ηξεηο ηξφπνπο: 

Α) Μειεηψληαο ην ηζηνξηθφ ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ θαη δηεξεπλψληαο αλ ηα 

θξάηε ζπκκνξθψλνληαλ ζπλερψο ζηνπο ζεζπηζκέλνπο θαλφλεο εηξεληθήο 

δηεπζέηεζεο ησλ δηαθσληψλ. Αλ έπξαηηαλ θάηη ηέηνην, ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε απηά 

εζσηεξηθεχνπλ ηνπο θαλφλεο απηνχο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο απνηειεί έλδεημε φηη 

κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ, ζηαδηαθά, ην έλα ην άιιν. 

                                                 
28

 φ.π., ζει. 59. 
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Β) Αλ έλα θξάηνο έρεη πξν-αλαγγείιεη θαη θαηαζηήζεη γλσζηφ φηη επηζπκεί λα 

ιχζεη ηηο δηαθνξέο ηνπ κε εηξεληθφ ηξφπν, απηφ ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο απηφ 

πξνηίζεηαη λα απηνπεξηνξηζηεί, θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη πην έκπηζην απφ θάπνην άιιν. 

Γ) Αλ έλα θξάηνο πξνβεί ζε πξάμεηο απηνπεξηνξηζκνχ, αλαγλσξίδνληαο 

έκπξαθηα φηη ε ερζξφηεηα πνπ εηζπξάηηεη απφ έλα άιιν θξάηνο απνηειεί αληίδξαζε 

ζηελ ερζξφηεηα πνπ ην άιιν θξάηνο εηζπξάηηεη απφ ην ίδην, ηφηε απηφ απνηειεί έλα 

ερεξφ κήλπκα φηη πιένλ ην θξάηνο απηφ επηζπκεί λα ην αληηκεησπίδνπλ σο άμην 

εκπηζηνζχλεο. 

Ο Suganami αλαγλσξίδεη φηη ν Wendt κε ηνλ ηξφπν απηφ δίλεη έλα εξγαιείν 

αλάιπζεο πνπ καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε δηάθνξα ζελάξηα γηα ην πψο ην 

δηεζλέο ζχζηεκα, κέζσ ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο, κπνξεί λα γίλεη νινέλα θαη πην 

ζπλεξγαηηθφ, κε ηξφπν κάιηζηα πνπ λα κεηαβάιινληαη νη ίδηεο νη θνπιηνχξεο ησλ 

θξαηψλ ζε θαληηαλέο. 

Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο θξηηηθήο ηνπ Suganami είλαη φηη ν Wendt παξαιείπεη λα 

αλαθεξζεί ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζπλεξγαζία 

ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν, φπσο ε παξνπζία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δξψλησλ ζηε δηεζλή 

πνιηηηθή ζθελή, ε πνιιαπιφηεηα ησλ ηαπηνηήησλ θαη νη αληζφηεηεο ηζρχνο αλάκεζα 

ζηα θξάηε. 

 

1.4.3 Οι ηαςηόηεηερ ηων κπαηών 

Ο Wendt νξίδεη ηξία είδε ηαπηνηήησλ γηα ηα θξάηε: ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα, ηελ 

ηαπηφηεηα ξφινπ θαη ηε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. Η πξψηε αθνξά ηηο εζσηεξηθέο πξνο 

ην θξάηνο δνκέο πνπ ην θαζηζηνχλ κία νληφηεηα δηαθξηηή θαη μερσξηζηή απφ ηα άιια 

θξάηε, θαη αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ απαηηνχληαη γηα λα κπνξεί λα 

νλνκάδεηαη θξάηνο. ηελ ηαπηφηεηα ξφινπ δηαθξίλεηαη κία αιιειεπίδξαζε κε ηα 

άιια θξάηε ελψ ηέινο ζηε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα άιια θξάηε αλαγλσξίδνληαη σο 

κέξε ηνπ θξάηνπο θαη πεξηιακβάλνληαη ζε κία δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ «Δγψ». Καηά 

ηελ Sabina Pavlovska-Hilaiel, ε ζρέζε ησλ ηαπηνηήησλ απηψλ κε ηα είδε ηεο 

θνπιηνχξαο ζηελ νπνία αλήθεη ην θάζε θξάηνο (ρνκπζηαλή, ινθηαλή ή θαληηαλή) 

είλαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη αηηηαθή: ε θνπιηνχξα ζηελ νπνία αλήθεη θάζε θξάηνο 
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εμαξηάηαη απφ ηελ ηαπηφηεηα, αιιά απφ ηελ άιιε, ε ηαπηφηεηα είλαη δπλαηή κφλν ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θνπιηνχξαο.
29

 

Η Pavlovska-Hilaiel αλαθέξεη φηη νη ξεαιηζηέο θαη νη κεηακνληεξληζηέο 

ηζρπξίδνληαη πσο ν ζρεκαηηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο 

ζεκαηνδνηεί ην γεγνλφο πσο ζην δηεζλέο ζχζηεκα δελ ππάξρεη δηάδξαζε θαη 

αιιειεμάξηεζε. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ηαπηφηεηα δελ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίδεη ξφιν ζην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Απφ ηε κία, 

θαηά ηνπο κεηακνληεξληζηέο ππάξρεη κία αληίθαζε ζηε ζεσξία ηνπ Wendt γηα ηελ 

ηαπηφηεηα: απφ ηε κία ν Wendt ηζρπξίδεηαη φηη ε ζεσξία ηνπ είλαη επηζηεκνληθή, θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε ηαπηφηεηα ζα έπξεπε λα είλαη έλα απφ ηα «δεδνκέλα» ηεο ζεσξίαο, 

απφ ηελ άιιε φκσο ηζρπξίδεηαη φηη ε ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη. Απηφ νδεγεί ηε 

Zehfuss
30

 λα πηζηεχεη φηη ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε αδπλαηεί λα ζπιιάβεη 

ηελ πεξηπινθφηεηα ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο, θαη καδί κε ηνλ Campbell
31

, 

ηζρπξίδνληαη φηη αθνχ ε ηαπηφηεηα κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί, κπνξεί επίζεο λα 

θαηαζηξαθεί. Καηαιήγνπλ, δε, φηη είλαη δχζθνιν λα δηαρσξίζεη θαλείο ηηο εμήο δχν 

πεξηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ: απφ ηε κία ηελ αιιαγή ζηελ ηαπηφηεηα 

ελφο θξάηνπο, θαη απφ ηελ άιιε απιά ηε ζπκπεξηθνξά κε βάζε ηα ζπκθέξνληα. 

Οη ξεαιηζηέο, απφ ηελ άιιε, επηθεληξψλνληαη ζην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ζην κέιινλ. Όπσο είπακε ήδε, ε εηαηξηθή 

ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη εληφο ησλ ίδησλ ησλ θξαηψλ θαη δελ αθνξά ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε άιια θξάηε. Απηφ ζεκαίλεη πσο ππάξρεη κία ηαπηφηεηα, ε εηαηξηθή, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ θάζε θξάηνπο, ε νπνία δελ εμαξηάηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηα ππφινηπα θξάηε. Απηφ νδεγεί ηα θξάηε ζηελ αλαζθάιεηα 

γηα ην κέιινλ, θαζψο ηίπνηα δελ κπνξεί λα ηνπο δηαζθαιίζεη φηη έλα άιιν θξάηνο, 

πνπ ζηνλ παξφληα ρξφλν ζπκπεξηθέξεηαη ζπλεξγαηηθά, δελ ζα αιιάμεη ηελ εηαηξηθή 

ηνπ ηαπηφηεηα θαη δελ ζα ζρεκαηίζεη λέα αληίιεςε γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ, αληίπαιε 

ή ερζξηθή πξνο ην πξψην θξάηνο.
32
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1.5 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΡΔΑΛΙΜΟ ΚΑΙ Η ΟΝΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

1.5.1 Σο δήηεμα ηερ ονηολογίαρ ηος κπάηοςρ 

Έρεη αζθεζεί θξηηηθή ζηνλ Wendt αλαθνξηθά κε ηελ παξαδνρή ηνπ φηη ηα θξάηε 

είλαη νληφηεηεο πνπ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά, κε ηελ έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθήο 

χπαξμεο πνπ αλαγλσξίδεη ν επηζηεκνληθφο ξεαιηζκφο. 

ε αληίζεζε κε ηνπο εκπεηξηζηέο, νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη κπνξνχκε λα 

γλσξίδνπκε ηελ χπαξμε κφλν φζσλ αληηιακβαλφκαζηε κέζσ ησλ αηζζήζεψλ καο, νη 

επηζηεκνληθνί ξεαιηζηέο δέρνληαη ηελ χπαξμε πξαγκάησλ πνπ δελ είλαη άκεζα 

αληηιεπηά κέζσ ησλ αηζζήζεψλ καο, αξθεί απηά λα είλαη ινγηθά ζπκπεξάζκαηα 

επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ πνπ επαιεζεχνληαη κέζσ πεηξακάησλ. 

Η θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηνλ Wendt ζρεηίδεηαη κε ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Σν πξψην επηρείξεκα ηνπ Wendt είλαη φηη, φηαλ κία επηζηεκνληθή 

ζεσξία, πνπ απνηειεί ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμήγεζε γηα έλα θαηλφκελν πνπ είλαη 

αληηιεπηφ κε ηηο αηζζήζεηο καο, ππνζέηεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ/θάπνησλ πξαγκάησλ 

(πρ. ππναηνκηθά ζσκαηίδηα), ηφηε απηφ/απηά ηα πξάγκαηα πξάγκαηη ππάξρνπλ. Σν 

αληεπηρείξεκα πνπ παξαηίζεηαη, φκσο, είλαη φηη ε επηζηήκε είλαη κία δηαδηθαζία 

ζπλερνχο πεξηγξαθήο ηεο θχζεο, θαη ζηε δηαδηθαζία απηή ζπρλά γίλνληαη ππνζέζεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα έλα δηάζηεκα θαη κεηά θαηαξξένπλ ή απνδεηθλχνληαη ειιηπείο ή 

ιαλζαζκέλεο. Έηζη, ζα πξέπεη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί κε ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηηο ππνζέζεηο ηνπο γηα ηελ χπαξμε 

«πξαγκάησλ» πνπ δελ είλαη αληηιεπηά κε ηηο αηζζήζεηο καο. πλεπψο, ππάξρεη έλα 

ινγηθφ άικα απφ ηελ αποδοτή ηεο θαιχηεξεο κέρξη ζηηγκή εμήγεζεο (γλσξίδνληαο 

φκσο φηη απηή δελ είλαη ε ηειηθή) κέρξη ηε δογμαηική παραδοτή ηεο ζεκεξηλήο 

επηζηεκνληθήο αιήζεηαο θαη φζσλ απηή ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρνπλ
33

. 

Έλα δεχηεξν ζρφιην αθνξά ζηελ πηνζέηεζε ηνπ δφγκαηνο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ξεαιηζκνχ γηα λ‟ απνδερζεί ν Wendt φηη ηα θξάηε ππάξρνπλ πξαγκαηηθά. Η θξηηηθή 

ζην ζεκείν απηφ αθνξά ζην γεγνλφο φηη ε ππφζεζε απηή δελ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλαγθαία γηα ηελ απφδεημε. Αξθεί λα απνδερζνχκε φηη νη θαλφλεο 

κπνξνχλ λα έρνπλ αηηηψδε απνηειέζκαηα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Θεσξψληαο ην 
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θξάηνο έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο, θαη δερφκελνη ηελ ηθαλφηεηά ησλ ηειεπηαίσλ λα 

παξάγνπλ απνηειέζκαηα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηε δσή ησλ πνιηηψλ, ην θξάηνο 

κπνξεί λα ππάξρεη πξαγκαηηθά, αζρέησο αλ δελ κπνξνχκε λα ην αληηιεθζνχκε άκεζα 

κε ηηο αηζζήζεηο καο. Γελ είλαη αλαγθαίνο ν επηζηεκνληθφο ξεαιηζκφο, ινηπφλ, γηα λα 

απνδερζνχκε ηελ πξαγκαηηθή θχζε ηνπ θξάηνπο
34

. 

Η ηδέα ηνπ Wendt φηη ηα θξάηε είλαη δηεζλείο δξψληεο είλαη, θαηά ηελ θξηηηθή, 

έλαο ρξήζηκνο κχζνο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο 

παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ θξάηε κε πνιχ απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο. Όκσο, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε θξηηηθή, νη ηζρπξνί ζεζκνί θαη θαλφλεο είλαη πνπ 

θάλνπλ ηα θξάηε απηά λα θαίλνληαη ηφζν απνηειεζκαηηθά ζαλ λα ήηαλ φληα κε δηθή 

ηνπο απηφλνκε ζέιεζε. Η θξηηηθή αξθείηαη ζηελ απνδνρή ηεο άπνςεο φηη νη ηζρπξνί 

θαη απνηειεζκαηηθνί θαλφλεο δίλνπλ καθξνζθνπηθά ζην θξάηνο έλα είδνο απηφλνκεο 

ππφζηαζεο κε δηθή ηνπ ζέιεζε.
35

 

Καηά ηελ θξηηηθή απηή, ινηπφλ, ν επηζηεκνληθφο ξεαιηζκφο είλαη ππεξβνιηθά 

ηζρπξφο θαη παξαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη νη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο αιιάδνπλ θαη 

θαλείο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί κε απφιπηε βεβαηφηεηα φηη κία επηζηεκνληθή ζεσξία 

δελ ζα απνδεηρζεί ιαλζαζκέλε ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, ε δνγκαηηθή ρξήζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ξεαιηζκνχ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε ηεο δελ είλαη 

θαλ απαξαίηεηε, θαζψο ππάξρνπλ απινχζηεξεο εμεγήζεηο. 

 

1.5.2 Σο δήηεμα ηερ αιηιόηεηαρ 

Ο Suganami αζθεί θξηηηθή ζηνλ Wendt γηα ηελ νπηηθή ηνπ ηειεπηαίνπ ζην 

δήηεκα ηεο αηηηφηεηαο:
36

 δελ δηαρσξίδεη κε αξθεηή ζαθήλεηα ζηελ αλάιπζή ηνπ ηηο 

«αηηηψδεηο ζρέζεηο» απφ ηηο «αηηηψδεηο δειψζεηο». Οη αηηηψδεηο ζρέζεηο είλαη ζρέζεηο 

πνπ ζπλδένπλ δχν γεγνλφηα αλεμάξηεηα απφ ηε δηθή καο αληίιεςε, γηα ην φηη θάηη 

πξνθαιεί ή πξνθαιείηαη απφ θάηη άιιν. ε απηφ ην ζέκα ν Wendt αλαθέξεη φηη νη 

αηηηψδεηο δηαδηθαζίεο είλαη κεραληζηηθέο θαη παξάγνπλ απνηειέζκαηα. Οη αηηηψδεηο 

δειψζεηο είλαη θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε εκάο: είλαη ε αληίιεςή καο γηα ην ηη ζεκαίλεη 

φηη θάηη πξνθαιεί θάηη άιιν. Όηαλ ιέκε φηη «ην Υ πξνθαιεί ην Φ», ηφηε ππνζέηνπκε 
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φηη 1) Σν Υ θαη ην Φ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, 2) ην Υ πξνεγείηαη ρξνληθά ηνπ 

Φ, 3) αλ ην Υ δελ είρε ζπκβεί, ηφηε νχηε ην Φ ζα είρε ζπκβεί. 

ε απηή ηελ αλάιπζε ηνπ Wendt, o Suganami έρεη δχν ελζηάζεηο: Η πξψηε 

αθνξά ζηελ απνπζία δηεπθξίληζεο γηα ην αλ ε αλάιπζε ηνπ Wendt αθνξά δχν κφλν 

γεγνλφηα (πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ζε κία αθνινπζία γεγνλφησλ), ή αθνξνχλ ζε φια 

ηα γεγνλφηα κίαο αθνινπζίαο γεγνλφησλ. Η δεχηεξε αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ 

Υ θαη Φ. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα ηειεπηαία αλαθέξνληαη ζε έλα δεχγνο γεγνλφησλ, ην 

γεγνλφο-αηηία θαη ην γεγνλφο-απνηέιεζκα, πνπ ππφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθέο ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ ινγηθή ή ελλνηνινγηθή ζρέζε. Όκσο, κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ ν Wendt ζέηεη γηα λα έρνπλ δχν γεγνλφηα κία αηηηψδε ζρέζε είλαη λα είλαη 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Βιέπνπκε, παξφια απηά, φηη ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηγξαθέο, δχν γεγνλφηα κπνξεί λα έρνπλ κία ινγηθή ή ελλνηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλεμάξηεηα, θαη επνκέλσο λα 

κελ κπνξεί λα ππάξμεη αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Όκσο, θαηά ηνλ Suganami
37

, ε 

απαίηεζε γηα αλεμαξηεζία ηνπ γεγνλφηνο-αηηία θαη ηνπ γεγνλφηνο-απνηέιεζκα δελ 

πξέπεη λα ζεκαίλεη φηη ηα δχν απηά γεγνλφηα, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πεξηγξαθψλ, 

δελ κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ινγηθά ή ελλνηνινγηθά. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη λα 

είλαη πξάγκαηη δχν δηαθνξεηηθά ζπκβάληα. 

Ο Wendt ζεσξεί φηη ηα ζπκθέξνληα ησλ δξψλησλ θαη νη ηαπηφηεηέο ηνπο 

ζπλίζηαληαη απφ ηελ θνηλσληθή δνκή. Έηζη δίλεη ζεκαζία ζηε ζπζηαηηθή αλάιπζε, 

πξνζπαζψληαο λα θαηαδείμεη, θαηά ηνλ Suganami, φηη απνδεηθλχνληαο ηε ζπζηαηηθή 

ζρέζε θνηλσληθήο δνκήο θαη ηαπηνηήησλ, ζα απνδείμεη φηη ν αηνκηθηζκφο είλαη 

αλεπαξθήο θαη φηη ε αλάιπζή ηνπ, παξφηη επηζηεκνληθή, απνξξίπηεη ηνλ αηνκηθηζκφ 

θαη επνκέλσο ηνλ Νενξεαιηζκφ θαη ηνλ Νενθηιειεπζεξηζκφ, νη νπνίν βαζίδνληαη ζε 

απηφλ. 

Η θξηηηθή ηνπ Suganami ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηνπο ηξεηο ηχπνπο 

θνπιηνχξαο (ρνκπζηαλή, ινθηαλή θαη θαληηαλή), αιιά απφ ηε ζθνπηά ηεο αηηηφηεηαο. 

Ο Suganami, αλαθέξεη φηη ν Wendt ζεσξεί πσο νη θνπιηνχξεο απηέο, φρη κφλνλ 

επεξεάδνπλ ηα θξάηε πνπ ηηο πηνζεηνχλ ή έξρνληαη ζε επαθή κε απηέο, αιιά 

δηακνξθψλνπλ θαη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ θξαηψλ απηψλ. Έηζη, ε ρνκπζηαλή θνπιηνχξα 

δηακνξθψλεη θξάηε-ερζξνχο, ε ινθηαλή θξάηε-αληηπάινπο θαη ε θαληηαλή θξάηε-
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θίινπο.
38

 Όκσο, απφ ηελ άιιε, ε ερζξφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε κίαο 

ρνκπζηαλνχ ηχπνπ θνπιηνχξαο. Ο Wendt αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ησλ δηαθξαηηθψλ 

ζπκθσληψλ θαη ησλ παξαβηάζεψλ ηνπο. Η παξαβίαζε πξνυπνζέηεη φηη πξνεγήζεθε 

κία ζπδήηεζε θαη φηη ζε απηήλ είραλ ηεζεί θάπνηεο απην-δεζκεχζεηο. Οδεγείηαη, 

ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη ρνκπζηαλή θνπιηνχξα δίρσο 

θξαηηθή ηαπηφηεηα ερζξφηεηαο, θαη ην αλάπνδν, φηη δειαδή δελ κπνξεί λα ππάξρεη 

θξαηηθή ηαπηφηεηα ερζξφηεηαο εθηφο ηεο ρνκπζηαλήο θνπιηνχξαο. Ο Suganami 

ζπγθεληξψλεη ηελ φιε ζθέςε ζηε θξάζε «θακία ρνκπζηαλή θνπιηνχξα ρσξίο 

ερζξφηεηα θξάηνπο θαη θακία ερζξφηεηα θξάηνπο ρσξίο ρνκπζηαλή θνπιηνχξα». 

Όκσο, ζπλερίδεη αλαθέξνληαο φηη, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ηα δχν κέξε ηεο παξαπάλσ 

θξάζεο εθθξάδνπλ ην ίδην πξάγκα κε άιιν ηξφπν. Μφλν πνπ θάζε θνξά έρνπκε 

δηαθνξεηηθή αθεηεξία, ζηε κία πεξίπησζε νη ηαπηφηεηεο θαη ζηελ άιιε ε θνπιηνχξα. 

Γηα ηνλ Suganami, ε ερζξφηεηα σο ηαπηφηεηα ελφο θξάηνπο είλαη ε ρνκπζηαλή 

θνπιηνχξα, θαη αληίζηξνθα, ε ρνκπζηαλή θνπιηνχξα είλαη ε ερζξφηεηα σο ηαπηφηεηα 

ηνπ θξάηνπο. Έηζη, φκσο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Wendt πνπ ηζρπξίδεηαη φηη έρνπκε 

ακνηβαία δφκεζε ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο, ν Suganami πηζηεχεη φηη έρνπκε απιά 

κία ηζφηεηα.
39

 

 

1.5.3 Κοςληούπα, ηαςηόηεηα και αιηιόηεηα 

Σαπηίδνληαο ηελ θξαηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ θνπιηνχξα, ν Suganami νδεγείηαη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη, αθνχ ηα δχν ζπκβάληα/ζηνηρεία κίαο αηηηψδνπο ζρέζεο πξέπεη 

λα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα ππάξμεη αηηηψδεο 

ζρέζε κεηαμχ θξαηηθήο ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο. 

Απφ ηελ άιιε, γηα ηνλ Suganami, ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ζα νδεγνχζε ζην λα 

εγθαηαιείςεη θαλείο ηελ παξαθάησ ππφζεζε: Αλ, ζε έλα δεδνκέλν δηεζλέο ζχζηεκα, 

ε θπξίαξρε ηδέα είλαη φηη ηα θξάηε ππφ αλαξρία πηνζεηνχλ ηε ρνκπζηαλνχ ηχπνπ 

θνπιηνχξα, ηφηε ηα θξάηε ζα βιέπνπλ ην έλα ην άιιν σο ερζξνχο θαη ζα 

ζπκπεξηθέξνληαη πξνο ηα άιια θξάηε ερζξηθά, θαη επηπιένλ ηα λέα θξάηε πνπ ζα 

κπαίλνπλ ζην ζχζηεκα, δεδνκέλεο ηεο θπξίαξρεο απηήο ηδέαο, ζα ελζαξξχλνληαη θαη 

απηά λα πηνζεηνχλ ρνκπζηαλνχ ηχπνπ θνπιηνχξα. ηελ παξαπάλσ ππφζεζε 

ζπλδένληαη αηηηαθά δχν ζηνηρεία ηα νπνία είλαη πξάγκαηη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο: ε 
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θπξίαξρε ηδέα ζε έλα ζχζηεκα κε ηηο ζπλέπεηέο ηεο θαη ε ηάζε ησλ θξαηψλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θπξίαξρε απηή ηδέα. 

Καηά ηνλ Suganami, δελ ππάξρεη ιφγνο λα κελ ηζρχεη ε παξαπάλσ ππφζεζε. Γελ 

είλαη αζχκβαην ην λα ζεσξήζεη θαλείο φηη θξαηηθή ηαπηφηεηα θαη θνπιηνχξα είλαη 

ηαπηφζεκα θαη παξάιιεια λα ζεσξεί φηη ε επηθξάηεζε κίαο θπξίαξρεο ηδέαο ζε έλα 

δηεζλέο ζχζηεκα ζα είρε σο απνηέιεζκα ηα θξάηε λα δξνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ε 

θπξίαξρε απηή ηδέα επηβάιιεη θαη ηα λέα θξάηε πνπ κπαίλνπλ ζην ζχζηεκα λα 

πηνζεηνχλ θαη απηά αλάινγεο ζηξαηεγηθέο θαη λα ελζαξξχλνληαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ επηβάιιεη ε θπξίαξρε ηδέα. Ο ιφγνο πνπ δελ ππάξρεη αζπκβαηφηεηα 

είλαη φηη ζε απηήλ ηα δχν ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηελ αηηία θαη ην απνηέιεζκα δελ 

είλαη ηαπηφζεκα κεηαμχ ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηαπηφηεηαο-θνπιηνχξαο: απφ ηε 

κία είλαη ε θπξίαξρε ηδέα ζε έλα ζχζηεκα, θαη απφ ηελ άιιε ε ηάζε ησλ κεξψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα δξνπλ ζχκθσλα κε ην ζελάξην πνπ ε θπξίαξρε ηδέα επηβάιιεη. Σα δχν 

απηά ζηνηρεία κπνξνχλ πξάγκαηη λα απνηεινχλ δεχγνο αηηίαο-απνηειέζκαηνο.
40

 Έηζη, 

κπνξνχκε λα έρνπκε σο απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε ερζξφηεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, 

αλ ζε έλα ζχζηεκα επηθξαηεί ε ρνκπζηαλνχ ηχπνπ ηδέα φηη φινη είλαη ερζξνί φισλ. 

Δδψ έρνπκε ζχλδεζε ηεο θνπιηνχξαο κε ηε δξάζε θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ θξαηψλ, θαη 

φρη ηεο θνπιηνχξαο κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ, πνπ θαηά ηνλ Suganami είλαη έλα 

θαη ην απηφ. 

 

1.6 ΣΟ ΟΝΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΟΜΗ ΚΑΙ Ο 

ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ 

Κνλζηξνπθηηβηζηέο θαη ξεαιηζηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε κίαο δηεζλνχο 

δνκήο, αιιά δηαθσλνχλ σο πξνο ηε θχζε ηεο. Γηα ηνπο ξεαιηζηέο, ε δηεζλήο δνκή 

έρεη αληηθεηκεληθή ππφζηαζε, ε νπνία φκσο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε δξάζε θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ. Απφ ηελ άιιε, γηα ηνπο θνλζηξνπθηηβηζηέο, απηή ε 

πξαγκαηηθή δηεζλήο δνκή θαηαζθεπάδεηαη απφ θνηλνχ απφ φια ηα θξάηε κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο, ηε δηαπάιε ησλ ζπκθεξφλησλ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπο. 

Η ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηα ππφινηπα 

θξάηε, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη έλα εμσηεξηθά επηβιεζέλ, κνληέιν αιιά απηφ 

κεηαβάιιεηαη δπλακηθά κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κεξψλ ζηε δηεζλή ζθελή, 
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δηακνξθψλνληαο απφ θνηλνχ ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαηψλ. Έηζη, «ε πξαγκαηηθφηεηα 

δελ ππάξρεη ζηαηηθά θαη αλακέλεη λα ηελ αλαθαιχςνπκε, αιιά νη παίθηεο ζηε δηεζλή 

ζθελή δίλνπλ λφεκα ζε απηήλ αλάινγα κε ην πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ ηνπο 

ππφβαζξν».
41

 Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη θνλζηξνπθηηβηζηέο κεηαθηλνχλ ηε ζηνηρεηψδε 

κνλάδα πνπ δηαδξακαηίδεη ξφιν ζην δηεζλέο ζχζηεκα, απφ ηα θξάηε ζηα ίδηα ηα 

άηνκα κέζα ζηα θξάηε, κε ηα ηειεπηαία, φκσο, λα απνηεινχλ ρξήζηκε κνλάδα γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δηαδξακαηηδνκέλσλ ζηε δηεζλή ζθελή. Μέζα απφ απηή ηε ζπλερή 

αιιειεπίδξαζε δηακνξθψλνληαη θαη νη ηαπηφηεηεο ησλ θξαηψλ δπλακηθά, κε ηε 

γιψζζα λα απνηειεί ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ. Κάζε 

νξγαληζκφο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αληηπξνζσπεχεη έλα ζχλνιν γλψζεσλ ζπιινγηθά 

δηακνξθσκέλσλ αλά ηνπο αηψλεο.
42

 

Χο αληεπηρείξεκα ζηελ άπνςε ησλ θνλζηξνπθηηβηζηψλ φηη ηα θξάηε δελ είλαη 

πιένλ νη πην ζεκαληηθνί παίθηεο ζηε δηεζλή ζθελή, πξνηάζζεηαη απφ ηε κεξηά ησλ 

ξεαιηζηψλ φηη ε άπνςε πσο ηα θξάηε δηαδξακαηίδνπλ ζήκεξα ιηγφηεξν ζεκαληηθφ 

ξφιν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζπγθξίλεηαη ε δξάζε θαη ε 

επίδξαζή ηνπο κε απηή πνπ είραλ ζην παξειζφλ. Έηζη, επεηδή ζηε ζεκεξηλή δηεζλή 

ζθελή ππάξρνπλ θαη άιινη παίθηεο πέξα απφ ηα ίδηα ηα θξάηε, θαίλεηαη ν ξφινο ησλ 

θξαηψλ λα έρεη ππνβηβαζηεί. Καηά ηνλ Copilas, νη λενεηζεξρφκελνη ζηε δηεζλή ζθελή 

παίρηεο (φπσο νη κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο), δελ δηαζέηνπλ αθφκε ηα κέζα 

γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα θξάηε, ελψ κάιηζηα ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπο. Σν επηρείξεκα κπνξεί λα επεθηαζεί 

πεξηζζφηεξν, θαζψο κπνξεί λα γίλεη θαλεξφ φηη κε θξαηηθνί παίθηεο ηεο δηεζλνχο 

ζθελήο, φπσο νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, βξίζθνπλ πεξηζζφηεξν ζπκθέξνλ ην λα 

αθήλνπλ ηα θξάηε λα επσκίδνληαη ην θφζηνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο, παξά 

λα αλαιάβνπλ θαη ηα ίδηα έλα κέξνο ηεο νξγάλσζεο θαη ηήξεζεο ηεο ηάμεο ζηε 

δηεζλή ζθελή. Αθήλνληαο, φκσο, ζηα ίδηα ηα θξάηε ηνλ ξφιν απηφ, ππνβηβάδνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο πξψηεο ηάμεο παίθηεο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο.
43

 

 

                                                 
41

 Emanuel Copilaș, “Revising Realism: From Skepticism to a More Empirical Approach”, Romanian 

Review of International Studies, vol. I, no 1, 2009, ζει. 40. 
42

 φ.π., ζει. 40. 
43

 φ.π., ζει. 41. 
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1.7 ΑΛΛΔ ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 

Σν δήηεκα ηνπ αλαπφθεπθηνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Κξάηνπο απαζρνιεί ηελ θξηηηθή 

ησλ Shannon θαη Sarvary.
44

 Ο Shannon αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηνπ Παγθφζκηνπ 

Κξάηνπο θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Wendt φηη ε δεκηνπξγία ηνπ είλαη ηειηθά 

αλαπφθεπθηε. Δπηθεληξψλεηαη ζηα εμήο ηξία ζεκεία: α) ηελ αζπκβαηφηεηα ηεο 

έλλνηαο ηνπ «δξψληνο» πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Wendt κε απηή ηνπ αλαπφθεπθηνπ (ηεο 

θαηάιεμεο ζηε δεκηνπξγία ελφο Παγθφζκηνπ Κξάηνπο), β) ζην φηη παξαβιέπεη φινπο 

ηνπο άιινπο ιφγνπο άζθεζεο πνιηηηθήο θαη απνδέρεηαη σο θπξίαξρν θαη ζρεδφλ 

κνλαδηθφ απηφλ ηνπ αγψλα γηα αλαγλψξηζε, θαη γ) ζηελ απνδπλάκσζε ηεο αμίαο ηεο 

δξάζεο ησλ δξψλησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Παγθφζκηνπ Κξάηνπο, αλ γίλεη 

απνδεθηφ ην αλαπφθεπθην κίαο ηέηνηαο θαηάιεμεο. 

Δπηπιένλ, ν Sarvary
45

 ηζρπξίδεηαη φηη ε εμάξηεζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο 

απφ ηε δεκηνπξγία ελφο Παγθφζκηνπ Κξάηνπο είλαη επηθίλδπλε, αθνχ δελ ιακβάλεη 

ππφςε φηη ην δεηνχκελν είλαη ε ίδηα ε βία (θαη εθεί πξέπεη λα εζηηάζνπκε) θαη φρη ε 

κνξθή ηνπ θξάηνπο, ελψ επηπιένλ παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ηα κειινληηθά 

κνξθψκαηα ζπγθξφηεζεο θξαηψλ δελ κπνξνχκε λα ηα πξνβιέςνπκε. 

Ο Drulak
46

 θαηαπηάλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ reflexivity ζε δχν έξγα ηνπ 

Wendt.
47

 Αλαθέξεηαη ζηνλ φξν κε ηελ έλλνηα ηεο «εζσηεξηθήο κάζεζεο» θαη ηεο  

«πνιηηηθήο κεηαβαιιφκελσλ θαλφλσλ». Ιζρπξηδφκελνο φηη ν φξνο απηφο είλαη θαη 

πξέπεη λα είλαη κέξνο θάζε θνλζηξνπθηηβηζηηθήο ζεσξίαο θαη φηη, ελψ ππάξρεη ζην 

παξαζθήλην ηνπ πξψηνπ έξγνπ, ιείπεη ηειείσο απφ ην δεχηεξν, ν Drulak πξνηείλεη 

δχν κεζφδνπο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ηνπ Wendt, ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ν φξνο απηφο. Απνηέιεζκα απηήο ηελ έληαμεο είλαη λα γίλεη ε ζεσξία ιηγφηεξν 

«επηζηεκνληθή» (ππφ ηελ έλλνηα φηη απνδπλακψλεηαη ε δπλαηφηεηά ηεο λα πξνβιέπεη 

                                                 
44

 Vaughn P. Shannon, “Wendt‟s Violation of the Constructivist Project: Agency and Why a World 

State is Not Inevitable”, European Journal of International Relations, vol. 11, no. 4, 2005, ζει 581–

587. 
45

 Katalin Sarvary, “No Place For Politics? Truth, Progress and the Neglected Role of Diplomacy in 

Wendt‟s Theory of History”, Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His 

Critics, Νew York, Routledge, 2006, ζει. 158-176. 
46

 Petr Drulak, “Reflexivity and Structural Change”, Constructivism and International Relations: 

Alexander Wendt and His Critics, Νew York, Routledge, 2006, ζει. 138-157. 
47

 Σα δχν έξγα ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε είλαη ηα: 

Alexander Wendt, “Social Theory of International Politics”, Cambridge, Cambridge University Press, 

1999, θαη 

Alexander Wendt, “Why a World State is Inevitable”, European Journal of International Relations, 

vol. 9, no. 4, 2003, ζει. 491–542. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα), αιιά έηζη έξρεηαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

ηζηνξίαο. 

Αλαθεξφκελνο ζην δήηεκα ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ δξψλησλ θαη δνκψλ, ν 

Adler
48

 αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζηηο δηάθνξεο απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη ηηο 

νπνίεο παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα. Καηά ηνλ ίδην, ν Wendt ππνζηεξίδεη πσο, φπσο νη 

θνηλσληθέο δνκέο εμαξηψληαη θαη ζπληίζεληαη απφ πξαθηηθέο ησλ δξψλησλ, έηζη θαη 

ηα ζπκθέξνληα ησλ δξψλησλ ζπληίζεληαη θαη εξκελεχνληαη απφ ηηο δνκέο. Γειαδή 

μεθηλά απφ ηελ νληνινγία. Αληίζεηα, νη Hollis θαη Smith
49

 μεθηλνχλ απφ ηελ 

επηζηεκνινγία, κε δπλαηφηεηα δχν πξνζεγγίζεσλ: επεμεγεκαηηθή-λαηνπξαιηζηηθή 

(σο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο) θαη εξκελεπηηθή (αλαδεηψληαο ην λφεκα ησλ 

πξαγκάησλ). Ο Carlsnaes
50

 ζεσξεί φηη ν Wendt ζπλέδεζε κε ηέηνην ηξφπν ηε δνκή 

ηνπ δξψληνο πνπ θαηέζηεζε δχζθνιε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα, ελψ ν ίδηνο (ν Carlsnaes) 

έζεζε ηνλ ρξφλν σο παξάγνληα ζεκαληηθφ ζηε ζρέζε δνκήο-δξψληνο. Οη Jackson θαη 

Nexνn,
51

 ζηε ξεαιηζηηθή ηνπο πξνζέγγηζε, εζηηάδνπλ ζηηο κνλάδεο ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, θάηη πνπ απνβαίλεη ζε βάξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο ησλ δξψλησλ 

θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σέινο ν Reus-Smit
52

 αλαθέξεη φηη 

αθξηβψο επεηδή ν Wendt ππνζηεξίδεη ηηο εγρψξηεο πεγέο ηεο θξαηηθήο ηαπηφηεηαο, 

δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ άλνδν θαη ηελ πηψζε ησλ δηεζλψλ θνηλσληψλ, δειαδή 

είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζεη ηελ αιιαγή κέζα ζηα ίδηα ηα ζπζηήκαηα, αιιά φρη 

αλάκεζα ζε απηά. 

Σέινο, ηζρπξή θξηηηθή ζηνλ Wendt θαη ζηε ζεκαζία ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηνπο πξνγελεζηέξνπο ηνπ, αζθεί ν Behnke.
53

 ην έξγν ηνπ ν ηειεπηαίνο 

ηζρπξίδεηαη φηη ν Wendt δελ θαίλεηαη λα αλαηξεί ηε βαζηθή ππφζεζε ηνπ 

λενξεαιηζκνχ ηνπ Waltz (φηη δειαδή ε δηεζλήο πνιηηηθή είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θξαηψλ ζε θαζεζηψο αλαξρίαο) θαη φηη νη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζηνλ λενξεαιηζκφ 

ηνπ Waltz είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, «ν Wendt 

                                                 
48

 Emanuel Adler, “Constructivism in International Relations: Sources, Contributions and Debates”, 

Handbook of International Relations, SAGE Publications 2013, ζει 112-144. 
49

 Martin Hollis θαη Steve Smith, “A Response: Why Epistemology Matters in International Theory”, 

Review of International Studies, vol. 22, no. 1, 1994, ζει. 111-16. 
50

 Walter Carlsnaes, “The Agency - Structure Problem In Foreign Policy Analysis”, International 

Studies Quarterly, vol. 36, no. 3, 1992, ζει. 245-270. 
51

 Jackson Patrick and Nexon Daniel, “Relations Before States: Substance, Process and The Study of 

World Politics”, European Journal of International Relations, vol. 5, no. 3, 1999, ζει. 291-332. 
52

 Christian Reus-Smit, “The Moral Purpose of the State: Culture, Social Identity and Institutional 

Rationality in International Relations”, Princeton, Princeton University Press, 1999. 
53

 Andreas Behnke, “Grand Theory in the Age of its Impossibility, Contemplations on Alexander 

Wendt”, Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics, Νew York, 

Routledge, 2006, ζει. 48-56. 
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πξνζζέηεη έλα ιεπηφ ζηξψκα ππνθεηκεληθήο νληνινγίαο ζηε κειέηε ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ». ηε κειέηε ηνπ, ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα επηρεηξεκαηνινγήζεη θαη λα 

απνδείμεη φηη είλαη απίζαλν α) λα ζπκθηιησζεί ν θνληξνπθηηβηζκφο κε ηελ 

«επηζηήκε», β) λα ππνηεζεί ε ζέζε ελφο αλεμάξηεηνπ κεηα-ζεσξεηηθνχ δηαηηεηή, γ) 

λα ζρεκαηηζηεί κία νπζηαζηηθή Μεγάιε Θεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ζηελ επνρή 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

1.8 ΤΝΟΦΗ 

ηελ πξνεγεζείζα πεξηεθηηθή επηζθφπεζε παξαηέζεθαλ ελδεηθηηθά θάπνηα 

θξίζηκα ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Wendt κε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο πνπ αζθήζεθε ζε 

θάζε έλα απφ ηα ζεκεία απηά. Ο Wendt ζεσξήζεθε, ελ γέλεη, σο αλεπαξθήο 

ππεξαζπηζηήο ηνπ επηζηεκνληθνχ ξεαιηζκνχ θαη πσο, ζε θάζε πεξίπησζε, ε επίθιεζε 

απηνχ ηνπ δφγκαηνο δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ λα εμαθξηβψζεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο. Θεσξήζεθε φηη ε ζπγθξηηηθή ηνπ αλάιπζε πεξί ηεο 

αηηηψδνπο θαη δνκηθήο ζρέζεο απαηηεί ιεπηνκεξή αλαπξνζαξκνγή, ελψ ε ζηξαηεγηθή 

ηνπ λα ππνδαπιίζεη ηνλ Νενξεαιηζκφ θαη ηνλ Νενθηιειεπζεξηζκφ, ηνλίδνληαο ηε 

δνκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ξφιν 

ή ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θξάηνπο, ζπλπθαζκέλε κε ηελ θνπιηνχξα, απνηπγράλεη. πλ 

ηνηο άιινηο, ε αλάιπζή ηνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο δέρεηαη ηζρπξή θξηηηθή ζηε 

βάζε φηη ηε ζεσξεί ηαπηφρξνλα θαηαζθεπαζζείζα θαη δεδνκέλε. Η θξηηηθή 

επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

νληνινγηθφ πξφβιεκα ηνπ θξάηνπο, θαη ιηγφηεξν ζηελ αδπλακία ή ηε κε 

ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. 

Θα έιεγα φηη ην βαζηθφ πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη ε ζεσξία ηνπ Wendt 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο, βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ, αλ δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο 

δνκέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ, κπνξνχλ ηειηθά απηά λα επηηχρνπλ ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία ρσξίο ηε κεζνιάβεζε άιισλ, δηεζλψλ θαη κε, νξγαληζκψλ. Χζηφζν, 

ζηνλ αληίπνδα, θαζίζηαηαη ζαθέο πσο παξαβιέπεη ηελ χπαξμε νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ πνπ νπζηαζηηθά θηλνχλ ηα λήκαηα ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε 

θξάηνπο φζν θαη ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο, θαζνξίδνληαο ηηο πξάμεηο θαη ηηο επηινγέο 

ηνπο. 
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2 ΜΈΡΟ 2
Ο
: Η ΠΔΡΊΠΣΩΗ ΣΟΤ ΚΟΒΟΤ – ΤΠΑΓΩΓΉ 

ΣΗ ΘΔΩΡΊΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΉ 

 

ην ζηάδην απηφ ηεο παξνχζαο κειέηεο επηρεηξείηαη κία πξνζέγγηζε ηεο 

πεξίπησζεο ηνπ Κνζφβνπ απφ ηε καηηά ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, 

επηζεκαίλνληαο ζηε ζπλέρεηα ηα ζεκεία ζηα νπνία αζθείηαη θξηηηθή ζε απηφλ θαη 

ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαιχεη θαηαζηάζεηο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη λα εξκελεχεη 

ηηο απνθάζεηο ησλ δξψλησλ ζηε δηεζλή ζθελή. 

 

2.1 ΜΙΑ ΤΝΣΟΜΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ 

Αξρηθά, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε παξάζεζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Κνζφβνπ θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζην ηζηνξηθφ 

βαιθαληθφ, επξσπατθφ θαη παγθφζκην γίγλεζζαη, ζηνηρεία ρξήζηκα γηα ηελ αλάιπζε 

πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Σα ηζηνξηθά ζηνηρεία παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε αληηθεηκεληθή βάζε ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη ε νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα θξηηηθή θαη αλάιπζε, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

θαινχληαη λα επεμεγνχλ ηηο πξαθηηθέο ησλ δξψλησλ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ζθελήο 

ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη δξψληεο 

ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, γηα ην πνηέο ζηξαηεγηθέο ζα αθνινπζήζνπλ, αθφκε θαη γηα 

ην πψο απηέο νη ζηξαηεγηθέο θαζνξίδνληαη θαη επαλαθαζνξίδνληαη. Δπηπιένλ, ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία καο παξέρνπλ ην απαξαίηεην πιηθφ πάλσ ζην νπνίν ζα βαζίζνπκε 

ηηο θξίζεηο καο. Έηζη, απνηεινχλ φρη κφλν ηε βάζε ηεο αλάιπζήο καο, αιιά θαη ην 

θξηηήξην πνπ θαζνξίδεη αλ ε αλάιπζε κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα πξψην επίπεδν, λα 

εξκελεχζεη πεξηζηαηηθά ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

Σν Κφζνβν ηνπνζεηείηαη γεσγξαθηθά ζην λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο ζεκεξηλήο 

εξβίαο θαη ζπλνξεχεη λνηηνδπηηθά κε ηελ Αιβαλία θαη βνξεηνδπηηθά κε ην 

Μαπξνβνχλην, ελψ ηα λφηηα ζχλνξά ηνπ ζπκπίπηνπλ ζρεδφλ κε ην ήκηζπ ησλ βφξεησλ 

ζπλφξσλ ηεο ζεκεξηλήο Π.Γ.Γ.Μ.. Σν 1389, νη έξβνη εηηψληαη απφ ηνπο Οζσκαλνχο 

Σνχξθνπο ζην Kosovo Polje. Δπξφθεηην, σζηφζν, γηα κία ήηηα πνπ ν ζεξβηθφο ιαφο 

αληέζηξεςε ππέξ ηνπ, αθνχ ηελ εμαξγχξσζε κε ζπλαζπηζκφ ηεο αληίδξαζήο ηνπ 

έλαληη ησλ Σνχξθσλ παίδνληαο, έηζη, έλαλ ξφιν ζπκβφινπ ηεο ζπιινγηθήο εζληθήο 
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ηνπ ζπλείδεζεο. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο εξβίαο θαη παξά ηηο 

ζπγθξνχζεηο ζηηο νπνίεο έιαβε κέξνο, αιβαληθνί πιεζπζκνί δνχζαλ απφ πάληα ζηελ 

πεξηνρή, ζην πέξαζκα δε ησλ ρξφλσλ ην πνζνζηφ ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ ζπλερψο 

απμαλφηαλ, ελψ ζην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε πεξηνρή πεξηήιζε ζην 

Βαζίιεην ηεο εξβίαο-Κξναηίαο-ινβελίαο. 

ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην Κφζνβν παξαρσξήζεθε απφ ηνπο 

Ιηαινχο ζηελ Αιβαλία, ελψ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ην Κφζνβν, παξά ηελ 

επηζπκία ηνπ αιβαληθνχ ιανχ πνπ πξνζέβιεπε ζηελ ελνπνίεζε ηνπ Κνζφβνπ κε ηελ 

Αιβαλία, απνηέιεζε απηφλνκε πεξηνρή. Ήδε ην 1974, ην Κφζνβν απέθηεζε 

απηνλνκία, ηζνδχλακε απηήο ησλ άιισλ νκνζπνλδηψλ πνπ απνηεινχζαλ ηφηε ηελ 

ελσκέλε Γηνπγθνζιαβία θαη κε ην πνζνζηφ ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο 

λα απμάλεηαη ζπλερψο. 

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηεο εξβίαο απνηέιεζε ν Σίην, ηδξπηήο ηνπ 

κεηαπνιεκηθνχ Γηνπγθνζιαβηθνχ θξάηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, εγήζεθε ηεο θνκκνπληζηηθήο αληίζηαζεο, ελψ ην 1941, ακέζσο κεηά ηελ 

εηζβνιή ηεο Γεξκαλίαο ζηε νβηεηηθή Έλσζε, ν Σίην νξγάλσζε ην θίλεκα ησλ 

αληαξηψλ ζηε Γηνπγθνζιαβία ππφ ηε κνξθή θνκκαηηθνχ ζηξαηνχ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, θαηφξζσζε λα ζπγθεληξψζεη δχλακε ηφζν θπξίαξρε πνπ ηειηθά ήηαλ απηή πνπ 

ηνπ εμαζθάιηζε, κεηά ην πέξαο ηνπ πνιέκνπ, ηε δπλαηφηεηα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ην 

ζρέδηφ ηνπ πεξί εγθαζίδξπζεο ζνβηεηηθνχ ηχπνπ θαζεζηψηνο ζηε ρψξα. Σνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1943, ν Σίην αλαθήξπμε ηε Γηνπγθνζιαβία ζε «Λατθή Οκνζπνλδηαθή 

Γεκνθξαηία», ελψ ην 1963 κε ην χληαγκα πνπ θαζηεξψζεθε ζηε ρψξα, ν Σίην 

αλαθεξχρζεθε ηζφβηνο πξφεδξνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Κπβέξλεζε κέρξη ην ζάλαηφ 

ηνπ ην 1980, ελψ ιίγν αξγφηεξα, ην 1981, ζην Κφζνβν εθδειψζεθαλ ηαξαρέο 

πξνθιεζείζεο απφ ηνλ αιβαληθφ πιεζπζκφ (θπξίσο θνηηεηέο), ν νπνίνο δηεθδηθνχζε 

λα γίλεη ην Κφζνβν αλεμάξηεηε Γεκνθξαηία εληφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Δπξφθεηην 

γηα εμεγέξζεηο ηηο νπνίεο ε θεληξηθή θπβέξλεζε παξαθνινχζεζε ζηελά θαη δελ άθεζε 

πεξηζψξην λα ιάβνπλ αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο, αθνχ ηειηθά θαηάθεξε λα ηηο 

θαηαζηείιεη κε ηε ρξήζε βίαο. Χζηφζν, ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα θαη ηα γεγνλφηα 

πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ εληφο απηνχ, ήηαλ αξθεηά γηα λα δηακνξθσζεί κία ηζρπξή 

ηάζε ζεξβηθνχ εζληθηζκνχ πνπ πίζηεπε ζζελαξά πσο αηηία ησλ εμεγέξζεσλ είλαη ν 

αιβαληθφο εζληθηζκφο. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο, ιφγσ αθξηβψο ηνπ κεγάινπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ ζεξβηθνχ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1963
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1


ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟ ΤΟΥ ALEXANDER WENDT 

34  

 

πιεζπζκνχ, ζηα ηέιε ηνπ ‟80, ν αιβαληθφο πιεζπζκφο απνηεινχζε ην 80% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ Κνζφβνπ.
54

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 

θαηέξξεπζε θαη ηξνπνπνηήζεθε ην χληαγκά ηεο κε απνηέιεζκα νη πξψελ 

νκνζπνλδίεο λα απσιέζνπλ ηεο αλεμαξηεζία ηνπο, θαζψο ε εμνπζία ζπγθεληξψζεθε 

πιένλ ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ηνπ Βειηγξαδίνπ. Έηζη, ην Κφζνβν, σο απηφλνκε 

νκνζπνλδία, απψιεζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, εμέιημε πνπ δπζαξέζηεζε έληνλα ηνλ 

αιβαληθφ πιεζπζκφ πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο. 

Απφ ην 1988 σο ην 1997 σο Πξφεδξνο ηεο εξβίαο θαη απφ ην 1997 σο ην 2000 

σο Πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ν Slobodan 

Milosevic θαηέρνληαο ηνλ πςειφηεξν πνιηηηθφ ζψθν, θπβέξλεζε ζηε Γηνπγθνζιαβία 

εθκεηαιιεπφκελνο, γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ αλέιημε, ηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ θαη 

ηνλ απμαλφκελν εζληθηζκφ ησλ έξβσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη 

φηη άξζεθαλ ηα γισζζηθά πξνλφκηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη πξνλφκηα 

άιινπ ηχπνπ, φπσο ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία αιβαλφθσλσλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Απηή 

ε πνιηηηθή θίλεζε έπιεμε ην γφεηξν ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ 

εθδήισζε ηαξαρψλ κεηαμχ αιβαληθνχ θαη ζεξβηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηε 

ζπλεπαθφινπζε θήξπμε ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε κφληκεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Ήδε ην 1989 ν Ibrahim Rugova ίδξπζε ηε «Γεκνθξαηηθή Έλσζε Κνζφβνπ», ε 

νπνία απεηέιεζε ην πξψην πνιηηηθφ θφκκα ηνπ Κνζφβνπ θαη ε νπνία, ζηηο παξάλνκεο 

εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Κφζνβν πεξί ην 1992, αλαδείρηεθε απφ ηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία σο ην πξψην πνιηηηθφ θφκκα. Δπξφθεηην γηα κία εθινγηθή δηαδηθαζία θαη 

έλα εθινγηθφ απνηέιεζκα πνπ δελ αλαγλσξίζηεθαλ απφ θαλέλα άιιν θξάηνο. Η 

θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή, σζηφζν, ζπλέρηζε λα επηδεηλψλεηαη, γεγνλφο ζην νπνίν 

ζπλέβαιε θαη ε εγθαηάζηαζε ζην Κφζνβν έξβσλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Κξναηία. 

Σν 1996 ν Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο ηνπ Κνζφβνπ (γλσζηφο θαη σο UCK - 

Ushtria Çlirimtare e Kosovës), πνπ είρε ζέζεη σο ζηφρν ηνπ ηελ απφζρηζε ηνπ 

Κνζφβνπ απφ ηε εξβία θαη ηελ απηνλφκεζή ηνπ, μεθίλεζε δπλακηθά ηελ έλνπιε 

δξάζε ηνπ κε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ελαληίσλ κε αιβαληθψλ πιεζπζκψλ θαη 

επηζέζεηο ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη ζηξαηησηηθέο κνλάδεο. Σν 1997 ε θαηάζηαζε 

ζηελ Αιβαλία νδήγεζε ζε πνιηηηθή αζηάζεηα, θαη έηζη ε ηδέα ηεο ελνπνίεζεο ηνπ 
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Κνζφβνπ κε απηήλ θάλεθε λα ππνζθειίδεηαη απφ ηελ ηδέα ελφο αλεμάξηεηνπ 

Κνζφβνπ. Σν 1998, ν ζεξβηθφο ζηξαηφο ελψζεθε κε δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο κε 

ζθνπφ λα αληηκεησπηζηεί ην απνζρηζηηθφ θίλεκα. ηνπο επφκελνπο κήλεο 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο 

εζηίεο ηνπο, ιφγσ ηεο έλνπιεο αληηπαξάζεζεο ηνπ UCK κε ηνλ ζεξβηθφ ζηξαηφ, ελψ 

ηα ζχκαηα αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 1500.
55

 ε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, εθηηκάηαη 

φηη έιαβαλ ρψξα δεθάδεο ρηιηάδεο βίαηεο κεηαθηλήζεηο κε αιβαληθψλ πιεζπζκψλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 1999, ην ΝΑΣΟ αλέιαβε πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ λα θέξεη ζε 

ζπκθσλία ηα δχν κέξε. Με αθνξκή ηελ άξλεζε ηεο εξβίαο λα δερζεί ηελ 

πξνηεηλφκελε ζπκθσλία εηξήλεο, πνπ πξνέβιεπε πξαθηηθά πιήξε απηνλνκία ηνπ 

Κνζφβνπ, κε δηθφ ηνπ χληαγκα, ζηηο 24 Μαξηίνπ 1999 μεθίλεζε κία ζεηξά απφ 

αεξνπνξηθνχο βνκβαξδηζκνχο ζε ζεξβηθνχο ζηξαηησηηθνχο, θαηά θχξην ιφγν, 

ζηφρνπο, έλνπιε επέκβαζε πνπ δελ είρε ιάβεη, σζηφζν, ηελ έγθξηζε ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ. Μεηά ηνπο αξρηθνχο βνκβαξδηζκνχο, μεθίλεζε πφιεκνο γεληθεπκέλεο 

θιίκαθαο κεηαμχ ησλ ζεξβηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηνπ UCK, κε ηνλ 

ηειεπηαίν λα ραίξεη ηεο ππνζηήξημεο ηεο αεξνπνξηθήο δχλακεο ηνπ ΝΑΣΟ. Ο 

πφιεκνο έιεμε ζηηο 10 Ινπλίνπ 1999 κε ηε ζπκθσλία ζην Kumanovo, ε νπνία 

πξνέβιεπε ηελ παξάδνζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Κνζφβνπ ζηα Ηλσκέλα Έζλε, κε ην 

ΝΑΣΟ λα αλαιακβάλεη πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζηελ απνζηνιή ηνπ ΟΗΔ. Σφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα φζν θαη ακέζσο κεηά ηνλ πφιεκν, εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξφζθπγεο ηφζν 

απφ ηνλ αιβαληθφ πιεζπζκφ φζν θαη απφ ηνλ ζεξβηθφ πιεζπζκφ θαζψο θαη άιιεο 

εζλφηεηεο, φπσο νη Ρνκά, εμαλαγθάζζεθαλ λα αλαδεηήζνπλ θαηαθχγην ζε γεηηνληθέο 

πεξηνρέο. 

ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2008, κεηά απφ δχν ρξφληα ζπλνκηιηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

ΟΗΔ πνπ δελ θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία, ην Κνηλνβνχιην ηνπ Κνζφβνπ θήξπμε ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ κνλνκεξψο, δεηψληαο ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Οη 

ΗΠΑ, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Αιβαλία είλαη κεξηθέο απφ ηηο ρψξεο πνπ 

αλαγλψξηζαλ ακέζσο ην Κφζνβν ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εξβία, ε Ρσζία θαη ε 

Διιάδα δελ ην έρνπλ αλαγλσξίζεη κέρξη ζηηγκήο. Σν Κφζνβν δελ απνηειεί κέινο ηνπ 

ΟΗΔ κέρξη ζήκεξα. ηηο 22 Οθησβξίνπ 2010, ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην απνθαίλεηαη κε 
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γλσκνδφηεζή ηνπ
56

 φηη ε αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζφβνπ δελ παξαβηάδεη 

ην δηεζλέο δίθαην. 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηε ζρεηηθά ζχληνκε απηή ηζηνξηθή αλαθνξά, ε ηζηνξία 

ηνπ Κνζφβνπ παξνπζηάδεη γηα ηελ παξνχζα κειέηε δχν δηαθξηηέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο: Η κία ζπλίζηαηαη ζηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ην 1999, θαη 

ε δεχηεξε είλαη απηή ηεο αλαθήξπμεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ην 2008. Γηα θάζε κία 

πεξίνδν ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε κε φξνπο ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ, πψο ηα εκπιεθφκελα κέξε απνθάζηδαλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, αλ θαη πψο νη ζηξαηεγηθέο απηέο κεηαβάιινληαλ 

κε ην ρξφλν, θαζψο θαη πψο νδήγεζαλ, ελ ηέιεη, ζηα γεγνλφηα πνπ κφιηο 

εμηζηνξήζακε.
57

 

 

2.2 Η ΠΔΡΙΟΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟ 1999 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζην Κφζνβν δελ ζπλεπάγνληαη 

απαξαίηεηα βίαηε ζχγθξνπζε. ε αληίζεζε κε ηελ ππφζεζε φηη νη δχν πιεζπζκηαθέο 

θνηλφηεηεο απνηεινχλ πξσηφιεηνπο θξαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ κάρνληαη γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο ζην πεδίν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξνπζε κπνξεί λα 

εηδσζεί σο απφ θνηλνχ θαηαζθεπαζζείζα. Οη δχν θπξίσο δξψληεο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Κνζφβνπ (αιβαληθφο θαη ζεξβηθφο πιεζπζκφο) δελ έρνπλ απαξαίηεηα πξν-

ζρεκαηηζκέλεο αληηιήςεηο εθαηέξσζελ, αιιά νη αληηιήςεηο απηέο 

ζπλδηακνξθψλνληαη απφ ηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδνπλ νη κελ γηα ηνπο δε. Η 

ηαπηφηεηα, γηα ηνπο θνλζηξνπθηηβηζηέο, είλαη θεληξηθφ ζεκείν ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ δξψλησλ, θαη δελ πεξηνξίδεηαη απαξαίηεηα απφ ηα εζληθά ζχλνξα, 

επηηξέπνληαο έηζη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ «θνηλνηήησλ αζθάιεηαο» (security 

communities). Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο ζπλέβαιε επίζεο ζηνλ ζρεκαηηζκφ κίαο λέαο 

εηθφλαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο. Καηέδεημε φηη ε θπξηαξρία δελ 

ζπλδέεηαη κφλν κε έλλνηεο φπσο ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα, ε εζληθή ηαπηφηεηα ή ε 
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εμνπζία. Νφξκεο, φπσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

πφιν γχξσ απφ ηνλ νπνίν λα νηθνδνκεζνχλ θάπνηα ζπζηήκαηα. Δπίζεο θαηέδεημαλ ηα 

θνηλσληθά νηθνδνκνχκελα φξηα ηνπ «εληφο» θαη ηνπ «εθηφο», θαη πψο απηά ηα φξηα 

κεηαβάιινληαη. 

 

2.2.1 Η έννοια ηερ ηαςηόηεηαρ 

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, κία ηέηνηα πξνζέγγηζε κπνξεί λα εξκελεχζεη 

ηελ αλάδπζε ηεο ζχγθξνπζεο. ηελ ηζηνξηθή εμέιημε, ηα φξηα κεηαμχ ηνπ «εκείο» θαη 

ηνπ «νη άιινη», ηφζν απφ ηε κεξηά ησλ Αιβαλψλ φζν θαη απφ ηε κεξηά ησλ έξβσλ, 

θαίλεηαη λα δηακνξθψζεθαλ έηζη ψζηε νη έξβνη λα κελ ζεσξνχλ ηνπο Αιβαλνχο ζηε 

ζθαίξα ηνπ «εκείο», θαη αληίζηξνθα. ε απηή ηε δηακφξθσζε θαίλεηαη λα 

ζπλεηέιεζαλ πνιινί παξάγνληεο, φπσο ε δηαθνξεηηθή γιψζζα, ε δηαθνξεηηθή 

ζξεζθεία θαη ε δηαθνξεηηθή ζηάζε Γηνπγθνζιαβίαο θαη Αιβαλίαο ζηνπο παγθφζκηνπο 

πνιέκνπο. ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε παξνρή πξνλνκίσλ ζηνπο έξβνπο ηνπ 

Κνζφβνπ δελ θαίλεηαη λα ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία κίαο θνηλήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

«Κνζνβάξνπ», θαη φηη νη δηαρσξηζκνί παξέκελαλ αλαιινίσηνη. Η αδπλακία 

δεκηνπξγίαο κίαο θνηλήο ηαπηφηεηαο πνπ λα ελνπνηεί φιεο ηηο εζλφηεηεο ηεο πεξηνρήο 

ζε έλα θνηλφ ζρήκα, ην νπνίν φινη λα πηνζεηνχλ θαη λα αηζζάλνληαη κέξνο ελφο 

θνηλνχ “εκείο” ζπλεηέιεζε ζεκαληηθά ζηελ αδπλακία απνηξνπήο ηεο ηειηθήο 

δηάξξεμεο ησλ ζρέζεσλ. 

Οη δχν βαζηθνί δξψληεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ είλαη νη δχν θπξίαξρεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηεο πεξηνρήο, ε ζεξβηθή θαη ε αιβαληθή. Η άπνςε πνπ έρεη 

ζρεκαηίζεη ε πξψηε γηα ηνλ εαπηφ ηεο είλαη φηη ην Κφζνβν απνηειεί κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο ηεο, θέληξν θαη ζχκβνιν ηεο ζεξβηθήο ηαπηφηεηαο, ηελ νπνία έρεη 

πηνζεηήζεη. Καηά ζπλέπεηα ζεσξεί πσο έρεη θάζε δηθαίσκα λα βξίζθνληαη θαη λα δνπλ 

ζηελ πεξηνρή, θαη λα επηζπκεί απηή λα απνηειεί κέξνο ηνπ εξβηθνχ θξάηνπο, φπνηα 

κνξθή θη αλ απηφ ιακβάλεη θάζε θνξά: είηε εθείλε κίαο νκνζπνλδίαο 

θνκκνπληζηηθψλ θξαηψλ είηε κίαο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίαο. Γελ κπνξεί λα θαληαζηεί 

ηνλ εαπηφ ηεο μερσξηζηά απφ ηνπο ππφινηπνπο έξβνπο, παξά ζε κία θνηλή θξαηηθή 

δνκή. 

Απφ ηε άιιε πιεπξά, ν αιβαληθφο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο. Θεσξεί φηη απνηειεί απνγφλνπο ησλ αξραίσλ Ιιιπξηψλ πνπ δνχζαλ ζηελ 

πεξηνρή πξηλ ηε καδηθή εγθαηάζηαζε ησλ ιάβσλ ζηελ πεξηνρή (πεξίπνπ ηνλ 6
ν
 κ.Υ. 
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αηψλα). Καηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ε πεξηνρή εληάρζεθε απφ ηνπο Ιηαινχο ζηε 

δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Αιβαλίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο ηεο 

Μεγάιεο Αιβαλίαο, ελφο δειαδή, αιβαληθνχ θξάηνπο πνπ ζα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ 

ην ζεκεξηλφ, θαη πεξηνρέο ηνπ Κνζφβνπ, ηεο ΠΓΓΜ θαη ηεο Διιάδαο. Η πξαγκάησζε 

απηήο ηεο ηδέαο θαηέξξεπζε κε ηελ ήηηα ηνπ Άμνλα ζηνλ πφιεκν, φκσο φρη θαη ε 

επηζπκία γηα απηήλ. Πέξα απφ ηηο επηθιήζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, ν αιβαληθφο 

πιεζπζκφο γηα πνιιέο δεθαεηίεο απνηεινχζε ηε κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή νκάδα ηνπ 

Κνζφβνπ, κε πνζνζηά ζπλήζσο άλσ ηνπ 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

πεξηνρήο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ε πεπνίζεζε φηη απηή ε πιεηνςεθία ηνπο παξέρεη ην 

δηθαίσκα λα έρνπλ ηνλ πξψην θαη θαζνξηζηηθφ ιφγν ζηελ ηχρε ηεο πεξηνρήο, θπξίσο 

ζε πεξηφδνπο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο. 

Καηά ηνλ θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ, ε άπνςε πνπ έρεη ε θάζε πιεζπζκηαθή 

νκάδα ηνπ Κνζφβνπ γηα ηνλ εαπηφ ηεο ζρεκαηίδεηαη δπλακηθά ηφζν απφ ηηο 

πεπνηζήζεηο ηεο ίδηαο γηα ηνλ εαπηφ ηεο, φζν θαη απφ ην ηί αλακέλνπλ φινη νη 

ππφινηπνη δξψληεο απφ απηήλ. Η δηαδηθαζία είλαη δπλακηθή κε απνηέιεζκα φινη νη 

δξψληεο λα αιιεινεπεξεάδνληαη. Όζν νη έξβνη ηνπ Κνζφβνπ ζα πηζηεχνπλ φηη ν 

αιβαληθφο πιεζπζκφο επηζπκεί ηελ αλεμαξηεζία ηεο πεξηνρήο κε ζθνπφ λα ελσζεί 

αξγφηεξα κε ηελ Αιβαλία, ηφζν ζα αληηηίζεληαη ζε απηφ, θαζψο έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

επηζπκίεο. Απφ ηελ άιιε, φζν νη Αιβαλνί ηνπ Κνζφβνπ ζα πηζηεχνπλ φηη ν ζεξβηθφο 

πιεζπζκφο επηζπκεί ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηεο πεξηνρήο ζην ζεξβηθφ θξάηνο, ηφζν 

ζα αληηηίζεληαη ζε θάζε θίλεζε πνπ ζα θαηαδεηθλχεη πξνζέζεηο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Δίλαη αθξηβψο ε πεπνίζεζε ηεο κίαο πιεπξάο γηα ηηο επηζπκίεο ηεο άιιεο 

πνπ ελίζρπζε ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο επηζπκίεο ηεο θάζε πιεπξάο, νη νπνίεο ήηαλ θαη 

παξέκεηλαλ αληηηηζέκελεο. Καηά ζπλέπεηα, ε πεπνίζεζε ηεο θάζε πιεζπζκηαθήο 

νκάδαο φηη ε άιιε νκάδα έρεη, κε ηε ζεηξά ηεο, αληίζεηεο επηζπκίεο, νδεγνχζε ζε έλα 

θαχιν θχθιν ελίζρπζεο ησλ αληίζεησλ επηζπκηψλ. Δπνκέλσο, ε θαηάξξεπζε ηεο 

ελφηεηαο ήηαλ αλαπφθεπθηε. 

Γηα ηα ππφινηπα θξάηε, ε ηαπηφηεηα ηεο εξβίαο άξρηζε λα αιινηψλεηαη απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. ηε Γχζε, πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ άξρηζαλ λα ζεσξνχλ 

ηελ πνιηηηθή Milosevic επηζεηηθή. Μεηά ηε δηάζπαζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ε εξβία, 

θπξίσο ιφγσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ πξνέδξνπ Milosevic, εκθαληδφηαλ σο κία ρψξα πνπ 

δηεμάγεη πφιεκν γηα λα κελ ράζεη θεθηεκέλα ηεο (βι. Βνζλία). Πνιινί έξβνη ήηαλ 

απηνί πνπ δηαθσλνχζαλ κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Milosevic, φκσο έλησζαλ ηαπηφρξνλα 

πξνδνκέλνη απφ ηα δπηηθά θξάηε γηα ηελ ειιηπή ζηήξημε πνπ ηνπο παξείραλ. Η 
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πεπνίζεζε απηή ζπλέβαιε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εζληθηζηηθήο ξεηνξηθήο. πλ ηνηο 

άιινηο, ην Κφζνβν ζεσξείηαη απφ ηνπο έξβνπο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, 

κία πεξηνρή κε έληνλν ζπκβνιηζκφ γηα ηε ζεξβηθή ηαπηφηεηα, θαη επνκέλσο ε 

δηαηήξεζή ηνπ ζεσξνχληαλ πνιχ πην ζεκαληηθή απφ απηή ηεο Βνζλίαο. Έηζη, ε 

επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή ζεσξήζεθε φηη ζπληζηά κνλνκεξή ρξήζε βίαο απφ 

έλα ηκπεξηαιηζηηθφ θξάηνο έλαληη άιινπ, γεγνλφο πνπ δηαξξεγλχεη θάζε έλλνηα 

εζληθήο θπξηαξρίαο, θαζψο γηα ηνπο έξβνπο ην Κφζνβν ζεσξνχληαλ ζεξβηθφ 

έδαθνο. Οη βίαηεο ελέξγεηεο ελαληίoλ ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ θαη ε αγλφεζε ησλ 

απεηιψλ ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηε ρξήζε βίαο, ψζηε λα ππνρσξήζεη ε εξβία ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, αιινίσζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζεξβηθή ηαπηφηεηα. Πνιινί 

έξβνη ζεσξνχζαλ πσο ε δηεζλήο θνηλφηεηα, θαη θπξίσο ε ΔΔ, δηάθεηηαη αξλεηηθά 

απέλαληί ηνπο, θαζψο πθίζηαλην ζπλερή πίεζε λα απνζπξζνχλ απφ θεθηεκέλα εδάθε 

θαη δηθαηψκαηα. 

Οη Αιβαλνί ηνπ Κνζφβνπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είραλ αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα. Απνηεινχζαλ ηελ πνιππιεζέζηεξε πιεζπζκηαθή νκάδα ζην Κφζνβν, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη είλαη ελ ηέιεη εθείλε ε νκάδα πνπ πξέπεη 

λα έρεη ηνλ θπξίαξρν ιφγν θαη ξφιν ζηελ πεξηνρή. Σα ρξφληα πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 

‟90, ζην πιαίζην ηεο  ελσκέλεο Γηνπγθνζιαβίαο, νη αιβαλφθσλνη ηνπ Κνζφβνπ 

απνιάκβαλαλ πνιιά πξνλφκηα σο εζλνηηθή νκάδα (δηδαζθαιία ζηελ αιβαληθή, 

αιβαλφθσλα ΜΜΔ), ηα νπνία δηεθδίθεζαλ δπλακηθά ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. 

Δπηπιένλ ην Κφζνβν έραηξε απηνλνκίαο θαη ζρεηηθήο απηνδηνίθεζεο. Όηαλ 

ηξνπνπνηήζεθε ην χληαγκα ηεο εξβίαο ζηηο αξρέο ηνπ ‟90 θαη ήξζε ην 

απηνδηνίθεην, ν αιβαληθφο πιεζπζκφο εμέιαβε ηελ εμέιημε απηή σο νπηζζνδξφκεζε 

θαη ζνβαξφ πιήγκα ζηα θεθηεκέλα ηνπ, θαζψο έραλε ηνλ έιεγρν, ν νπνίνο 

κεηαβηβαδφηαλ πηα ζηα ρέξηα ηεο θεληξηθήο ζεξβηθήο θπβέξλεζεο, γηα ηελ νπνία 

ζεσξνχζε φηη έρεη αληίζεηα απφ ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα. Έηζη, ζην εμσηεξηθφ άξρηζε 

λα δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά ε ηδέα φηη ν αιβαληθφο πιεζπζκφο ηνπ Κνζφβνπ 

βξίζθεηαη ζε άκπλα θαη έρεη αδίθσο απσιέζεη πξνλφκηα. Η δεκηνπξγία, έηζη, ηνπ 

UCK θαηλφηαλ λα είλαη ε απάληεζε ζηε βία ηεο θεληξηθήο ζεξβηθήο θπβέξλεζεο, 

νπφηε απηφο εκθαληδφηαλ σο απειεπζεξσηηθφ/απηνλνκηζηηθφ θίλεκα απφ ην δπγφ ηεο 

εξβίαο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη ΗΠΑ θαη ηα κέιε ηνπ ΝΑΣΟ ζεσξνχζαλ φηη ε 

αλζξσπηζηηθή θξίζε ζηελ πεξηνρή είρε θηάζεη ζε κε απνδεθηά επίπεδα, θπξίσο κεηά 

ηηο βίαηεο ζεξβηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ ιίγν πξηλ θαη 
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ακέζσο κεηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην Rambouillet, ζπκθσλία ε νπνία, κεηαμχ 

άιισλ, απαηηνχζε νη απεζηαικέλνη ηνπ ΝΑΣΟ ζηε εξβία λα έρνπλ «πξνζηαζία απφ 

θάζε κνξθήο ζχιιεςε, αλάθξηζε ή θξάηεζε» θαη λα έρνπλ «ειεχζεξε πξφζβαζε ζε 

φιε ηελ έθηαζε ηεο εξβίαο, ζε αεξνδξφκηα, δξφκνπο, ιηκάληα, θιπ».
58

 Γηα ην 

ΝΑΣΟ, δελ ππήξρε άιινο ηξφπνο επίιπζεο ηεο θξίζεο θαη απνηξνπήο επέθηαζήο ηεο 

εθηφο ηεο πεξηνρήο, απεηιψληαο κέιε ηνπ ΝΑΣΟ, παξά κε ηε ρξήζε ζηξαηησηηθήο 

βίαο, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έιαβε ηε κνξθή αεξνπνξηθψλ βνκβαξδηζκψλ. 

Δλψ ην ΝΑΣΟ ζεσξνχζε φηη ε ζεξβηθή θπβέξλεζε ζα ππνρσξνχζε ζχληνκα, ηειηθά 

νη βνκβαξδηζκνί δηήξθεζαλ πεξίπνπ ηξεηο κήλεο, ελψ γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ην 

ΝΑΣΟ ζεσξνχζε ηνλ UCK σο ζχκκαρν. Χζηφζν, δελ είρε πάληνηε απηή ηε ζηάζε. 

ηηο αξρέο ηνπ 1998, ν απεζηαικέλνο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ Bill Clinton ζην 

Κφζνβν Robert Gelbard πξνέβε ζε δχν δειψζεηο, κε απφζηαζε ελφο κήλα: κε ηε κελ 

πξψηε εκθαλίζηεθε θαηεγνξεηηθφο, ραξαθηεξίδνληαο ηνλ UCK σο ηξνκνθξαηηθή 

νξγάλσζε (ζπληαζζφκελνο κε ηελ άπνςε ηεο εξβίαο γηα ηνλ UCK), ελψ κε ηε 

δεχηεξε εκθαλίζηεθε λα αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηέο ηνπ σο «ηξνκνθξαηηθέο», 

επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη νη ΗΠΑ πνηέ δελ ζεψξεζαλ επίζεκα ηνλ UCK σο 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε.
59

 Η εμέιημε απηή είλαη ραξαθηεξηζηηθά ελδεηθηηθή φηη ε 

ζέζε ησλ ΗΠΑ κεηαζρεκαηίζηεθε κε ηνλ ρξφλν, πξνζαξκνδφκελε ζην θπξίαξρν 

πεξηβάιινλ. Η ηαπηφηεηα ηνπ UCK, ινηπφλ, γηα ηηο ΗΠΑ άιιαμε ην 1998, απφ κία 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ζε κία νξγάλσζε πνπ κάρεηαη, ελφπισο, γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ Αιβαλψλ θαη επνκέλσο δελ ζα έπξεπε λα παξαγθσλίδεηαη, αιιά ζα έπξεπε 

ελδερνκέλσο λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ θαη 

έγηλε, δεδνκέλνπ φηη πεξίπνπ έλα ρξφλν αξγφηεξα ην ΝΑΣΟ ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ 

UCK ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ. 

Καηά ηνλ Frederic Labarre, νη έξβνη επέιεμαλ λα θαζνξίζνπλ ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο ελ κέξεη ζε αληίζεζε κε εθείλε ησλ Αιβαλψλ Κνζνβάξσλ, αληί λα ηελ 
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επαλαθαζνξίζνπλ, έηζη ψζηε λα ζπλάδεη κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, δειαδή κία 

ηαπηφηεηα κε ζεκείν αλαθνξάο ηε ζπκπεξηθνξά κε βάζε ηνπο θαλφλεο. Δπηζεκαίλεη 

πσο αλ είρε πξάγκαηη πξαγκαηνπνηήζεη θάηη ηέηνην ε εξβία, νη Αιβαλνί Κνζνβάξνη 

δελ ζα απνθηνχζαλ πνηέ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Έηζη, θαηά ηνλ ίδην, νη Αιβαλνί γηα 

λα επηηχρνπλ απηφ πνπ ήζειαλ, ζα έπξεπε λα αλαγθάζνπλ ηνπο έξβνπο λα 

απνζπξζνχλ απφ ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
60

 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ θνλζηξνπθηηβηζηψλ, αληίζεηα ζηελ ηάζε ησλ πεξηζζνηέξσλ 

δπηηθψλ θξαηψλ λα παξαρσξνχλ κέξνο ηεο θπξηαξρίαο ηνπο ζε ππεξεζληθνχο 

νξγαληζκνχο θαη δέζκεπζε ζε θαλφλεο θαη αξρέο πνπ κπνξεί λα θαηαξγνχλ κέξνο 

απηψλ πνπ ελππάξρνπλ ζηα ίδηα ηα θξάηε, ε εξβία είρε κείλεη ζε κία ξεαιηζηηθή 

νπηηθή ησλ θξαηψλ, πνπ ζεκαίλεη δηαηήξεζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο θαη κε απνδνρή 

παξέκβαζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο απφ μέλεο δπλάκεηο/παξάγνληεο. 

Κάηη ηέηνην θαηέζηε εκθαλέο ζηελ ηειεπηαία δηαπξαγκάηεπζε ιίγν πξηλ ηνλ 

πφιεκν, κε ηε ζπκθσλία ηνπ Rambouillet, ηελ νπνία ηειηθά δελ ππέγξαςε ε ζεξβηθή 

πιεπξά. Με ηε ζηάζε ηεο απηή, ε εξβία δήισζε πξαθηηθά, πέξα απφ ηελ αληίζεζή 

ηεο ζηελ παξνπζία ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή, φηη 

επηπιένλ δελ αλαγλσξίδεη σο λφκηκν ην έξγν δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ν ΟΗΔ, θαη 

πσο απνξξίπηεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξνηηκψληαο ηε ινγηθή ηεο ηζρχνο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη Αιβαλνί θαίλεηαη λα βάδνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζηελ απφξξηςε 

ηνπ νλείξνπ ηεο αλεμαξηεζίαο, αθνχ θαηλνκεληθά ην κφλν πνπ θεξδίδνπλ είλαη ε 

επνπηεία δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηελ πεξηνρή. Όκσο, πξφθεηηαη γηα έλα δίιεκκα 

αλάκεζα ζε δχν «ήηηεο», λα ράζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ή λα ππνζηνχλ 

εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο έξβνπο; Σν «κε ρείξνλ», δει. ε επνπηεία ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θάλεθε λα είλαη θαη ε θαιχηεξε επηινγή, αθνχ ε εξβία δελ 

δέρηεθε λα παξαρσξήζεη κέξνο ηεο θπξηαξρίαο ηεο επί ηεο πεξηνρήο ζηνλ ΟΗΔ, θαη 

επνκέλσο δελ ππέγξαςε πνηέ ηε ζπκθσλία. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη Αιβαλνί ηνπ 

Κνζφβνπ δηεζλνπνίεζαλ ην πξφβιεκά ηνπο θαη ηειηθά θέξδηζαλ πνιχ πεξηζζφηεξα 

απφ φ,ηη ε ζπκθσλία ζα ηνπο έδηλε πξαγκαηηθά. 
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2.2.2 ςμθέπον ένανηι πόλος 

Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, νη δξψληεο δελ 

ελεξγνχλ κφλν κε βάζε ηε ινγηθή ησλ επηπηψζεσλ, δειαδή πνηεο επηπηψζεηο ζα 

επηθέξνπλ νη ελέξγεηέο ηνπο θαη ηη θέξδνο αλακέλεηαη λ‟ απνθνκίζνπλ απφ απηέο. 

πρλά ελεξγνχλ θαη κε βάζε ηνλ ππνηηζέκελν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα 

έρεη θάπνηνο δξψλ κε ηνλ ίδην, κε απηνχο, ξφιν. 

Με ηε ινγηθή απηή ζα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα εξκελεπηεί ε ζηάζε ηνπ 

ΝΑΣΟ. Σν ΝΑΣΟ, σο νξγαληζκφο πνπ έρεη σο δηαθεξπγκέλν ζθνπφ ηνπ λα 

ππεξαζπηζηεί ηελ άκπλα ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, νθείιεη λα ελεξγεί 

ηνηνπηνηξφπσο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο απηφο, άζρεηα απφ ην αλ αληηβαίλεη, 

ελδερνκέλσο, ζε άιια ζπκθέξνληά ηνπ. Δπηπιένλ, έρεη αλαθεξχμεη, απφ ην 1991, σο 

ζηφρν ηε «δηαηήξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ Δπξψπε»,
61

 ζην πιαίζην ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ δφγκαηφο ηνπ. Έρνληαο απηφλ σο δεδεισκέλν θαηαζηαηηθφ ζηφρν, 

ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη ε αζηάζεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζφβνπ απνηειεί 

απεηιή ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ Δπξψπε. Καηά ζπλέπεηα, δεδνκέλεο ηεο θαηαζηαηηθήο 

ηνπ δήισζεο-δέζκεπζεο, ην ΝΑΣΟ, σο νξγαληζκφο, «φθεηιε» λα παξέκβεη θαη λα 

αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ζηε βάζε αθξηβψο ηεο ινγηθήο φηη 

φθεηιε λα πξάμεη έηζη φπσο απαηηνχζε ν δεδεισκέλνο ξφινο ηνπ. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ε παξέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ήηαλ αλακελφκελε, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζεσξεί ηελ αζηάζεηα ζηελ πεξηνρή σο απεηιή γηα ηε γεληθφηεξε «ζηξαηεγηθή 

ηζνξξνπία» ζηελ Δπξψπε.
62

 

Σν πψο πξνζεγγίδεηαη ε ζχγθξνπζε ζην Κφζνβν είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο. Οχηε 

ε ξεαιηζηηθή νχηε ε θηιειεχζεξε πξνζέγγηζε ιακβάλεη ππφςε ηελ ηδέα φηη ην φιν 

δήηεκα άπηεηαη επαπεηινχκελσλ δηθαησκάησλ θαη δεηεκάησλ ηαπηφηεηαο. Σν 

απνηέιεζκα ηεο πξνζέγγηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ν απνδηδφκελνο ραξαθηεξηζκφο 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ελζαξξχλνληαο θάπνηεο ελέξγεηεο θαη 

απνηξέπνληαο άιιεο. 

2.2.3 Σο δήηεμα ηερ αβεβαιόηεηαρ 

Όπσο αλαθέξακε λσξίηεξα, ν θνλζηξνπθηηβηζκφο έρεη δερζεί πιήζνο απφ 

θξηηηθέο ζε πνιιά επίπεδα θαη απφ πνιιέο πιεπξέο. ηε ζπλέρεηα ζα επηθεληξψζνπκε 
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ηελ πξνζνρή καο ζηελ θξηηηθή πνπ αλαθέξακε ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη ην 

πψο απηή έρεη εθαξκνγή ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε ηεο ζχγθξνπζεο ζην Κφζνβν.  

Μία θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ απφ ηε ζθνπηά ηνπ Γνκηθνχ 

Ρεαιηζκνχ έγθεηηαη ζην πξφβιεκα ηεο αβεβαηφηεηαο. Οη δξψληεο ζηε δηεζλή ζθελή 

δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε γλψζε γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ 

ππνινίπσλ. Καηά ηνπο ξεαιηζηέο, απηφ νδεγεί πάληνηε ηνπο δξψληεο ζε θηλήζεηο πνπ 

ζα ηνπο δηαζθάιηδαλ έλαληη κειινληηθψλ αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, 

αθφκε θη αλ νη ησξηλέο ζηξαηεγηθέο είλαη ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα. Η θξηηηθή 

αλαθέξεη πσο αθφκε θαη αλ έλαο δξψλ ζπλεξγάδεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

δελ κπνξεί πνηέ θάπνηνο άιινο λα γλσξίδεη αλ απηφ γίλεηαη επεηδή ν δξψλ απηφο 

πξάγκαηη έρεη εηξεληθέο θαη ζπλεξγαηηθέο πξνζέζεηο, ή απιά πξνζπνηείηαη γηαηί έηζη 

ηνλ ζπκθέξεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, νη βαζηθνί δξψληεο είλαη ν αιβαληθφο θαη ν 

ζεξβηθφο πιεζπζκφο ηνπο Κνζφβνπ. Σν γεγνλφο φηη επί ρξφληα νη πξψηνη έραηξαλ 

πνιιψλ πξνλνκίσλ, θαζψο ην Κφζνβν ήηαλ ζρεδφλ απηνδηνίθεην, απηφ δελ ζεκαίλεη 

πσο ν αιβαληθφο πιεζπζκφο ζα έπξεπε λα εθεζπράδεη, θαζψο ππάξρεη άγλνηα φρη 

κφλν γηα ηηο ησξηλέο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ έηεξνπ παίθηε ζηε ζθαθηέξα ησλ 

ηνπηθψλ εμειίμεσλ, αιιά θαη γηαηί ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζην 

κέιινλ. Απφ ηε ζθνπηά απηή, ε ζπλερήο εγξήγνξζε θαίλεηαη ηειηθά λα είλαη ε ζσζηή 

επηινγή, θαζψο κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο ελσκέλεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηελ 

αλαξξίρεζε ηνπ Milosevic ζηελ εμνπζία, ε ζηξαηεγηθή ηεο εξβίαο άιιαμε άξδελ. 

Αλ θαη δελ βξηζθφκαζηε ζε επίπεδν θξαηψλ, φπνπ έλαο ηέηνηνο «κε εθεζπραζκφο» 

ζα νδεγνχζε ζε κία θνχξζα εμνπιηζκψλ ή θαη ελδερνκέλσο ζε έλνπιε ζχξξαμε, ζην 

επίπεδν ησλ εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ απηή κεηαθξάδεηαη ζε άξλεζε ζπλεξγαζίαο ζε 

ηνπηθά ζέκαηα, ζε αλππαξμία φζκσζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ θαη γεληθά ζηε 

δηαηήξεζε ελφο θιίκαηνο απνκφλσζεο θαη θαρππνςίαο απφ φια ηα εκπιεθφκελα 

κέξε. 

ην ζεκείν απηφ, ν θνλζηξνπθηηβηζκφο πξνβάιιεη σο αληεπηρείξεκα πσο είλαη 

αθξηβψο απηή ε θαρππνςία θαη ε πηνζέηεζε ξεαιηζηηθψλ κεραληζκψλ αλάιπζεο πνπ 

απην-αλαπαξάγεηαη. Απηφ ελλννχλ νη θνλζηξνπθηηβηζηέο φηαλ ιέλε φηη ε αλαξρία 

δεκηνπξγείηαη θαη ζπληεξείηαη απφ ηνπο δξψληεο, επεηδή απηνί βιέπνπλ ηελ 

θαηάζηαζε κε απηνχο ηνπο φξνπο, θαζηζηψληαο έηζη ηελ ηειηθή ζχξξαμε σο απην-

εθπιεξνχκελε πξνθεηεία. ηελ πεξίπησζή καο κπνξνχκε λα δνχκε ηελ θιηκάθσζε 

ησλ γεγνλφησλ σο κία αλαηξνθνδφηεζε θαη απην-ηξνθνδφηεζε ηεο κε ζπλεξγαηηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο επεηδή ηα εκπιεθφκελα κέξε, κε γλσξίδνληαο ηηο πξαγκαηηθέο 

πξνζέζεηο εθαηέξσζελ, πξνζπαζνχζαλ θάζε θνξά λα ιάβνπλ κέηξα πνπ ζα ηνπο 

αλήγαγαλ ζε επλντθφηεξε ζέζε σο πξνο ηνλ «αληίπαιν», παξαζχξνληάο ηα ζε κία 

δίλε απνθιεηζκνχ θαη απνκφλσζεο πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη άιιε θαηάιεμε 

παξά ηελ ηειηθή ζχξξαμε. Αλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε απηή θαίλεηαη πξάγκαηη λα 

πθίζηαηαη, εληνχηνηο, ε άγλνηα γηα ηηο κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ ππνινίπσλ 

δξψλησλ δελ ζα επέηξεπε ζε θαλέλα ινγηθά ζθεπηφκελν παίθηε λα επαλαπαχεηαη. Αλ 

θαη ν θνλζηξνπθηηβηζκφο δίλεη ειπίδα γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δξψλησλ, ε 

ζπλεξγαζία απηή δελ θαίλεηαη λα κπνξεί λα εδξαησζεί ζην δηελεθέο, αθνχ πάληνηε ζα 

ελππάξρεη ν θφβνο κήπσο νη δηεξγαζίεο ζην εζσηεξηθφ ησλ δξψλησλ κεηαβάιινπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απφ ζπλεξγαηηθή ζε ερζξηθή. Γελ θαίλεηαη λα κπνξεί πνηέ λα 

ππάξμεη βεβαηφηεηα γηα ηα θίλεηξα γηα απξνζδηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ην παηρλίδη απηφ κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη άιινπο δξψληεο, θαη θπξίσο ηε 

εξβία θαη ην ΝΑΣΟ. Η κελ πξψηε, κε γλσξίδνληαο ηηο πξνζέζεηο ηνπ δηεζλνχο 

παξάγνληα (θπξίσο ΝΑΣΟ-ΗΠΑ-ΔΔ), πξνζπαζνχζε θάζε θνξά λα εμαζθαιηζηεί 

έλαληη ηεο κειινληηθήο αβεβαηφηεηαο ηεο βνχιεζεο ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ θαη 

ηεο Γχζεο. Έηζη, επελέβαηλε ζηα εζσηεξηθά ηνπ Κνζφβνπ, θαζψο απφ ηε κία ην 

ζεσξνχζε ηκήκα ηεο επηθξάηεηάο ηεο, θαη απφ ηελ άιιε ζεσξνχζε φηη απεηιείηαη ε 

αθεξαηφηεηα θαη ε θπξηαξρία ηεο. 

ην παηρλίδη, ινηπφλ, ηεο θπξηαξρίαο, εληάζζνληαη, πιένλ, φρη κφλνλ εζλνηηθέο 

νκάδεο, αιιά νιφθιεξα θξάηε θαη νξγαληζκνί, κε απνηέιεζκα λα πεξηπιέθεηαη ην 

δήηεκα. Γηα ηε εξβία, είλαη θπζηνινγηθφ θάζε θίλεκα δηαηάξαμεο ηεο εξεκίαο θαη 

θπξίσο θάζε θίλεζε πνπ ελέρεη απνζρηζηηθέο βιέςεηο, λα αληηκεησπίδεηαη σο απεηιή 

θαηά ηεο θπξηαξρίαο ηεο. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη φρη κφλνλ λα θαηαζηέιιεηαη αιιά 

θαη λα πξνιακβάλεηαη θαη‟ αξρήλ ε δεκηνπξγία θαη ηξνθνδφηεζή ηνπ. Έηζη, κπνξεί 

λα εξκελεπζεί ε άξζε πξνλνκίσλ απφ ηνπο Αιβαλνχο ηνπ Κνζφβνπ, ψζηε λα 

ζπκπηεζηεί θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ε αιβαληθή θνηλφηεηα θαη λα κεησζεί ν 

θίλδπλνο λα απαηηεζεί ζην κέιινλ επαλαθνξά ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο ηνπ 

απηνδηνίθεηνπ. Απφ ηελ άιιε, απηφ ηξνθνδνηεί πεξαηηέξσ ηε κε ζπλεξγαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα απηή λα πξνβαίλεη ζε 

ελέξγεηεο πνπ δελ ζα δπζρεξαίλνπλ ηε ζέζε ηεο. Έηζη, αθελφο δεκηνπξγείηαη έλνπιν 

ηκήκα δηεθδίθεζεο, αθεηέξνπ ζπληειείηαη πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί ε Γχζε ζχκκαρφο 

ηεο. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη νη ζπγθξνπζηαθέο ινγηθέο θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο. 
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Η Γχζε, απφ ηε δηθή ηεο νπηηθή, ελδηαθέξεηαη γηα ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα, πνπ 

απφ ηε κία εληνπίδνληαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη απφ ηελ άιιε ζηελ 

απνδπλάκσζε ηνπ Milosevic. Έηζη, ε εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, εληζρχνληαο 

φκσο ην πιεπξφ ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζφβνπ, θαίλεηαη λα είλαη ε βέιηηζηε 

ζηξαηεγηθή. Γηα ηε ξεαιηζηηθή νπηηθή, απηφ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή αληίδξαζε 

απέλαληη ζηελ άγλνηα ησλ πξνζέζεσλ ηεο εξβίαο θαη ηνπ Milosevic, αιιά θαη 

πξνιεπηηθφ κέηξν έλαληη άιισλ απνζρηζηηθψλ θηλήζεσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Χζηφζν, ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή νπηηθή ζα αληέηεηλε φηη είλαη αθξηβψο απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο θαη ε εξκελεία ησλ γεγνλφησλ πνπ επηδεηλψλεη ζπλερψο ηα πξάγκαηα, 

κε απνηέιεζκα νη δξψληεο λα επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ νδεγνχλ φιν θαη πην θνληά 

ζηε ζχγθξνπζε, θαζψο ε ζπλεξγαζία εκθαλίδεηαη λα είλαη κία ππνρσξεηηθή ζηάζε 

πνπ δίλεη ζηνλ «ερζξφ» επρέξεηα θηλήζεσλ θαη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο επηξξνήο 

ηνπ θαη ηεο θπξηαξρίαο ηνπ. Αλ νη εκπιεθφκελνη βαζίδνληαλ ζε άιιεο κεζφδνπο 

αλάιπζεο, ίζσο λα εληζρπφηαλ ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ε ζχγθξνπζε λα 

απνθεπγφηαλ. Αιιά, θαηά ηνπο ξεαιηζηέο, είλαη αθξηβψο απηή ε έιιεηςε γλψζεο γηα 

ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ άιισλ πνπ θάλεη ηα κέξε λα ππνζέηνπλ πάληνηε ην 

ρεηξφηεξν θαη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα απηφ. Η θξηηηθή ηνπο ζηνλ Wendt επηζεκαίλεη 

φηη ν ηειεπηαίνο δελ παξέρεη θακία κεζνδνινγία γηα λα θξίλνπκε απφ κφλε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηηο βαζχηεξεο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ δξψλησλ. Καη επηπιένλ δελ 

κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ ε ζπκπεξηθνξά ελφο δξψληνο είλαη κειεηεκέλα 

πξνζπνηεηή. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε πσο θαη νη θνλζηξνπθηηβηζηέο θαη νη ξεαιηζηέο 

θαίλεηαη λα πξνζεγγίδνπλ ηελ αιήζεηα. Πξάγκαηη, ε ζπλερήο πξνεηνηκαζία γηα ην 

ρεηξφηεξν κειινληηθφ ελδερφκελν, πξνθαλψο θαη πεξηνξίδεη ηε ζπλεξγαζία ζε 

ζπγθπξηαθέο κφλν θαη βξαρχβηεο θαηαζηάζεηο. Απφ ηελ άιιε, ε άγλνηα γηα ηηο 

πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ άιισλ πνιχ δχζθνια κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο ζα 

νδεγνχζε ηνπο δξψληεο ζηε ζπλεξγαζία γηα νζνδήπνηε κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη ρσξίο ζπγθεθαιπκκέλεο ελέξγεηεο θαη πξνεηνηκαζίεο ζε έλα δεχηεξν επίπεδν. Οη 

δχν ζεσξίεο θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηηο φςεηο ελφο θαη κφλν λνκίζκαηνο. Απηφ 

εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν αλ αλαινγηζηνχκε φηη, φπσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο δίλεη ζεκαζία ζην 

παξειζφλ θαη ην πψο απηφ δηακφξθσζε ηνπο δξψληεο κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή. 

Απφ ηελ άιιε, ν ξεαιηζκφο επηζεκαίλεη ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ κέιινληνο θαη ην πψο 
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απηή νδεγεί ηνπο δξψληεο ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε κηθξφηεξε δπλαηή 

απψιεηα. 

Ο Wendt ηζρπξίδεηαη φηη νη επηινγέο ελφο δξψληνο δελ θαζνξίδνληαη κφλν απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο άιινπο. Δζσηεξηθέο δηεξγαζίεο δχλαληαη λα 

επεξεάδνπλ ηηο πξνζέζεηο πξνο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, φρη απαξαίηεηα σο 

αληίδξαζε ή ζε ζπλάξηεζε κε εμσηεξηθνχο ηνπ δξψληνο παξάγνληεο. Μία ηέηνηα 

εξκελεία κπνξεί λα βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ηεο αιιαγήο ζηάζεο ηεο 

εξβίαο απέλαληη ζηελ απηνλνκία ηνπ Κνζφβνπ, θαη θαη‟ επέθηαζε ζηα πξνλφκηα ηνπ 

αιβαληθνχ πιεζπζκνχ. Η θαηάξξεπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ε έιεπζε ηνπ 

Milosevic ζηελ εμνπζία είλαη, θαηά βάζε, εζσηεξηθή δηεξγαζία ηεο ζεξβηθήο 

πιεπξάο. Αλ θαη ν Milosevic είρε επηζθεθζεί ην Κφζνβν πξηλ ηελ εθινγή ηνπ θαη είρε 

κηιήζεη κε ηδηαηηέξσο παηξησηηθφ πλεχκα γηα ηελ πεξηνρή, παξφια απηά ε εθινγή ηνπ 

θαη ε αλαξξίρεζή ηνπ ζηελ εγεζία ηεο εξβίαο δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη 

πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Δπξφθεηην γηα κία εζσηεξηθή δηεξγαζία. Όκσο, ε εμέιημε απηή κεηάβαιε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο εξβίαο ζην ζέκα ηνπ Κνζφβνπ. Όπσο αλαθέξζεθε, φηαλ αλέιαβε 

ν Milosevic ηελ εμνπζία, ηξνπνπνηψληαο ην λέν χληαγκα, ήξε φια ηα πξνλφκηα θαη 

ην θαζεζηψο απηνλνκίαο ηνπ Κνζφβνπ, θαη ην θαηέζηεζε ηκήκα ηνπ ζεξβηθνχ 

θξάηνπο, εμαξηψληαο ηε δηαθπβέξλεζή ηνπ απφιπηα απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. Η 

έλλνηα ηεο «ζεξβηθήο ηαπηφηεηαο» θαίλεηαη έηζη λα κεηαβιήζεθε θάπνηα ζηηγκή απφ 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ηεο ζεξβηθήο πιεπξάο. 

 

2.2.4 Κοςληούπερ 

Θα ήηαλ ρξήζηκν λα θαηαηάμνπκε ηνπο δξψληεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ 

κε βάζε ηηο ηξεηο θνπιηνχξεο ηνπ Wendt, ρνκπζηαλή, ινθηαλή θαη θαληηαλή. Αο 

ζπκίζνπκε φηη ζηελ πξψηε, νη δξψληεο αλαγλσξίδνπλ ηνπο άιινπο σο ερζξνχο θαη νη 

πξάμεηο ηνπο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ θφβν ηνπ ζαλάηνπ. ηελ δεχηεξε, ε 

άκεζε απεηιή ηνπ ζαλάηνπ απνκαθξχλεηαη θαη νη δξψληεο αλαγλσξίδνπλ ηνπο άιινπο 

φρη σο ερζξνχο, αιιά σο αληηπάινπο. Σέινο, ζηελ θαληηαλή θνπιηνχξα νη δξψληεο 

αλαγλσξίδνπλ ηνπο άιινπο σο θίινπο θαη ην ζπκθέξνλ θαζελφο αλαγλσξίδεηαη θαη σο 

ίδηνλ ζπκθέξνλ. 

Η γεληθφηεξε πνξεία πνπ, θαηά ηνλ Wendt, αθνινχζεζαλ ηα θξάηε είλαη απφ ηε 

ρνκπζηαλή θνπιηνχξα πξνο ηελ θαληηαλή, δηακέζνπ ηεο ινθηαλήο. ηελ πεξίπησζε 
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ηνπ Κνζφβνπ, κεηαμχ ηνπ αιβαληθνχ θαη ηνπ ζέξβηθνπ πιεζπζκνχ δελ αλαπηχρζεθε 

πνηέ κία θνηλή θαληηαλή θνπιηνχξα. ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηαιήγνπκε κε εηο 

άηνπν απαγσγή: αλ θάηη ηέηνην είρε ζπκβεί, ε εκθχιηα ζχγθξνπζε ζα είρε 

απνθεπρζεί, θαζψο κία θνηλή θαληηαλνχ ηχπνπ θνπιηνχξα ζα είρε ελνπνηήζεη σο έλαλ 

βαζκφ ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν κεξψλ θαη ζα αλαδεηνχληαλ εηξεληθέο ιχζεηο, θαη φρη 

θαηαθπγή ζηε βία. 

Οη ιφγνη πνπ ιεηηνχξγεζαλ απνηξεπηηθά ζε κία ηέηνηα ζχγθιηζε ζπκθεξφλησλ 

κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηφζν ζε εζσηεξηθνχο φζν θαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Η 

νκαιή ζπκβίσζε ησλ πιεζπζκψλ ζην Κφζνβν, φζν πθίζηαην ε Γηνπγθνζιαβία, ήηαλ 

απιά κία θαιή ηζνξξνπία, πνπ φκσο δελ κπφξεζε λα ιεηηνπξγήζεη ελνπνηεηηθά θαη 

σζκσηηθά γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηεο πεξηνρήο. Τπήξραλ θαλφλεο δηαηήξεζεο ηεο 

ηζνξξνπίαο θαη θπξίσο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηάζεσλ αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ αιβαληθνχ 

πιεζπζκνχ. Όκσο, θαίλεηαη πσο ηα δχν κέξε δελ πξνζπάζεζαλ πνηέ λα 

δηακνξθψζνπλ κία θνηλή ηαπηφηεηα, κε κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή καηηά, ή λα 

ελνπνηήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, κε κηα ξεαιηζηηθή καηηά. Καη κάιηζηα, θαίλεηαη 

φηη παξά ηα πνιιά ρξφληα ζπκβίσζεο, νη πιεζπζκνί δελ θηλεηνπνηνχληαλ εζεινληηθά 

πξνο κία ηέηνηα θαηεχζπλζε. 

Απφ ηελ άιιε, εμσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο ε πνιηηηθή ηεο εξβίαο ηφζν πξηλ 

φζν θαη κεηά ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, θαη θπξίσο επί θπβεξλήζεσο 

Milosevic, θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχζε ζηελ αξρή αδηάθνξα θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνηξεπηηθά. Πξηλ ηε δηάιπζε ηεο ελσκέλεο Γηνπγθνζιαβίαο, ην θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο, αλ θαη είρε παξαρσξήζεη πνιιά πξνλφκηα ζηνλ αιβαληθφ πιεζπζκφ, 

παξφια απηά δελ θαίλεηαη λα έδσζε θίλεηξα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα θηιηθή 

πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κία ξνπή πξνο 

εζληθηζηηθή ξεηνξηθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ Μηιφζεβηηο, δηεχξπλε, αληί λα 

ζπξξηθλψλεη, ην ράζκα κεηαμχ έξβσλ θαη Αιβαλψλ ζην Κφζνβν, πνιηηηθή ε νπνία 

δελ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πηνζέηεζε θαληηαλήο θνπιηνχξαο. 

Καηά ζπλέπεηα, ζην Κφζνβν, πηνζεηψληαο ην ζεηηθφηεξν ζελάξην, πξνζηδηάδεη ε 

ινθηαλή θνπιηνχξα, ε νπνία κε ηνλ θαηξφ κεηαηξάπεθε ζε ρνκπζηαλή. Γηα φζν 

δηάζηεκα δηαηεξνχηαλ κία ηζνξξνπία, ε θάζε πιεπξά ζεσξνχζε ηελ άιιε σο 

αληίπαιν: νη Αιβαλνί πίζηεπαλ ζζελαξά πσο νθείινπλ λα κάρνληαη γηα ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο, γηαηί νη έξβνη ήηαλ πάληνηε απηνί πνπ επνθζαικηνχζαλ. Απφ ηελ 

άιιε, νη έξβνη ζεσξνχζαλ φηη νη Αιβαλνί έρνπλ κνλίκσο απηνλνκηζηηθέο ηάζεηο θαη 

δελ επηζπκνχλ ηελ νκαιή ζπκβίσζε εληφο ηνπο status quo ηεο πεξηνρήο. Όζν ε 
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θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ρεηξνηέξεπε, ηφζν ηα δχν βαζηθά εκπιεθφκελα κέξε 

απνκαθξχλνληαλ θαη έηξεθαλ έρζξα κεηαμχ ηνπο, θηάλνληαο έηζη ζην ζεκείν πνπ ε 

νκαιή ζπκβίσζή ηνπο θαηέζηε πιένλ αδχλαηε. 

Η θξηηηθή ζηνλ Wendt επηζεκαίλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ρνκπζηαλή θαη ε 

ινθηαλή θνπιηνχξα δελ είλαη θαλ θνπιηνχξεο, θαζψο δελ είλαη απαξαίηεην ε αιιαγή 

ζηε ζπκπεξηθνξά λα ζπλεπάγεηαη κία αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα, αθνχ αξθεί ε γλψζε 

φηη ε αληίζεηε ζπκπεξηθνξά ζα ζπλεπάγεηαη θαη ηηκσξία. Πξάγκαηη, θαίλεηαη πσο ε 

θξηηηθή θεξδίδεη έδαθνο ζην ζεκείν απηφ: Η νκαιή ζπκβίσζε ησλ πιεζπζκψλ ζην 

Κφζνβν δελ ζπλεπαγφηαλ απηνκάησο κία αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ησλ πιεζπζκψλ, 

θαη απηφ θαηέζηε θαλεξφ απφ ην γεγνλφο πσο κφιηο ε ηζνξξνπία δηαηαξάρηεθε, δελ 

ππήξρε θακία θνπιηνχξα λα ζπγθξαηήζεη ηελ νκαιφηεηα, κε νπνηαδήπνηε κνξθή θη 

αλ απηή πξνυπήξρε. Έηζη, επηζηξέθνπκε θαη πάιη ζην πξφβιεκα ηεο θνηλήο 

ηαπηφηεηαο, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ δελ εδξαηψζεθε πνηέ, είηε γηαηί δελ 

ππήξρε κία ηέηνηα πξφζεζε απφ ηα κέξε, είηε γηαηί εμσηεξηθνί παξάγνληεο δελ 

επέηξεςαλ λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. 

Ο ίδηνο ν Wendt αλαθέξεη φηη ζηε κεηάβαζε απφ κία αηνκηθηζηηθή θνπιηνχξα ζε 

κία πην ζπιινγηθή ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηξεηο θπξίσο κεηαβιεηέο: 

αιιειεμάξηεζε, θνηλή κνίξα θαη νκνηνγέλεηα. Οη παξάγνληεο απηνί βνεζνχλ ζηε 

δηακφξθσζε κίαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηελ εηθφλα ηνπ άιινπ 

απφ ερζξηθή ζε θηιηθή. ηελ πεξίπησζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Κνζφβνπ, 

ε αιιειεμάξηεζε ππάξρεη: Οη δχν βαζηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, Αιβαλνί θαη 

έξβνη, είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαζψο ζπκβηψλνπλ ζηνλ ίδην ρψξν, έξρνληαη ζε 

θαζεκεξηλή επαθή κεηαμχ ηνπο, ζπλαιιάζζνληαη θαη ζπλδηαιέγνληαη. Απφ ηελ άιιε, 

δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα. Η δηαθνξεηηθή θαηαγσγή θαη γιψζζα απνηεινχλ ζηνηρεία 

πνπ εχθνια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ζε κία 

θξίζηκε ηζηνξηθή ζηηγκή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζρνιείσλ 

θπξίαξρε ήηαλ ε ζέξβηθε γιψζζα, κε απνηέιεζκα νη Αιβαλνί ηνπ Κνζφβνπ λα 

κάρνληαη δηαξθψο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηθήο ηνπο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο. Απηή 

αθξηβψο ε ζπλερήο δηαπάιε γηα θάηη πνπ ζεσξνχλ ζηνηρεηψδεο ηεο χπαξμήο ηνπο, 

απνηειεί ζπλερή ππελζχκηζε ηεο γισζζηθήο αλνκνηνγέλεηαο πνπ ραξαθηήξηδε ηελ 

πεξηνρή. 

Καζνξηζηηθφο, επηπιένλ, ήηαλ θαη ν ξφινο ηεο ζξεζθείαο. Ιζηνξηθά, νη 

πεξηζζφηεξνη έξβνη είλαη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη, ελψ νη Αιβαλνί, κνπζνπικάλνη. 

Γεδνκέλνπ φηη ε δχλακε ησλ ζξεζθεηψλ ραξαθηεξίδεηαη, ζπλ ηνηο άιινηο, θαη απφ 
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ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηβάιινπλ λφξκεο θαζεκεξηλήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πηζηψλ 

ηνπο, θαζίζηαηαη εκθαλέο πσο ηφζν ζην ζξεζθεπηηθφ φζν ζην επίπεδν ηεο 

θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο, ππάξρεη επίζεο κία αλνκνηνγέλεηα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

έληνλεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ πηζηψλ εθαηέξσζελ. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ 

«θνηλή κνίξα», θαίλεηαη πσο νχηε απηή είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ. Οη έξβνη ζεσξνχζαλ πάληνηε πσο ε κνίξα ηνπο είλαη απηή ησλ ππνινίπσλ 

έξβσλ εθηφο Κνζφβνπ. Αληίζεηα, ν αιβαληθφο πιεζπζκφο άιιεο θνξέο επηζπκνχζε 

ηε ζπκπφξεπζε κε ηνπο Αιβαλνχο ηεο Αιβαλίαο, άιιεο θνξέο επεδίσθε κία 

απηφλνκε πνξεία. Καη πάιη, σζηφζν, αλαγλσξίδεη εχθνια θαλείο πσο ε θνηλή 

ζπληζηακέλε φισλ απηψλ έγθεηηαη ζηελ αδπλακία δεκηνπξγίαο κίαο θνηλήο 

ηαπηφηεηαο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο εζλνηηθνχο πιεζπζκνχο ηεο πεξηνρήο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, αθνινπζψληαο ην ζθεπηηθφ ηνπ Wendt γηα ηε κεηαηξνπή 

ηεο αηνκηθηζηηθήο θνπιηνχξαο ζε κία πην ζπιινγηθή θαη κεηαθέξνληάο ην ζθεπηηθφ 

απηφ απφ ην επίπεδν ησλ θξαηψλ ζε απηφ ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ ζην Κφζνβν, 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ε έιιεηςε ησλ δχν απφ ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο θαηαδεηθλχεη πσο ηα 

δχν κέξε δελ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαθηήζνπλ έλα αλψηεξν επίπεδν πνπ ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πην ζπιινγηθή θνπιηνχξα. Έηζη, ε ηειηθή ζχγθξνπζε πνπ 

επήιζε, θαηαδεηθλχεη ηελ πιήξε απνπζία απηήο ηεο ζπιινγηθήο θνπιηνχξαο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ. 

  

2.3 Η ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ 

ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008, κέιε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Κνζφβνπ (Assembly 

of Kosovo), κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη ρσξίο λα δεζκεχνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

πλέιεπζεο, βαζηζκέλνη ζην ζρέδην πνπ εθπνλήζεθε απφ ηε δηεζλή κεζνιαβεηηθή 

νκάδα, επηθεθαιήο ηεο νπνίαο ήηαλ ν πξψελ πξφεδξνο ηεο Φηλιαλδίαο Martti 

Ahtisaari, δηαθεξχζζνπλ φηη ην Κφζνβν είλαη αλεμάξηεην ηεο εξβίαο θαη πηνζεηνχλ 

δηθφ ηνπο χληαγκα, ην νπνίν άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο 15 Ινπλίνπ 2008. Σν λέν 

θξάηνο νλνκάδεηαη Γεκνθξαηία ηνπ Κνζφβνπ θαη ε πλέιεπζή ηνπ έρεη λέα δνκή, 

ζηελ νπνία ππάξρνπλ εθιεγκέλα θαη δηνξηδφκελα κέιε, κε ηα ηειεπηαία λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή αληηπξνζψπσλ απφ φιεο ηηο εζλνηηθέο νκάδεο
63

. 
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 ηηο 10/09/2012 ην Κφζνβν πέξαζε απφ ην θαζεζηψο ηνπ ππφ επηηήξεζε αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ζην 

θαζεζηψο ηνπ πιήξσο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. 
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Οη ππνπξγνί Δμσηεξηθψλ ηεο ΔΔ πξνέβεζαλ ζε κία ζπκθσλία γηα ην 

Κνζζπθνπέδην, αλαγλσξίδνληαο ην δηθαίσκά ηνπ λα πξνβεί ζε κνλνκεξή 

αλεμαξηεζία, δηθαίσκα πνπ θαη‟ εμαίξεζε ζεκειηψλεηαη ζηελ ηδηαίηεξα δπζκελή 

κεηαρείξηζε πνπ πθίζηαηαη απφ ην Βειηγξάδη θαη ηελ πεξαηηέξσ άξλεζε ησλ έξβσλ 

εγεηψλ λα εηζέιζνπλ ζε κία δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο πξνο εμεχξεζε κίαο θνηλά 

απνδεθηήο ιχζεο, νπζηαζηηθά δειαδή ελφο θνηλά απνδεθηνχ θαζεζηψηνο. ηελ θνηλή 

δήισζε πνπ εμέδσζαλ, επηζεκαίλεηαη θαη‟ αξρήλ πσο «ηo πκβνχιην Γεληθψλ 

Τπνζέζεσλ ιακβάλεη ππφςε φηη ην Φήθηζκα πνπ πηνζέηεζε ην Κνηλνβνχιην ζηελ 

Πξίζηηλα δεζκεχεη ην Κφζνβν ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηζφηεηαο φισλ ησλ 

πνιηηψλ ηνπ, ζηελ πξνζηαζία ηεο ζεξβηθήο κεηνλφηεηαο θαη άιισλ κεηνλνηήησλ, 

ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζηε δηεζλή 

επηηήξεζε. Αθφκε, επηζεκαίλεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζα απνθαζίζνπλ κε 

γλψκνλα ηελ εζληθή πξαθηηθή θαη ην δηεζλέο δίθαην γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην 

Κφζνβν θαη ζηε ζπλέρεηα ππνγξακκίδεηαη φηη ην Κφζνβν απνηειεί κηα ηδηφξξπζκε 

(sui generis) πεξίπησζε πνπ δελ ζέηεη ελ ακθηβφισ ηηο αξρέο ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο 

εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηα ςεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ.»
64

 

Οη ΗΠΑ, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γαιιία αλαγλψξηζαλ ηε Γεκνθξαηία ηνπ 

Κνζφβνπ ήδε απφ ηελ επφκελε κέξα. Τπελζπκίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηα ηξία απφ ηα 

πέληε κέιε ηνπ ΟΗΔ κε δηθαίσκα βέην. Δπηπιένλ, γεηηνληθέο κε ην Κφζνβν ρψξεο, 

φπσο ε Αιβαλία, ε ΠΓΓΜ θαη ην Μαπξνβνχλην επίζεο αλαγλψξηζαλ ην Κφζνβν, 

θαζψο θαη ε Σνπξθία.  

Αληίζεηεο ζηελ αλαγλψξηζή ηνπ (κέρξη θαη ζήκεξα) παξέκεηλαλ ε Ρσζία θαη ε 

Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο, νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη παξαβηάδεηαη ην δηεζλέο δίθαην 

θαη θαηαζηξαηεγνχληαη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ελφο θξάηνπο. 

Σηο επφκελεο κέξεο, πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Ιηαιία, ε 

Γαλία, ην Βέιγην θαη ε Απζηξία αλαγλψξηζαλ ηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνζφβνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο ε ηαθηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ πσο θάζε θξάηνο ζα 

απνθαζίζεη μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα, ρσξίο δεζκεχζεηο απφ νπνηαδήπνηε πλζήθε, 

αλ επηζπκεί ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ή φρη. 

Σν Κφζνβν κέρξη ζήκεξα αλαγλψξηζαλ σο αλεμάξηεην θξάηνο 92 θξάηε κέιε 

ηνπ ΟΗΔ. Απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην αλαγλψξηζαλ 23 ρψξεο, ελψ δελ ην 
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 Newsroom ΓΟΛ, “Κνηλή αλαθνίλσζε, αιιά δηάζπαζε ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ Κνζφβνπ απφ ηελ ΔΔ”, 

18/2/2008, http://news.in.gr/world/article/?aid=874202 (ηειεπηαία πξφζβαζε 31/05/2013). 

http://news.in.gr/world/article/?aid=874202
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έπξαμαλ ε Ιζπαλία, ε Διιάδα, ε Ρνπκαλία, ε ινβαθία θαη ε Κχπξνο. Δηδηθφηεξα, ε 

κε αλαγλψξηζε ηνπ Κνζφβνπ απφ ηελ Ιζπαλία ζα πξέπεη λα αλαγλσζηεί ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ θφβν ηεο πσο κία ηέηνηα θίλεζε ζα επέθεξε ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηα ηνπηθά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη κε ηηο απηνλνκηζηηθέο θηλήζεηο ζηε βφξεηα 

Ιζπαλία (Υψξα ησλ Βάζθσλ). Η ινβαθία θαη ε Ρνπκαλία επίζεο δελ πξνβαίλεη ζε 

αλαγλψξηζε ηνπ Κνζφβνπ, ζηεξίδνληαο ηε εξβία, ελψ ε Κχπξνο θαη ε Διιάδα 

απνθεχγνπλ ηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θξάηνπο απφ απηνλνκηζηηθά θηλήκαηα 

εληφο θπξίαξρσλ θξαηψλ, θνβνχκελεο ηε δεκηνπξγία δεδηθαζκέλνπ, πνπ ζα είρε 

ζπλέπεηεο ζην θαζεζηψο ηεο θαηερφκελεο Κχπξνπ, αιιά θαη ζε ελδερφκελα θηλήκαηα 

κεηνλνηήησλ ζηε Θξάθε. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο, επηρεηξψληαο λα δηαζθεδάζεη ηηο αλεζπρίεο, ν ηφηε 

πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Hans-Gert Pöttering είρε δειψζεη φηη ε 

αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζφβνπ δελ απνηειεί «πξνεγνχκελν», ιφγσ ηεο 

ηδηνκνξθίαο ηεο πεξίπησζήο ηνπ. Γελ ζα πξέπεη «κε θαλέλα ηξφπν λα ην βιέπνπκε σο 

πξνεγνχκελν: ιφγσ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ, σο πεξηνρήο ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ε πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ δελ ζπγθξίλεηαη κε θακία άιιε», 

δήισζε. Ο Pöttering θάιεζε κάιηζηα έξβνπο θαη Αιβαλνχο λα επηδείμνπλ «εξεκία 

θαη απηνθπξηαξρία» θαη παξφηξπλε ηηο αξρέο ηνπ Κνζφβνπ λα ζπζηήζνπλ ζεζκνχο 

πνπ ζα ζέβνληαη «ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο φισλ, ζην πιαίζην ελφο 

πνιπεζληθνχ Κνζφβνπ πνπ ζα έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο.»
65

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ήδε ηελ 10
ε
 επηεκβξίνπ 2012, κε απφθαζή ηεο ε 

Γηεζλήο Οκάδα Καζνδήγεζεο γηα ην Κφζνβν, πξνρψξεζε ζηελ άξζε ηεο 

επηηεξνχκελεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη σο έκκεζε αλεμαξηεζία 

ηεο πεξηνρήο, απφθαζε πνπ πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο θπξίσο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο εξβίαο, ε νπνία δήισζε κε ζαθήλεηα πσο δελ αλαγλσξίδεη νχηε ηελ 

επηηεξνχκελε, νχηε ηε κε επηηεξνχκελε αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ. Η εξβία δελ 

απνδέρεηαη ηνλ έκκεζν εθβηαζκφ πσο γηα ηελ είζνδφ ηεο ζηελ ΔΔ νθείιεη 

πξνεγνπκέλσο λα αλαγλσξίζεη ηνλ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ, απνδερφκελε σο 

κνλαδηθφ φξν γηα ηελ πξνζρψξεζή ηεο ζηελ ΔΔ ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ Βειηγξαδίνπ-Πξίζηηλαο. Σελ 10
ε
 επηεκβξίνπ 2012 

πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεκε ζπλεδξίαζε ηνπ Kνηλνβνπιίνπ, θαηά ηελ νπνία 

επηθπξψζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο γηα ηε κεηάβαζε απφ ην θαζεζηψο ηεο 
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επηηεξνχκελεο αλεμαξηεζίαο ζην θαζεζηψο ηεο απφιπηεο αλεμαξηεζίαο. Σν 

Kνηλνβνχιην ηνπ Κνζφβνπ ζα απνθαζίζεη επίζεο ηελ παξάηαζε ηεο ζεηεία ηεο 

δηεζλνχο αζηπλνκηθήο απνζηνιήο EULEX κέρξη ηνλ Ινχιην ηνπ 2014.
66

 

 

2.3.1 Ο θόβορ ηων επιπηώζεων ηερ αναγνώπιζερ 

Μία γεληθφηεξε παξαηήξεζε γηα ηηο ρψξεο πνπ δελ αλαγλψξηζαλ ηελ απην-

αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζφβνπ, αθνξά ην γεγνλφο πσο, γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, ν ιφγνο ηεο κε αλαγλψξηζεο ζπλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν φηη ε 

πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ ζα απνηειέζεη έλα δεδηθαζκέλν ζην δηεζλέο δίθαην, ην νπνίν 

ζα κπνξνχλ λα επηθαινχληαη απηνλνκηζηηθά θαη απνζρηζηηθά θηλήκαηα ψζηε λα 

αλαγλσξίδεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ πεξηνρψλ ησλ νπνίσλ δηεθδηθνχλ ηελ απηνλνκία 

θαη βξίζθνληαη εληφο θπξίαξρσλ θξαηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην Ιζξαήι, 

πνπ, αλ θαη πνιχ θαιφο ζχκκαρνο ησλ ΗΠΑ, δελ έρεη αλαγλσξίζεη ην Κφζνβν, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο νη Παιαηζηηλίνπο. Αλ θαη ζην θείκελν ηεο ίδηαο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζφβνπ αλαθέξεηαη φηη ην Κφζνβν είλαη κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε 

ζην δηεζλέο δίθαην, θαζψο ηεινχζε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΟΗΔ, παξφια απηά, θαη 

ηδηαίηεξα κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ φηη δελ αληηβαίλεη ζην δηεζλέο 

δίθαην (δηφηη ε αλεμαξηεζία αλαθεξχρζεθε απφ φξγαλα-κέιε πνπ δελ ππάγνληαλ ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπ ΟΗΔ), αλαγλσξίδεηαη κία πεξίπησζε πνπ έλα απηνλνκηζηηθφ θίλεκα 

«δηθαηψλεηαη» γηα ηε δξάζε ηνπ εληφο θαη θαηά ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο θπξίαξρνπ 

θξάηνπο. 

ε ζπλάξηεζε κε ηα αλσηέξσ, κειεηάηαη ε εθαξκνγή ησλ ηδεψλ ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

Κνζφβνπ. εκαίλνληα ξφιν ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή νπηηθή δηαδξακαηίδνπλ νη 

ηαπηφηεηεο: Η χπαξμε ησλ απηνλνκηζηηθψλ θηλεκάησλ καξηπξά ηελ αδπλακία 

δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο κίαο θνηλήο ηαπηφηεηαο. Γηα ιφγνπο πνπ δελ εμεηάδνπκε 

εδψ, δεκηνπξγείηαη ζε κία νκάδα αλζξψπσλ ε ηάζε λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε ηέηνην 

βαζκφ απφ ην θξάηνο ζην νπνίν δνχζαλ, ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

δηθνχ ηνπο. Οη ιφγνη ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκθέξνληα, αιιά γηα ηνπο θνλζηξνπθηηβηζηέο 

απηφ ζεκαίλεη φηη ε ελ ιφγσ νκάδα δηαρσξίδεη ηα ζπκθέξνληά ηεο απφ ησλ 

ππνινίπσλ. Γελ εληνπίδεη θνηλά ζπκθέξνληα, αιιά αληηθξνπφκελα. Γελ δηαβιέπεη 
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ζπκπφξεπζε, αιιά ζχγθξνπζε. ρεκαηίδεη κία ηαπηφηεηα πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηνπο 

ππνινίπνπο, αιιά ηε δηαρσξίδεη απ‟ απηνχο. Ο ηξφπνο πνπ ηα θξάηε αληηκεησπίδνπλ 

ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δηαθέξεη, αιιά ζπλήζσο ε ηάζε είλαη ηα θξάηε λα 

αληηκεησπίδνπλ ξεαιηζηηθά ηελ θαηάζηαζε θαη λα πξνζπαζνχλ λα δηαθπιάμνπλ ηελ 

θπξηαξρία ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φκσο, εληζρχνπλ ηελ ηάζε δηαθνξνπνίεζεο, αληί 

λα πξνζπαζνχλ λα ηελ ακβιχλνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ ηειηθή ξήμε. 

ηε δηεζλή πξαθηηθή δελ ήηαλ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ θξάηε δηαζπάζηεθαλ θαη 

ηα λενζρεκαηηζκέλα θξάηε επηδηψθνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλνχο ππεξεζληθνχο 

νξγαληζκνχο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, πνπ κεηά ηε 

δηάζπαζή ηεο ηα πεξηζζφηεξα θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξβίαο, 

πξνζπαζνχλ λα γίλνπλ κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η θνηλή ηαπηφηεηα πνπ δελ 

θαηάθεξαλ ηα θξάηε λα ζρεκαηίζνπλ πξηλ ην δηαρσξηζκφ ηνπο, εμαζθαιίδεηαη ζηα 

πιαίζηα ησλ νξγαληζκψλ απηψλ, ζπλνδεπφκελα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, ηα θξάηε πνιιέο θνξέο πξνβαίλνπλ ζε ππνρσξήζεηο ηεο 

εζληθήο ηνπο θπξηαξρίαο. Απηφ δείρλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζπλεξγαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ε θνηλή ηαπηφηεηα είλαη πξνηηκεηέα, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

εμαζθαιηζηνχλ πάληνηε, ηδίσο φηαλ ππάξρεη δηκεξήο δηέλεμε. 

ην ζεκείν απηφ, ν Wendt θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη. Πξάγκαηη ππάξρεη κία 

ηάζε λα πεξάζνπκε απφ κία αηνκηθηζηηθή ζε κία πην ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά, θαη ην 

γεγνλφο απηφ καξηπξά ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ ζε 

νξγαληζκνχο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα ίδηα ηα θξάηε. Όκσο, απηφ πνπ δελ κπνξεί λα 

εηπσζεί θαηεγνξεκαηηθά θαη θπξίσο λα δηαζηαπξσζεί, εάλ ηα θξάηε πξνβαίλνπλ ζε 

ηέηνηεο θηλήζεηο απφ θαζαξά εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά ή αλ πξάγκαηη πηζηεχνπλ ζηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ησλ ππεξεζληθψλ απηψλ νξγαληζκψλ. Σν πξφβιεκα, ινηπφλ, 

ηεο αβεβαηφηεηαο εγείξεηαη θαη πάιη. Δίλαη, κελ, πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ θξαηψλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηα κνξθψκαηα, αιιά απηφ δελ πξνυπνζέηεη νχηε θαη καξηπξά 

αιιαγή ζηελ πξαγκαηηθέο επηζπκίεο θαη λννηξνπίεο ησλ θξαηψλ. Κάηη ηέηνην κπνξεί 

λα γίλεη θαλεξφ κφλν ζε κία ζηηγκή θξίζεο, φπνπ ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ζα πξέπεη 

λα παίμεη ηνλ ελνπνηεηηθφ ηεο ξφιν, ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηάζπαζε. Απηφ θαίλεηαη 

λα ζπκβαίλεη απηή ηελ πεξίνδν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπνπ νη δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νδεγνχλ ζε εληάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ, εληάζεηο πνπ 

απεηινχλ ηελ ελφηεηα θαη κφλν κία εδξαησκέλε ζπιινγηθή «επξσπατθή» ηαπηφηεηα 

ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ην γεγνλφο φηη ε ζχγθξνπζε δελ ζα γηγαλησζεί. 
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2.3.2 Η ζηάζε ηων ΗΠΑ 

Μειεηψληαο, πεξαηηέξσ, ηηο ρψξεο πνπ αλαγλψξηζαλ ην Κφζνβν, νη ΗΠΑ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, δεδνκέλεο ηεο εγεκνληθήο πξσηνβνπιίαο ηνπο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ. Η θνλζηξνπθηηβηζηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ΗΠΑ καο νδεγεί ζε έλα ζθεπηηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλάδνπλ κε απηνχο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπνπ ζπκκεηέρεη. 

Δπηζήκσο, νη ΗΠΑ αλαγλψξηζαλ ην Κφζνβν ζεσξψληαο φηη ζα επέιζεη εξεκία ζηελ 

πεξηνρή, ζα ηεξκαηηζηνχλ νη δηακάρεο θαη ζα αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο ζε έλαλ ιαφ.
67

 Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ΗΠΑ θαίλεηαη λα εθπιεξψλνπλ 

ηνλ ξφιν ηνπο ηφζν σο κία κεγάιε δχλακε ζηα Ηλσκέλα Έζλε, φζν θαη σο ε εγέηηδα 

δχλακε ηνπ ΝΑΣΟ. Γειψλνληαο φηη επηζπκεί ηελ εξεκία ζηελ πεξηνρή, εκθαλίδεηαη 

σο ππεξαζπίζηξηα ησλ αξρψλ ηνπ ΝΑΣΟ, επηηπγράλνληαο ηνλ ζηφρν ηεο 

«ζηξαηεγηθήο ηζνξξνπίαο» ζηελ Δπξψπε δηφηη, θαζψο ε εξβία είλαη παξαδνζηαθφο 

ζχκκαρνο ηεο Ρσζίαο, ε κείσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο ζεκαίλεη κείσζε ηεο επηξξνήο 

ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη ππεξαζπίζηξηα ησλ ζεκειησδψλ 

αξρψλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, φηαλ δηαθεξχηηεη φηη έηζη ζα επέιζεη εξεκία ζηελ 

πεξηνρή θαη ηεξκαηηζκφο ησλ ερζξνπξαμηψλ θαη ηνπ θχθινπ βίαο. Με ηε ινγηθή, 

ινηπφλ, ηεο αλακελφκελεο, ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο, ζπκπεξηθνξάο ηνπο, νη ΗΠΑ 

θαίλεηαη λα πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο ηηο νπνίεο επηβάιιεη ν ξφινο απηφο. 

Απηή αθξηβψο, φκσο, ε αχμεζε ηεο επηξξνήο είλαη πνπ εηζάγεη ζηελ εξκελεία ηε 

ξεαιηζηηθή νπηηθή, θαζψο νη ζθαίξεο επηξξνήο αλήθνπλ ζην ζθεπηηθφ θξαηψλ πνπ 

ελδηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη βιέπνπλ ηνπο ππφινηπνπο 

φρη ηφζν σο ζπκκάρνπο αιιά σο αληηπάινπο (ζηε ινθηαλή εθδνρή ηεο θνπιηνχξαο). 

Δπνκέλσο, παξφιν πνπ νη ΗΠΑ θαη ε Ρσζία αλήθνπλ ζηνλ ίδην δηεζλή νξγαληζκφ 

(ηνλ ΟΗΔ), ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηαδεηθλχεη φηη δελ έρεη αθφκε εδξαησζεί κία 

ζπιινγηθή θνπιηνχξα πνπ λα κελ αληηκεησπίδεη ηνλ άιιν σο αληίπαιν θαη θάζε 

πιεπξά λα κελ πξνζπαζεί λα απμήζεη ηελ ηζρχ ηεο θαη ηελ επηξξνή ηεο έλαληη ηεο 

άιιεο. 

ε αληηδηαζηνιή κε ηε Ρσζία, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ΗΠΑ σο πξνο ην Κφζνβν 

θαίλεηαη λα κπνξεί λα εξκελεπηεί επαξθψο βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο νη ΗΠΑ λα δηακνξθψζνπλ κηα θνηλή 
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αληίιεςε θαη λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηελ θνηλή γλψκε ζηελ πηνζέηεζε κηαο θαη κφλν 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ηεο πεξίπησζεο ηνπ Κνζφβνπ, δηέζπεηξαλ 

εηδήζεηο, πιεξνθνξίεο θαη αλαιχζεηο κειεηψλ επί ηνπ ζέκαηνο, ζηηο νπνίεο, σζηφζν, 

ε ρξεζηκνπνηνχκελε ξεηνξηθή εκθάληδε ην εμήο ελδηαθέξνλ: Καηέηαζζε θαη απέδηδε 

ζηνπο Κνζνβάξνπο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη ίδηνη νη Ακεξηθαλνί πξνζέδηδαλ 

ζηνλ εαπηφ ηνπο σο θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηελ επνρή πξν ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. 

Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε «δηαηήξεζε ηεο ςπρξνπνιεκηθήο λννηξνπίαο 

έλαληη ηεο αλεξρφκελεο νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά Ρσζίαο.»
68

 Η 

δηαθνξεηηθή ξεηνξηθή ησλ ΗΠΑ σο πξνο ην Κφζνβν εληζρχεη ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή άπνςε φηη «ηα θξάηε δελ αληηδξνχλ αληηθεηκεληθά θαη κε 

ζπλέπεηα ζε δεδνκέλεο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, αιιά φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο θαηαζηάζεηο, βάζεη ηεο θνηλήο 

γλψζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ.»
69

 Πξάγκαηη, φπσο 

αλαθέξεη ε Lauren Miller, ελψ νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο 

Παιαηζηίλεο είλαη φκνηεο (δχν ιανί πνπ επηδηψθνπλ ηελ απηνδηάζεζή ηνπο εληφο 

άιισλ θξαηψλ θαη ππφθεηληαη ζε εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απφ απηά), ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ΗΠΑ ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη δηαθνξεηηθή. Κάηη ηέηνην 

θαληάδεη αζχκβαην ζε έλα ζθεπηηθφ πνπ «ιακβάλεη ππφςε κφλν ηηο πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη φρη ηηο απφ θνηλνχ θαηαζθεπαζκέλεο αληηιήςεηο γχξσ απφ απηέο». 

Γηαηί ε πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ δελ είλαη κία «εηδηθή» πεξίπησζε αιιά 

παξνπζηάζηεθε σο ηέηνηα απφ ηηο ΗΠΑ, ζπληζηά έλα εξψηεκα πνπ κπνξεί λα 

επεμεγεζεί απφ ηε ζεσξία ηνπ Wendt, αλαθνξηθά κε ην πψο δηακνξθψλνληαη νη 

δηαθξαηηθέο ζρέζεηο. Αλαθέξεη, ινηπφλ, ραξαθηεξηζηηθά ν Wendt πσο: «απηή ε 

δηαδηθαζία ηεο λνεκαηνδνζίαο, ηεο εξκελείαο θαη ηεο αληαπφθξηζεο νινθιεξψλεη κία 

„θνηλσληθή ηέρλε‟ θαη εθθηλεί ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελδν-ππνθεηκεληθψλ 

εξκελεηψλ.» πλερίδεη, δε κε ηνλ ίδην ηξφπν: «Η πξψηε θνηλσληθή ηέρλε δεκηνπξγεί 

πξνζδνθίεο θαη ζηα δχν κέξε γηα ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ: πηζαλά 

ιαλζαζκέλεο θαη ζίγνπξα δνθηκαζηηθέο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξνζδνθίεο. 

Βαζηζκέλνο ζε απηή ηε δνθηκαζηηθή γλψζε, ν εγσηζκφο [..] θηλείηαη έηζη πάιη 

ζεκαηνδνηψληαο ηε βάζε επί ηεο νπνίαο ζα αληηδξάζεη ν Άιινο θαη πάιη ν Άιινο 

απαληά, πξνζζέηνληαο ζηε ρνάλε ηεο γλψζεο φ,ηη έκαζε θαη ζπλερίδεη λα καζαίλεη ν 
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έλαο γηα ηνλ άιινλ κέζα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Ο κεραληζκφο, εδψ, είλαη ε 

ελίζρπζε: ε αιιειεπίδξαζε αληακείβεη ηνπο δξψληεο ψζηε λα αζπάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο γηα ηνλ άιινλ θαη λα απσζνχλ ηδέεο πνπ δελ αξκφδνπλ ζηελ ελ 

ιφγσ ζεψξεζε.»
70

 

 Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ, φζν ηα θέληξα απνθάζεσλ ζηηο ΗΠΑ 

πξνβάιινπλ κέζσ ηεο ξεηνξηθήο ηνπο ην Κφζνβν σο κία «εηδηθή» πεξίπησζε θαη άξα 

φηη εμ απηνχ ρξήδεη θαη δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο, ζα κπνξνχζε λα εληνπίζεη θαλείο 

αθξηβψο ζε απηή ηε ξεηνξηθή ηελ ηδέα φηη νη πνιίηεο ηνπ Κνζφβνπ ηάζζνληαη ζησηθά 

ππέξ ησλ Ακεξηθαλψλ θαη πσο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηειηθά εγγπήζεθαλ ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ Κνζφβνπ απφ ηηο ΗΠΑ. 

 

2.3.3 Η ζηάζε ηερ Δςπωπαϊκήρ Ένωζερ 

Σα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αλαγλψξηζαλ ην 

Κφζνβν. Μάιηζηα, ζην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε ε ΔΔ αλέιαβε έλαλ ηδηαίηεξα 

δχζθνιν ξφιν ζε κία πξνζπάζεηα λ‟ απνηειέζεη έλα θξάηνο-επηρεηξεκαηία, δηφηη, 

παξά ην γεγνλφο φηη ε απνζηνιή EULEX
71

 (EU Rule-of-Law Mission in Kosovo) δξα 

επηβνεζεηηθά ζηε ζεζκηθή, δηθαζηηθή θαη πνιηηηθή αλνηθνδφκεζε ηνπ Κνζφβνπ, ε 

βαζηά ξηδσκέλε πνιηηηθή θνπιηνχξα ηνπ Κνζφβνπ κπνξεί λα πξαγκαησζεί κφλν 

αξθεηά καθξνπξφζεζκα. Οη ηαπηφηεηεο θαη νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ζην 

Κφζνβν, ζχκθσλα κε ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή άπνςε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνζηνιήο EULEX έρνπλ αξθεηφ ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν λα επηδείμνπλ, φπσο επίζεο 

θαη ζην παξειζφλ. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, νπφηε θαη εμεγέξζεζαλ ελαληίνλ ηνπ 

ζεξβηθνχ θαζεζηψηνο ζε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα γηα αλεμαξηεζία, νη εμειίμεηο ήηαλ 

έλα απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θνηλσλία ηνπο. Η κάρε γηα επηθξάηεζε 

θνπιηνχξαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζφβνπ ππήξμε κία δηαδηθαζία πνιηηηζηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πνιιψλ κεηνλνηήησλ ηνπ Κνζφβνπ, θπξίσο κεηαμχ ησλ 

Αιβαλψλ θαη έξβσλ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη ζπκβίσλαλ εθεί γηα πνιχ κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζην παξειζφλ. 

Καηά ηνλ Mark Nygaard Brinch, ππάγνληαο ηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ θαη ηα 

ζρεηηθά γεγνλφηα ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ ηνπ Wendt, ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο 
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θαζίζηαηαη απξφβιεπην: κπνξεί ν θνλζηξνπθηηβηζκφο λα δχλαηαη λα εμεγήζεη ηελ 

ηζηνξηθή εμέιημε κέρξη ζηηγκήο, αιιά δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα ζρεκαηίζνπκε 

κία αληίιεςε γηα ην πψο ζα δηακνξθσζεί ην Κφζνβν σο δηεζλήο δξψλ, σο παίθηεο 

ζηε δηεζλή πνιηηηθή. Η απνζηνιή EULEX κπνξεί λα αλνηθνδφκεζε ην Κφζνβν 

ζεζκηθά, αιιά απηά ηα εθφδηα δελ αξθνχλ γηα λα κπνξέζεη λα ζηαζεί ην Κφζνβν σο 

απηφλνκνο παίθηεο ζην δηεζλέο ζθεληθφ
72

. Γλσξίδνπκε φηη θαηά ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ ηνπ Wendt, νη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο εληφο ησλ θξαηψλ είλαη 

βαζηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

δξψληνο. Καη νη εζσηεξηθέο αιιειεπηδξάζεηο εληφο ηνπ Κνζφβνπ δελ έρνπλ θηάζεη 

αθφκε ζην ζεκείν λα θαζνξίζνπλ ζε απηφ κία ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, πξντφλ 

θνηλσληθήο δχκσζεο. Καη κία ηέηνηα ηαπηφηεηα είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα ην 

θαηαζηήζνπλ έλα δηεζλή παίθηε. Η πιηθή αλνηθνδφκεζε πνπ επεηεχρζε εθεί δελ έρεη 

ζπκβάιιεη, ή δελ είλαη αξθεηή γηα λα θηάζεη ζην ζεκείν ην Κφζνβν λα απνθηήζεη 

φια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δηεζλνχο παίθηε. Έηζη, είλαη δχζθνιν γηα ην 

ίδην ην Κφζνβν λα ζρεκαηίζεη θαη λα πηνζεηήζεη κία ζπκπεξηθνξά σο δηεζλήο δξσλ, 

κηαο θαη ν βίαηνο ζρεκαηηζκφο ηνπ δελ άθεζε ηθαλνπνηεηηθά πεξηζψξηα γηα 

θνηλσληθέο δπκψζεηο.
73

 

Η ΔΔ θαληάδεη έλα αδχλαην κφξθσκα, απφ θνλζηξνπθηηβηζηηθήο άπνςεο, θαηά 

ηνλ Mark Nygaard Brinch, θαζψο έρεη κία πεξίεξγε δνκή: ηα θξάηε-κέιε ηεο είλαη 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, κε ην θάζε έλα λα έρεη κία ζέζε ήδε ζηε δηεζλή πνιηηηθή 

ζθελή, κε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα, απνδέρζεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ κία πνιηηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο θαη απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν δηεζλή παίθηε. ηνλ ηνκέα, 

ινηπφλ, ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, κπνξεί θαλείο λα πξνβιέςεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θξαηψλ-κειψλ, γηα ηνλ ιφγν φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ δελ είλαη αθφκε εληαία 

θαη θάζε θξάηνο-κέινο αζθεί ελ γέλεη ηε δηθή ηνπ θαηά θχξην ιφγν εμσηεξηθή 

πνιηηηθή, ρσξίο λα ππάξρεη κία θνηλά ζπκθσλεκέλε γξακκή.
74

 ηελ ΔΔ πξάγκαηη 

ππάξρνπλ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, νη νπνίεο πνιιέο 

θνξέο αληαλαθιψληαη ζηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, πνπ απνηειεί κία ζπληζηακέλε 

φισλ ησλ ηάζεσλ πνπ ελππάξρνπλ ζε απηή. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε ζπκβνιή ηεο ζην 

Κφζνβν ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε, ζην πψο δειαδή ζε πνιηηηθφ επίπεδν λα 
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ζπλδπάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ πθίζηαληαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ψζηε 

κε ηα ρξφληα λα απνηειέζνπλ έλα ζχλνιν δνκψλ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ νκαιή 

ζπκβίσζε κεηαμχ ηνπο.
75

 

Γηα ηνλ Mark Nygaard Brinch, ν Φηιειεπζεξηζκφο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

εμεγήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζην δήηεκα ηνπ Κνζφβνπ: Απφ ηε κία, ε Έλσζε είδε 

κίαο πξψηεο ηάμεσο νηθνλνκηθνχ ηχπνπ επθαηξία, αθνχ ε αλαδφκεζε ελφο λένπ 

θξάηνπο ζα έδηλε ηελ επθαηξία ζε πνιιέο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθεί, θαηαζθεπάδνληαο έξγα ππνδνκήο αιιά θαη 

αλαιακβάλνληαο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κέζσ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Δίρε, ινηπφλ, 

έλα ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θίλεηξν. Απφ ηελ άιιε, ε βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο 

παξά ε ρεηξνηέξεπζή ηνπο παξέρεη θαη ζηα δχν κέξε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν επηθεξδήο (ή δηαθνξεηηθά είλαη ιηγφηεξν θνζηνβφξα). Η αλάπηπμε 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ βνεζά νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θαη ηηο 

δχν, ελψ νη θαιέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο είλαη πάληνηε ζπκθέξνπζεο, ππφ ηελ έλλνηα 

φηη ηα δχν κέξε δελ ζπαηαινχλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ άκπλά ηνπο. Καηά ηνλ 

ίδην, ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη αλεπαξθήο ζην λα εμεγήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ΔΔ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ, θαζψο ε ηειεπηαία βηάζηεθε λα 

ππνζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία ελφο θξάηνπο, αδηαθνξψληαο αλ πξνεγνπκέλσο είρε 

δνκεζεί κία θνηλσλία έηνηκε λα ην ππνζηεξίμεη. Πηζηεχεη φηη ε ΔΔ θαίλεηαη λα 

έδξαζε πεξηζζφηεξν ζηε βάζε νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ θαη πξννπηηθψλ (ε ΔΔ δηέζεζε 

πεξίπνπ 2,7 δηο επξψ γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ Κνζφβνπ).
76

 ε αληίζεζε κε ηε 

γεληθφηεξε εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ θαίλεηαη λα έρνπλ κία 

θνηλή εμσηεξηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή σο πξνο ην Κφζνβν, πξνζβιέπνληαο ζε άκεζα 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ έλα λεντδξπζέλ θξάηνο, φπνπ ην έδαθνο γηα επελδχζεηο, 

θπξίσο επξσπατθέο, δηαθαίλεηαη πξφζθνξν.
77
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2.3.4 Ππόζθαηερ εξελίξειρ 

ηηο 15 Απξηιίνπ 2013 ην Κφζνβν ελέθξηλε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ γηα ηε 

πκθσλία ελαξκφληζεο ησλ ζρέζεσλ εξβίαο-Κνζφβνπ. Μάιηζηα, ε εξβία 

πξνρψξεζε ζε ππνγξαθή ζηηο 26 Μαΐνπ 2013, ζηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ είραλ 

δψζεη νη Βξπμέιιεο. Η πκθσλία πεξηιακβάλεη ηνλ «δηνξηζκφ πεξηθεξεηαθνχ 

Γηνηθεηή Αζηπλνκίαο ζην Βφξεην Κφζνβν, βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο 

εξβηθψλ Γήκσλ. Η Έλσζε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαθπβέξλεζεο ζε επίπεδν 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, ρσξνηαμίαο θαη πνιενδνκίαο, κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη ζε άιινπο ηνκείο θαηφπηλ 

εμνπζηνδφηεζεο απφ ηηο θεληξηθέο αξρέο. Η Αζηπλνκία ηνπ Βνξείνπ Κνζφβνπ θαη νη 

δηθαζηηθέο αξρέο ζα ελζσκαησζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο αξρέο ηνπ Κνζφβνπ, ελψ ζα 

ρνξεγεζνχλ πξνλφκηα ζηε ζέξβηθε κεηνλφηεηα ηνπ Κνζφβνπ. Σέινο, ζπκθψλεζαλ 

θαη ζπλαπνδέρηεθαλ φηη δελ ζα απνηειέζεη θακία απφ ηηο δχν εκπφδην ζηελ πνξεία 

έληαμεο ηεο άιιεο πιεπξάο ζηελ ΔΔ.»
78

 

Με ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία, νη δχν δξψληεο, Κφζνβν θαη εξβία, εθάξκνζαλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ είραλ λα απνθέξνπλ φθεινο θαη ζηηο δχν πιεπξέο (win-win game, 

θαηά ηε ζεσξία παηγλίσλ). Τπνθηλνχκελεο απφ ζπκθέξνληα ινθηαλνχ ηχπνπ 

θνπιηνχξαο, είλαη πξνθαλέο φηη δελ πθίζηαηαη αθφκε θαλελφο είδνπο ζπιινγηθή 

ηαπηφηεηα πνπ λα ηνπο θαζνδεγεί, έηζη ψζηε λα ζεσξνχλ εθαηέξσζελ φηη αλήθνπλ ζε 

έλα εληαίν ζχλνιν θαη πσο ν Άιινο είλαη ηκήκα ηνπ εαπηνχ ηνπο (θαληηαλή 

θνπιηνχξα). Η πξνζπάζεηα απνθπγήο ρξήζεο βίαο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο χπαξμεο ηνπ Άιινπ, σο θαλφλεο ηεο ινθηαλήο θνπιηνχξαο εδξάδνληαη 

φρη ζε βαζηά πεπνίζεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ελλνηψλ, αιιά ζηα απνηειέζκαηα 

θαη νθέιε πνπ επηθέξεη ε πηνζέηεζή ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε απνδνρή ησλ θαλφλσλ 

απηψλ ππνδεηθλχεη πσο νη δχν πιεπξέο έρνπλ δηέιζεη ζην δεχηεξν ζηάδην 

εζσηεξίθεπζεο ηεο ινθηαλήο θνπιηνχξαο, αθνχ πηνζεηνχλ ηνπο θαλφλεο γηαηί ηνπο 

εμαζθαιίδνπλ ην κέγηζην φθεινο: ε εξβία εμαζθαιίδεη ηελ έλαξμε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ ελψ ην Κφζνβν ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη πλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔ. 

Μπνξεί, ινηπφλ, λα κελ θηάλνπκε ζε επίπεδν εζσηεξίθεπζεο ηξίηνπ βαζκνχ 

ζηελ θαληηαλή θνπιηνχξα φπνπ είλαη θαη ε θάζε εηξήλεπζεο, σζηφζν, θαηά ηε 
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ζεσξία ηνπ Wendt, ππάξρεη δπλακηθή επίιπζεο ησλ δηαθσληψλ θαη άξζεο ησλ 

δηελέμεσλ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη απφθηεζεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Έηζη, ε 

ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα βξίζθεη εδψ κεγαιχηεξν πεδίν εθαξκνγήο, αθνχ, 

ειιείςεη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, ην ζηελφ ζπκθέξνλ ησλ δχν πιεπξψλ, Κνζφβνπ θαη 

εξβίαο γηα κία επξσπατθή πνξεία ππεξίζρπζε. 

 

2.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο αλάιπζεο ζπληζηά ε έλλνηα ηεο 

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ζην Κφζνβν επέηξεςε ηελ επηδείλσζε 

ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ εζλνηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηάζεθε, έηζη, 

λνκνηειεηαθή ε ηειηθή ξήμε. Αλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβεβαησζεί ε ζεσξία κε 

«θαηαθαηηθφ» ηξφπν, αθνχ ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα δελ ζρεκαηίζηεθε πνηέ, 

επηβεβαηψλεηαη κέζσ ηεο «άξλεζεο»: ε έιιεηςή ηεο επέηξεςε ηελ επηθξάηεζε ηεο 

ζπγθξνπζηαθήο ινγηθήο έλαληη ηεο ζπλεξγαηηθήο. 

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο αβεβαηφηεηαο, ε πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ δελ 

θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε δηαιεχθαλζή ηνπ. Απηφ πξνθχπηεη ήδε απφ ηε ζεσξεηηθή 

αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, αιιά 

επηβεβαηψλεηαη θαη πάιη. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί ή λα 

θαηαξξηθζεί ζην ζεκείν απηφ, θαζψο πνηέ δελ ζα κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα 

ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ δξψλησλ θαη ηα κφλα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχκε 

λα εμάγνπκε βαζίδνληαη ζηε θαηλνκελνινγία, δειαδή ζην πψο θαίλεηαη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη νη δξψληεο. Καη ζην ζεκείν απηφ ηφζν ν θνλζηξνπθηηβηζκφο, 

ηζρπξηδφκελνο φηη ε λννηξνπία ησλ θξαηψλ δεκηνπξγεί ηελ αλαξρία, φζν θαη ν 

Ρεαιηζκφο, φηη ε αβεβαηφηεηα απαηηεί πάληνηε λα ππνζέηεη θαλείο ην ρεηξφηεξν, 

νδεγνχλ ηα θξάηε ζηνλ ίδην «θαηλφηππν»: νη δξψληεο πξνεηνηκάδνληαη πξάγκαηη γηα 

ην ρεηξφηεξν ελδερφκελν καθξνπξφζεζκα. Παξφια απηά ν Wendt παξέρεη κία 

δηέμνδν γηα ην κέιινλ, ελψ ν ξεαιηζκφο φρη. 

Γεληθφηεξα, νη δχν βαζηθνί δξψληεο ζην πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ, Αιβαλνί θαη 

έξβνη, θαίλεηαη λα επέκελαλ ζε κία νπηηθή πνπ πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνλ 

Ρεαιηζκφ. Η εξβία δελ ήζειε λα ράζεη ηελ εζληθή ηεο θπξηαξρία, ελψ νη Αιβαλνί 

δελ ζέιεζαλ πνηέ λα εληαρζνχλ ζε κία θνηλή ηαπηφηεηα κε ηνπο έξβνπο ηνπ 

Κνζφβνπ. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο, ζηελ πεξίπησζε απηή, κάο εμνπιίδεη κφλν κε 
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εξγαιεία γηα λα θαηαλνήζνπκε πψο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ εμειηρζεί ηα πξάγκαηα αλ 

νη δξψληεο ζθέθηνληαλ δηαθνξεηηθά. 

Η ππφζεζε φηη έλαο δξψλ κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη θαηλνκεληθά αληίζεηα κε ηα 

ζπκθέξνληά ηνπ κφλν θαη κφλν γηαηί απηή ηε ζπκπεξηθνξά απαηηεί ν ξφινο ηνπ, 

δείρλεη λα έρεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ηεο επέκβαζεο ηνπ ΝΑΣΟ ζην Κφζνβν ην 

1999. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θηιειεχζεξε νπηηθή κπνξεί λα εμεγήζεη πεηζηηθφηεξα, 

ηε ζηάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

Κνζφβνπ. Η ΔΔ ελδηαθέξζεθε πεξηζζφηεξν γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο ζπκθέξνληα θαη 

δηέβιεςε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ κία επθαηξία νηθνλνκηθήο θαη παξάιιεια 

πνιηηηθήο επέθηαζεο. 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο, φκσο, κπνξεί λα εξκελεχζεη ζπκπεξηθνξέο ησλ δηεζλψλ 

δξψλησλ πνπ ππφ κία άιιε νπηηθή θαίλεηαη δχζθνιν λα εμεγεζνχλ, κε αλαθνξά, ελ 

πξνθεηκέλσ, θπξίσο ζηε ξεαιηζηηθή νπηηθή. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηηεδεπκέλα 

δηαθνξνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ ΗΠΑ ζε δχν πεξηπηψζεηο (Κφζνβν θαη 

Παιαηζηίλε) φπνπ νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο είλαη ίδηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

Ρεαιηζκφο αδπλαηεί λα εμεγήζεη ηε δηαθνξεηηθή ζηάζε, ηδίσο δεδνκέλνπ ηνπ 

γεγνλφηνο – ηνπιάρηζηνλ θαη‟ νκνινγία Kissinger – φηη θαλέλα δσηηθφ ζπκθέξνλ ησλ 

ΗΠΑ δελ δηαθπβεπφηαλ ζην Κφζνβν. Απελαληίαο, ν θνλζηξνπθηηβηζκφο επηθαιείηαη 

ηελ έλλνηα ηεο απφ θνηλνχ θαηαζθεπαζζείζαο αληίιεςεο˙ νη ΗΠΑ έρνπλ 

θαηαζθεπάζεη απφ θνηλνχ κε ηνπο Κνζνβάξνπο κία αληίιεςε δηαθνξεηηθή απφ απηή 

πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί κεηαμχ ησλ ΗΠΑ θαη ησλ Παιαηζηηλίσλ, θάηη πνπ εληζρχεη 

ηελ εξκελεπηηθή δχλακε ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο.  
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3 ΔΠΊΛΟΓΟ 

 

Ο Wendt είλαη ν αληηπξνζσπεπηηθφηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Η 

ζεσξία ηνπ Wendt απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ κία επηρεηξεκαηνινγία ελαληίνλ ηεο 

ζεηηθηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ Νενξεαιηζκνχ, πξνζδίδνληαο κία θνηλσληνινγηθή εξκελεία 

ζηε ζεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, θαηαιακβάλνληαο, έηζη, ην κέζνλ πάλσ ζηνλ 

πιαζκαηηθφ ζεσξεηηθφ άμνλα φπνπ απφ ηε κία πιεπξά ηνπνζεηνχληαη νη 

λενξεαιηζηηθέο θαη λενθηιειεχζεξεο πξνζεγγίζεηο θαη απφ ηελ άιιε νη κεηακνληέξλεο 

θαη κεηαζηξνπθηνπξαιηζηηθέο εξκελείεο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο ζεσξίαο 

ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθε ε θξηηηθή πνπ 

αζθείηαη ζηε ζεσξία ζε θάζε έλα απφ απηά ηα ζεκεία. Αλαθέξζεθε ην πξφβιεκα ηεο 

αβεβαηφηεηαο, ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, νη έλλνηεο ηεο θνπιηνχξαο 

θαη ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην δήηεκα ηεο αηηηφηεηαο, ελψ 

ηέινο αλαθέξζεθε ην νληνινγηθφ πξφβιεκα ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δηεζλνχο δνκήο. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο έγηλε κία πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο 

ηνπ Wendt ζε έλα πξαγκαηηθφ δήηεκα απφ ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ησλ 

Βαιθαλίσλ, ην δήηεκα ηνπ Κνζφβνπ. Η αλάιπζε επηθεληξψζεθε ζε δχν πεξηφδνπο: ε 

πξψηε αθνξά ην δηάζηεκα πξηλ απφ ηνλ πφιεκν ηνπ 1999 θαη ηε δηαδξνκή κέρξη ηελ 

θήξπμή ηνπ, ελψ ε δεχηεξε αθνξά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ απην-αλαθήξπμε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζφβνπ θαη ηε ζηαδηαθή αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηα ππφινηπα 

θξάηε. 

ηελ αλάιπζε απηή αλαθεξζήθακε αξρηθά ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή νπηηθή θαη 

ην πψο αλαιχνληαη θάζε θνξά νη επηινγέο ησλ δξψλησλ ζε απηά ηα πιαίζηα, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηα ζεκεία πνπ ε πξνεγνχκελε αλάιπζε θαζίζηαηαη 

αλεπαξθήο λα παξάζρεη εμεγήζεηο ή φπνπ ε θξηηηθή απφ κία άιιε ζθνπηά είλαη πην 

πηζαλή θαη πεηζηηθή. 

Η ζεσξία ηνπ Wendt πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο, κε ηνπο θξηηηθνχο ηνπ 

Wendt λα ζεσξνχλ δχζθνιε ηε ζπκθηιίσζε ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ηεο 

επηζηήκεο, ζε κία ζπιινγηθή πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο κηαο νπζηψδνπο ζεσξίαο 

δηεζλνχο πνιηηηθήο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, 

νθείιεη ε παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ λα αλαγλσξίζεη 
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ηε ζπκβνιή ηφζν ηεο ζεσξίαο ηνπ φζν θαη ησλ θξηηηθψλ πνπ ηνπ αζθήζεθαλ, ζηελ 

πξφνδν ηνπ δηεζλνινγηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία κίαο ελδηάκεζεο 

δηεζλνινγηθήο πξνζέγγηζεο (middle ground theory), κε έληνλε θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνλ πιηζκφ θαη ηνλ πνιηηηθφ Ρεαιηζκφ. 
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4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΚΑΣΑΝΟΜΉ ΠΛΗΘΤΜΟΌ ΣΟΤ 

ΚΟΒΟΤ 
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