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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Τα κράτη στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, κατ΄ ελάχιστον 

επιδιώκουν την επιβίωσή τους και κατά το μέγιστο την παγκόσμια κυριαρχία.1 Οι 

πιθανές συμπεριφορές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσουν τα κράτη, προκειμένου 

να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους διακρίνονται γενικά σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, της αποχής ή της ενεργής συμμετοχής στο διεθνές σύστημα. (Η. 

Κουσκουβέλης 2004) 

Εάν επιλέξουν την αποχή από τα δρώμενα του διεθνούς συστήματος, τα 

κράτη έχουν 2 επιλογές : (Η. Κουσκουβέλης 2004) 

α. Την πλήρη ουδετερότητα (neutrality) ή οποία ενδέχεται να 

συνδυάζεται με τον απομονωτισμό (isolationism), δηλαδή τo κράτος δεν έχει καμία 

ανάμειξη στη διεθνή πολιτική, μπορεί να συνδυάζεται με εσωτερική ενδυνάμωση, 

ενίσχυση ενόπλων δυνάμεων με αμυντικό δόγμα, όπως στη περίπτωση της 

Ελβετίας, η οποία διαθέτει ένοπλες δυνάμεις, είναι αμυντικά ετοιμοπόλεμη και 

μάλιστα διαθέτει το καλύτερο σύστημα πολιτικής άμυνας στον κόσμο σε περίπτωση 

πυρηνικού πολέμου.  

β. Τον πλήρη ή μερικό απομονωτισμό, που σχεδόν ταυτίζεται με την 

ουδετερότητα, με πιθανή εσωτερική ενδυνάμωση, ενίσχυση ενόπλων δυνάμεων με 

αμυντικό δόγμα, όπως στην περίπτωση ΗΠΑ τον 19ο αιώνα και την περίοδο του 

μεσοπολέμου, ή της Αλβανία το 1970 – 89. 

Εφόσον όμως επιλέξουν τη συμμετοχή, πρέπει να λειτουργήσουν όπως 

λειτουργούν τα περισσότερα κράτη, ως ενεργά μέλη του διεθνές συστήματος και 

φυσικά να λαμβάνουν υπόψη τους την κατανομή ισχύος σε αυτό. Σε αυτή την 

περίπτωση τα κράτη έχουν 3 επιλογές : (Η. Κουσκουβέλης 2004) 

                                            

1 Οι δομές των κρατών στο εσωτερικό είναι ιεραρχικές και στο διεθνές σύστημα άναρχες. Το 
διεθνές σύστημα λοιπόν θεωρείται άναρχο, καθώς χαρακτηρίζεται από απουσία κεντρικής εξουσίας 
σε αντίθεση με το εσωτερικό των κρατών. «Το διεθνές σύστημα είναι αποκεντρωμένο και άναρχο και 
η διεθνής πολιτική, είναι πολιτική εν απουσία κυβέρνησης». Waltz Kenneth, Θεωρία Διεθνούς 
Πολιτικής, Ποιότητα, Αθήνα, 2010. 
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α. Την ηγεμονία, η οποία εκφράζεται με επιθετική συμπεριφορά και τα 

κράτη έχουν 3 επιλογές: 

 Εσωτερική ενδυνάμωση η οποία δημιουργείται με αύξηση της 

ισχύος, με αναβάθμιση των δικών του συντελεστών ισχύος. 

 Εξωτερική ενδυνάμωση η οποία δημιουργείται με αύξηση της 

ισχύος, είτε δημιουργώντας συμμαχίες ηγεμονικού χαρακτήρα, είτε με την 

στρατηγική διαίρει και βασίλευε. 

  Χρησιμοποίηση της ισχύος, είτε συγκαλυμμένα μέσω της 

στρατηγικής του πειθαναγκασμού, είτε απροκάλυπτα σε πόλεμο με σκοπό 

κατάληψη ή καταστροφή αντιπάλων. 

β. Την εξισορρόπηση, η οποία εκφράζεται με αμυντική συμπεριφορά και 

τα κράτη έχουν 3 επιλογές: 

 Εσωτερική ενδυνάμωση με ένα δόγμα ή διάθεση αμυντικού 

χαρακτήρα, με σκοπό την ισοδυναμία ή και υπεροχή ισχύος έναντι άλλων κρατών.  

 Εξωτερική ενδυνάμωση, με σκοπό την επίτευξη μιας 

κατάστασης ισορροπίας της ισχύος ή αποτροπής, είτε δημιουργώντας συμμαχίες, 

με στόχο την εξισορρόπηση της ισχύος των αντιπάλων κρατών, είτε με την 

στρατηγική διαίρει και βασίλευε. 

 Χρησιμοποίηση της ισχύος, με σκοπό την υποβάθμιση, 

απόκρουση ή και καταστροφή του αντιπάλου, είτε συγκαλυμμένα μέσω της 

στρατηγικής του πειθαναγκασμού, είτε απροκάλυπτα σε αμυντικό απόλεμο με 

σκοπό κατάληψη ή καταστροφή αντιπάλων. 

γ. Την υποχωρητικότητα με την οποία τα κράτη έχουν 2 επιλογές: 

 Τη σύμπλευση (bandwagoning), αντίθετο της εξισορρόπησης.        

 Τον κατευνασμό (appeasement). 
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Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου,2 πολλοί αναλυτές έσπευσαν να διακηρύξουν πως εισήλθαμε σε μία νέα 

φάση των διεθνών σχέσεων3 και πως με την επικράτηση της αμερικανικής 

υπερδύναμης, συνεπικουρούμενης μάλιστα από τη διευρυμένη διαδικασία της 

παγκοσμιοποίησης, διαμορφώθηκε ένα νέο διεθνές σύστημα, δομικά διαφορετικό 

από τα προηγούμενα. Στο σύστημα αυτό υποχωρούν η σημασία που είχαν για τις 

διεθνείς σχέσεις το κράτος, η ισχύς και το εθνικό συμφέρον, ενώ αντιθέτως 

αυξάνεται ο ρόλος που διαδραματίζει στις διεθνείς σχέσεις το εμπόριο και 

γενικότερα η οικονομική αλληλεξάρτηση, σε σημείο που η εντεινόμενη οικονομική 

διαπλοκή να υποβαθμίζει τις διακρατικές συγκρούσεις ή ακόμα και τον κίνδυνο 

ανάφλεξης ενός πολέμου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Επομένως, σύμφωνα με 

το παραπάνω σκεπτικό, σε έναν κόσμο όπου η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 

διαβρώνει τη βαρύτητα των εθνικών δρώντων στα διεθνή πράγματα, είναι σχεδόν 

νομοτελειακή επιταγή να οδηγηθούμε, έστω με αμφιταλαντεύσεις, σε ένα σύστημα 

διεθνούς συνεργασίας, αρμονίας των συμφερόντων και ειρηνικής επίλυσης των 

προβλημάτων μέσω διαβούλευσης στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. (Κ. 

Αρβανιτόπουλος 1999)    

Ψυχραιμότερη ματιά υπό το πρίσμα της ρεαλιστικής θεώρησης των διεθνών 

σχέσεων αποκαλύπτει πως το ανωτέρω σκεπτικό στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια. 

Πρώτα απ’ όλα, οι βασικές αρχές της ρεαλιστικής προσέγγισης των διεθνών 

σχέσεων, δηλαδή πως το διεθνές σύστημα είναι άναρχο και πρωταρχικός στόχος 

των κρατών που είναι οι βασικοί δρώντες σε αυτό, είναι η απόκτηση ισχύος, δεν έχει 

μεταβληθεί διόλου. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε μια μεταβολή στη 

συμπεριφορά των κρατών και ιδιαιτέρως των μεγάλων δυνάμεων. Με τα λόγια του 

John Mearsheimer: «Στην πραγματικότητα όλα τα μεγάλα κράτη του πλανήτη 

εξακολουθούν να νοιάζονται ιδιαίτερα για την ισορροπία ισχύος και είναι μοιραίο να 

                                            

2 Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχουμε πρωτεύοντος την κατάρρευση ενός εκ των δύο 
πόλων του διεθνούς συστήματος, δευτερευόντως την υποχώρηση ενός ισχυρού κράτους και 
τριτευόντως αυτήν ενός πολιτικού συστήματος. Κουσκουβέλης Ηλίας, Μετά το 1989: Διεθνές 
Σύστημα και Ηγεμονία, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 39, Αθήνα, 2009, σελ. 29 

3 Με τον όρο Διεθνείς Σχέσεις (Ιnternational Relations) εννοούμε το επιστημονικό πεδίο που 
μελετά τη διεθνή πολιτική. Η χρήση του όρου με πεζά γράμματα (διεθνείς σχέσεις) αφορά στα 
γεγονότα της διεθνούς πολιτικής. Μακρής Σπύρος, Ιστοριογραφία και πολιτική Φιλοσοφία των 
Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα ‘’Η μεταθεωρητική συζήτηση’’, Αθήνα – Κομοτηνή, 2013, σελ. 1. 
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ανταγωνίζονται μεταξύ τους για ισχύ στο προβλεπτό μέλλον. Τα κράτη 

εξακολουθούν να φοβούνται το ένα το άλλο και επιδιώκουν να αποκτήσουν ισχύ το 

ένα εις βάρος του άλλου και αυτό γιατί η διεθνής αναρχία – η κινητήρια δύναμη πίσω 

από τη συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων – δεν έπαψε να υφίσταται με το τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου. Είναι αλήθεια ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης 

προκάλεσε μια μεγάλη μεταβολή στην παγκόσμια κατανομή ισχύος. Όμως δεν 

οδήγησε σε μεταβολή της άναρχης δομής του συστήματος και χωρίς αυτού του 

είδους τη βαθιά μεταβολή δεν υπάρχει λόγος να αναμένεται ότι οι μεγάλες δυνάμεις 

θα συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά στον νέο αιώνα απ’ ό,τι σε προηγούμενους 

αιώνες». Εξάλλου, η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων για απόκτηση ισχύος ή 

αποτροπή περαιτέρω ισχυροποίησης άλλων δυνάμεων προς αποφυγή 

διασάλευσης του ισοζυγίου ισχύος, εξακολουθεί να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 

γι’ αυτές. Απόρρητο έγγραφο του αμερικανικού Πενταγώνου που διέρρευσε στον 

αμερικανικό Τύπο, ανέφερε πως «οι ΗΠΑ πρέπει να αποθαρρύνουν τις 

αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες από το να αμφισβητήσουν την αμερικανική 

ηγεσία ή να διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο περιφερειακό ή παγκόσμιο ρόλο». (Κ. 

Αρβανιτόπουλος 1999)  

Το βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου διεθνούς συστήματος αποτελεί η 

αξίωση κρατικής κυριαρχίας και η συνεπαγόμενη διεθνής αναρχία. Οι δύο αυτές 

αλληλένδετες πραγματικότητες απέκλεισαν σε διεθνές επίπεδο διευθετήσεις, για τον 

έλεγχό του φαινομένου της βίας και την επιβολή της τάξης, ανάλογης χροιάς με το 

εσωτερικό των κρατών. Η κανονιστική ανάπτυξη του διεθνούς συστήματος στη 

βάση του διεθνούς δικαίου και των διπλωματικών σχέσεων, εμφάνισε τον πόλεμο 

ως το ανεκτό επίπεδο βίας στο διεθνές σύστημα. (Bull 2001) 

Η δομική αδυναμία του διεθνούς συστήματος να ελέγξει κεντρικά και καθολικά 

τα φαινόμενα βίας οδήγησε στην αναζήτηση εναλλακτικών σχημάτων διατήρησης 

της διεθνούς τάξης. Τα κράτη ως οι κυρίαρχες μονάδες του συστήματος, αν και 

νομικά είναι ισότιμα διαφέρουν ως προς την ισχύ τους, γεγονός καταλυτικό στον 

τρόπο που αναπτύσσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Η διατήρηση της τάξης στο 

άναρχο διεθνές σύστημα διασαλεύεται από τα αίτια πολέμου που παρεισφρέουν 

στις διακρατικές σχέσεις και θέτουν τη σταθερότητά του σε κίνδυνο. Η διάκριση των 

κρατών βάσει της ισχύος τους είναι μια πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις που 

συνεχώς μεταβάλλεται λόγω της διαδικασίας της άνισης ανάπτυξης. Επί τη βάσει 
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της διαφοροποίησης των κρατών ως προς την ισχύ τους και των συνεπαγόμενων 

διευρυμένων αρμοδιοτήτων που απέκτησαν στο άναρχο διεθνές σύστημα, μια εκ 

των οποίων ήταν και η διατήρηση της τάξης, εμφανίστηκε το ζήτημα της ηγεμονικής 

σταθερότητας. Το συγκεκριμένο ζήτημα πρεσβεύει ότι η ύπαρξη ενός (ή 

περισσοτέρων) ισχυρού κράτους (ισχυρών κρατών) στο διεθνές σύστημα, ακόμη κι 

αν λειτουργούν με άξονα το κρατικό τους συμφέρον, δύνανται να ελέγχουν 

αποτελεσματικότερα τις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές υποθέσεις, και να 

επιφέρουν την τάξη. (Ζιώγας 2013) 

Η τάξη ως αιτούμενο στην ανθρώπινη ιστορία πρωταρχικό σκοπό έχει να 

ελέγξει το φαινόμενο της βίας και να περιορίσει συνθήκες αταξίας. Αναλύοντας τις 

έννοιες της τάξης και της αταξίας στο έργο του «Φλωρεντινή Ιστορία» ο Niccolo 

Machiavelli διατυπώνει και τη δική του άποψη: «Οι χώρες τις περισσότερες φορές 

αλλάζουν, έρχονται από την τάξη στην αταξία και ύστερα ξαναπερνούν από την 

αταξία στην τάξη. Γιατί, αφού η φύση δεν πρόσφερε σταθερότητα στα πράγματα του 

κόσμου, όταν πια φτάνουν στην ύψιστη τελειότητά τους, μη έχοντας να πάνε αλλού 

ψηλότερα, φυσικό είναι να ξεπέφτουν και αντίστοιχα σαν ξεπέσουν και η αταξία τα 

φέρει στο τελευταίο σκαλί, από ανάγκη παίρνουν τα πάνω, μην μπορώντας να 

ξεπέσουν άλλο. Κι έτσι πάντα, από καλό ξεπέφτουν στο κακό και από το κακό 

υψώνονται στο καλό. Η αρετή γεννάει την ησυχία, η ησυχία τη σχόλη, η σχόλη την 

αταξία και η αταξία το χαμό και αντίστοιχα από τον χαμό γεννιέται η τάξη, από την 

τάξη η αρετή και από αυτήν η δόξα και η καλή τύχη». (Horkheimer 1971)  

Κάθε μορφή πολιτικής οργάνωσης λοιπόν, αντικειμενικό σκοπό έχει να 

περιορίσει όσο το δυνατόν τα φαινόμενα βίας, επιβάλλοντας και διατηρώντας την 

τάξη στο εσωτερικό της. Βασικό γνώρισμα των πολιτικών οντοτήτων αποτελεί το 

μονοπώλιο χρήσης βίας από τις εξουσιοδοτημένες κρατικές αρχές. Στο επίπεδο των 

κρατών, που αποτελούν την κυρίαρχη μορφή πολιτικής οργάνωσης τους πέντε 

περίπου τελευταίους αιώνες, η βία ασκείται νόμιμα μόνο από τους αρμόδιους 

κρατικούς φορείς, οι οποίοι βέβαια ελέγχονται και λειτουργούν βάσει ενός 

συγκεκριμένου ενδοκρατικού νομικού πλαισίου. Το ζήτημα της τάξης και της 

άσκησης νομιμοποιημένης βίας εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του 

κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι του κάθε κράτους. Ενώ λοιπόν, στο εσωτερικό των 

κρατών το ζήτημα του ελέγχου της βίας και της επιβολής τάξης, μέσω της 
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μονοπώλησής του από το ίδιο το κράτος, έχει επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό, στο 

επίπεδό του διεθνούς συστήματος παραμένει εκκρεμές. (Ζιώγας 2013) 

Εκκινώντας από παρόμοιο στοχαστικό μετερίζι, με το Μακιαβέλλι και 

παρατηρώντας το μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα, ο Παναγιώτης Κονδύλης 

διατυπώνει την άποψη ότι, διατρέχοντας την καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία, 

ποτέ δεν θα διαπιστώσουμε πως υπήρξε απόλυτη τάξη ή απόλυτη αταξία. Η 

περίπτωση της διαρκούς και απόλυτης αταξίας θα επέφερε τη διάλυση της 

κοινωνικής ζωής, όπως τουλάχιστον τη γνωρίζουμε από την εποχή που οι 

άνθρωποι συμβίωναν σε οργανωμένες κοινότητες και η απόλυτη τάξη θα είχε 

επιφέρει τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων. (Κονδύλης 1992) 

Η θεώρηση των διεθνών σχέσεων πάνω στην οποία βασίζεται η μελέτη μου 

είναι αυτή του δομικού ρεαλισμού ή νεορεαλισμού, όπως την εισήγαγε στην 

πειθαρχία των διεθνών σχέσεων ο Keneth Waltz. Ο νεορεαλισμός ενώ κατανοεί τη 

συμπεριφορά των κρατών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ασφάλειας 

και άμυνας αποδεχόμενος την προσωποποίηση του «ορθολογικού κράτους» και 

την έννοια του εθνικού συμφέροντος, δεν εξετάζει τον ρόλο των αμιγώς εθνικών 

συμφερόντων, αφού τέτοια, καθώς διαμορφώνονται και τροποποιούνται από τις 

πιέσεις του διεθνούς συστήματος, δεν υπάρχουν σε καθαρή μορφή. Μας επιτρέπει 

όμως να καταλάβουμε το ρόλο του διεθνούς συστήματος στη διαμόρφωση του 

«εθνικού συμφέροντος» του κράτους, όταν ακριβώς το τελευταίο δέχεται τις πιέσεις 

του διεθνούς συστήματος. Με λίγα λόγια εισάγει το ρόλο του διεθνούς συστήματος 

στη διεθνή πολιτική, γεγονός που θα χρησιμοποιηθεί στην μελέτη για την εξέταση 

του ρόλου των συγκεκριμένων εθνοκρατικών δρώντων. 

Η υπόψη εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια: Αρχικά στο πρώτο 

κεφάλαιο το οποίο είναι και το θεωρητικό μέρος της εργασίας αναλύεται οι έννοιες 

της τάξης και σταθερότητας. Παρουσιάζεται μία επισκόπηση του νέου διεθνούς 

συστήματος καθώς και την νέα οικονομική τάξη μετά το ψυχρό πόλεμο. 

Παρουσιάζεται το πώς διαμορφώθηκε το άναρχο διεθνές σύστημα μετά το πέρας 

του ψυχρού πολέμου, με την κατανομή της ισχύος, καθώς και οι δρώντες του 

διεθνούς συστήματος. Το άναρχο διεθνές σύστημα λοιπόν μετά το πέρας του 

ψυχρού πολέμου από διπολικό μετατράπηκε σε ένα ηγεμονικό πολυπολικό 

σύστημα, όπου φυσικά ηγεμονική δύναμη είναι οι ΗΠΑ. Η ηγεμονία τους αυτή 



-7- 

οφείλεται στην υπεροχή τους έναντι των άλλων κρατών τόσο σε σκληρή όσο και 

ήπια ισχύ. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται οι όροι της ηγεμονίας και του ηγεμονισμού. 

Ανάλυση η οποία κρίνεται απαραίτητη για να  κατανοήσουμε καλύτερα την ηγεμονία, 

που ως φαινόμενο ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια και υπάρχει μέχρι σήμερα. 

Επιπλέον επεξηγείται και ο ηγεμονικός πόλεμος ο οποίος είναι η φυσική κατάληξη 

του ηγεμονισμού και ως παράδειγμα αναλύεται ο πρώτος ηγεμονικός πόλεμος, που 

έγινε στην ανθρώπινη ιστορία, ανάμεσα στην Αθήνα και στην Σπάρτη.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται κομβικές έννοιες οι οποίες θα συντελέσουν 

σημαντικά στην κατανόηση της εργασίας, αφού θα αποτελέσουν τη βάση για τη 

θεωρητική θεμελίωση αυτής. Ταυτόχρονα γίνονται και οι απαραίτητες 

μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, η εν λόγω εργασία θα 

προσπαθήσει να ελέγξει το συγκεκριμένο ζήτημα και ειδικότερα να απαντήσει στο 

ερώτημα σε ποιο βαθμό οι ηγεμονικές διατάξεις είναι κάτι περισσότερο από σχετικές 

ή απόλυτες ισορροπίες ισχύος, θέση που ρέπει κυρίως προς τη ρεαλιστική θέαση 

των διεθνών σχέσεων. Εξετάζεται επομένως, σε ποιο βαθμό ένα ηγεμονικά 

δομημένο διεθνές σύστημα δύναται να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις 

αποσταθεροποιητικές επενέργειες που υπάρχουν μετά τον ψυχρό πόλεμο και να 

διατηρήσει τη διεθνή τάξη.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο, εξετάζεται λεπτομερώς μεταψυχροπολεμικά, ο ρόλος 

και η επίδραση των μεγάλων δυνάμεων που έχουν ή θέλουν να επεκτείνουν την 

επιρροή τους παγκοσμίως. Διερευνάται οι σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων μεταξύ 

τους και επιχειρείται να διερευνηθεί η πολιτικοστρατηγική διάσταση της ηγεμονικής 

σταθερότητας. Επιπλέον, προσπαθείται να γίνει μία μικρή αποτίμηση της 

μεταψυχροπολεμικής διεθνούς τάξης.  

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται η αποτύπωση των κυριότερων 

συμπερασμάτων που εξάγονται από την προηγηθείσα ανάλυση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  

 Η τάξη ως αιτούμενο στην ανθρώπινη ιστορία πρωταρχικό σκοπό έχει να 

ελέγξει το φαινόμενο της βίας και να τερματίσει συνθήκες αταξίας. Κάθε μορφή 

πολιτικής οργάνωσης αντικειμενικό σκοπό έχει να περιορίσει, όσο το δυνατόν, τα 

φαινόμενα βίας επιβάλλοντας και διατηρώντας την τάξη στο εσωτερικό της. Από τον 

παραπάνω συλλογισμό προκύπτει σχέση της πολιτικής, με την ευρύτερη έννοια του 

όρου και της βίας. Για τη Γερμανίδα φιλόσοφο Hannah Arendt, η σχέση βίας και 

πολιτικής συνδέεται µε τις γενικότερες αναλύσεις της αναφορικά µε τις 

δραστηριότητες της vita activa, το µόχθο, την εργασία και την πράξη αλλά και µε την 

ερμηνεία που αποδίδει στις έννοιες του δημοσίου και του ιδιωτικού. Κεντρικό ρόλο 

στη θέση της ως προς το προκείμενο διαδραματίζουν οι αναφορές της στην πολιτική 

θεωρία και πραγματικότητα της αρχαίας ελληνικής «πόλεως». Διαπιστώνει λοιπόν, 

πως στον αρχαιοελληνικό δημόσιο χώρο το εργαλείο το οποίο θεωρούταν συμβατό 

µε τα πολιτικά πράγματα ήταν η πειθώ, σε αντιδιαστολή µε τη βία που κυριαρχούσε 

στους υπόλοιπους τομείς της ζωής. (Arendt 2006) Η πολιτική εκδηλώνεται µέσω της 

πράξης και της ομιλίας, σε αντιπαραβολή προς τη βία η οποία δεν 

επιχειρηματολογεί και συνεπώς λειτουργεί «σιωπηρά». (Arendt 1986)  

 Η αρχαιοελληνική αντίληψη έρχεται σε αντιπαράθεση µε τον κεντρικό ρόλο 

που κατέχει πλέον η βία στη σκέψη του Νiccolo Machiavelli και άλλων νεωτερικών 

στοχαστών, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της 

Γαλλικής Επανάστασης, όπου δε νοείται πολιτική χωρίς βία.4 Αν κάτι χαρακτηρίζει 

συνολικά το έργο της Arendt είναι η προσπάθειά της να αποσαφηνίσει τις κεντρικές 

έννοιες  που  μεταχειρίζεται  η  πολιτική  θεωρία, να  δημιουργήσει  δηλαδή  µία 

σαφή ορολογία πρόσφορη για τα πολιτικά ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτής της 

απόπειρας εντάσσονται οι στοχασμοί της γύρω από το περιεχόμενο της έννοιας της 

                                            

4 «Ανάλογη είναι και η θέση του Μαρξ, τοποθέτησε τη βία σε κεντρική θέση στο πλαίσιο της 
διακυβέρνησης, κυρίως λόγω της αντίληψής του για το κράτος ως κάτοχο των µέσων της βίας και ως 
όργανο της κυρίαρχης τάξης για την εκμετάλλευση και την καταπίεση της κοινωνίας. Ο Μαρξ 
αντιλήφθηκε τη βία ως «µαία» της ιστορίας και της κοινωνικής αλλαγής». Hannah Arendt, Για την 
επανάσταση, σ. 33-34 και Hannah Arendt, Η ανθρώπινη κατάσταση, σελ. 311 
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βίας. (Arendt 2006)  

 Αναλύοντας τη βία μεταξύ κυρίαρχων πολιτικών οντοτήτων, η Arendt θεωρεί 

πως ο πόλεμος είναι ο έσχατος και ανελέητος κριτής των διεθνών διαφορών. 

(Arendt 2000) Οι πόλεμοι μεταξύ των πόλεων και η ηγεμόνευση σε βάρος 

εξωτερικών αντιπάλων επιχειρεί να διασφαλίσει ή να εξασφαλίσει συνθήκες που 

κρίνονται αναγκαίες ή τουλάχιστον σημαντικές για την επιβίωση ή την ευζωία του 

πολιτικού σώματος. Με αυτή την έννοια η βία στις εξωτερικές σχέσεις είναι ίσως 

χρήσιμη, παρόλα αυτά δεν είναι πράξη πολιτική. (Lang 2005) Η άποψη της Arendt 

έρχεται σε αντίθεση με την Κλαουσεβιτσιανή θεώρηση ότι, ο πόλεμος είναι η 

συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.  

Η ύπαρξη του πολιτικού κινήτρου είναι και το στοιχείο που διαφοροποιεί τον 

πόλεμο από βία. Η ασυμβατότητα της πολιτικής µε τη βία οφείλεται στα γενικά 

χαρακτηριστικά της πολιτικής. Επιχειρώντας µία σύντοµη απαρίθµηση, η πολιτική 

πραγματώνεται μέσω της πειθούς, αντίθετα µε τη βία που επιβάλλεται. Η πολιτική 

απαιτεί την παρουσία των πολλών, ενώ η βία, καθώς μεταχειρίζεται εργαλεία, είναι 

το µέσο του ενός ή των ολίγων για να επιβάλλουν τη βούλησή τους. Η κεντρική 

κατηγορία της πολιτικής είναι το νόηµα, ενώ η βία συνιστά απλώς το µέσο για ένα 

σκοπό. Τέλος, η βία λειτουργεί στο πλαίσιο της αναγκαιότητας, εν αντιθέσει με την 

πολιτική που είναι ο κατεξοχήν χώρος της ελευθερίας. Για όλους τους παραπάνω 

λόγους, παρότι η βία συχνά υπάρχει «περιφερειακά» της πολιτικής, επ’ ουδενί λόγο 

δεν αποτελεί κατηγόρημά της. (Arendt 1986)  

Ο Παναγιώτης Κονδύλης αναλύοντας τον πόλεμο διαπιστώνει πως 

ανεξαρτήτως από τη μορφή που θα λάβει μια πολεμική αναμέτρηση είναι 

ενταγμένος σε μια πολιτική στόχευση. Οι υπαρξιακές διαστάσεις της βίας, της 

εχθρότητας, της βούλησης και του εξαναγκασμού του αντιπάλου αποτελούν 

σταθερές που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία και πολιτισμό, που οδηγούνται στη 

σύγκρουση με στόχο να αναγκάσουμε τον αντίπαλο να εκτελέσει τη βούλησή μας. 

(Κονδύλης 1998)  

Στο εσωτερικό των πολιτικών οντοτήτων το ζήτημα της βίας έχει επιλυθεί, σε 

μεγάλο βαθμό, μέσω της μονοπώλησής της από την εκάστοτε πολιτική εξουσία 

δημιουργώντας συνθήκες τάξης. Η εσωτερική κυριαρχία κάθε κράτους έγκειται και 
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στην ανάπτυξη των κοινωνικοπολιτικών θεσμών που θα το καταστήσουν βιώσιμο 

μέσα από ένα σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων το οποίο θα διατηρεί και θα 

διευρύνει τη νομιμοποίηση της εκάστοτε εξουσίας. (Π. Ήφαιστος 2003)  

Βασικό γνώρισμα των πολιτικών μορφωμάτων αποτελεί το μονοπώλιο 

χρήσης βίας από τις εξουσιοδοτημένες κρατικές αρχές. Η βία ασκείται 

νομιμοποιημένα μόνο από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, οι οποίοι βέβαια 

ελέγχονται και λειτουργούν βάσει ενός συγκεκριμένου νομικού πλαισίου. Το ζήτημα 

της τάξης και της άσκησης νομιμοποιημένης βίας εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο 

του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι του κάθε κράτους. Στην εσωτερική έννομη τάξη 

επομένως, η σχέση δικαίου και βίας είναι ξεκάθαρη : «η χρήση βίας επιτρέπεται 

μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως για την άμυνα απέναντι σε παρούσα και 

άδικη επίθεση». Κάθε άλλη εκδήλωση βίας είναι εκτός του νομικού πλαισίου και 

θεωρείται παράνομη, διότι απαγορεύεται ρητά η χρήση βίας από ιδιώτες, ενώ 

επιτρέπεται υπό αυστηρά ορισμένες προϋποθέσεις στα όργανα του κράτους τα 

οποία είναι αρμόδια με τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σε τελική 

ανάλυση, η φύση της εσωτερικής έννομης τάξης ενέχει εξαναγκασμό στο βαθμό που 

η υπακοή του πολίτη στον κανόνα αποφυγής χρήσης βίας συνδέεται με το γεγονός, 

ότι η οργανωμένη πολιτεία σε κάθε περίπτωση τον εξαναγκάζει να υπακούσει με 

τον φόβο της επιβολής κυρώσεων. (Ian 2005)  

Όλες οι προηγούμενες έννοιες, η ισχύς, η ηθική, το δίκαιο και η βία, 

συνδέονται με την έννοια της τάξης, δημιουργώντας το ευρύτερο φάσμα των 

πολιτικών σχέσεων, τόσο στο ενδοκρατικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο Hedley 

Bull στο έργο του ‘‘Η Άναρχη Κοινωνία’’ εξετάζει την έννοια της τάξης και τη θεωρεί 

ως «μια πραγματική ή πιθανή κατάσταση ή κατάσταση πραγμάτων, όχι όμως μια 

αξία, στόχος ή σκοπός». Συνεχίζοντας την ανάλυση του ως προς το ρόλο της τάξης 

εντός της κοινωνικής ζωής αναφέρει ό,τι είναι «ένα μοντέλο ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, το οποίο στηρίζει στοιχειώδεις, πρωταρχικούς ή οικουμενικούς 

σκοπούς της κοινωνικής ζωής». Πιο συγκεκριμένα: Πρώτον, όλες οι κοινωνίες 

προσπαθούν να διασφαλίσουν, ότι η ζωή των πολιτών προστατεύεται από την 

ανεξέλεγκτη βία, η οποία καταλήγει σε θάνατο ή σε σωματική βλάβη. Δεύτερον, όλες 

οι κοινωνίες προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι υποσχέσεις όταν δοθούν, θα 

τηρηθούν ή ότι οι συμφωνίες, όταν συναφθούν, θα εφαρμοστούν. Τρίτον, όλες οι 

κοινωνίες επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η ιδιοκτησία πραγμάτων θα παραμείνει 
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σε κάποιο βαθμό σταθερή και ότι δεν θα υφίστανται διαρκείς και δίχως όρια 

αμφισβητήσεις. Ο Bull θεωρεί την ύπαρξη της τάξης προαπαιτούμενο κάθε 

κοινωνικής διεργασίας και γι’ αυτό το λόγο καταλήγει ότι, η δικαιοσύνη στην 

κοινωνική ζωή προϋποθέτει ύπαρξη τάξης. (Bull 2001) 

1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΞΗΣ  

 Η έννοια της τάξης στο διεθνές σύστημα, άρχισε σταδιακά να εξαρτάται με τη 

επικράτηση του έθνους - κράτους ως του αυτονόητου τρόπου πολιτικής 

συγκρότησης των κοινωνιών, ώστε τους τελευταίους αιώνες να λογίζεται πλέον ως 

το κυρίαρχο πολιτικό γεγονός των διεθνών σχέσεων. Επί τη βάσει της 

εθνικoκρατικής λογικής εδράζεται η δομή του διεθνούς συστήματος, που 

προϋποθέτει την κρατική κυριαρχία ως καθεστώς οργάνωσης των διεθνών 

σχέσεων. Η κυριαρχία των κρατών αποτελεί τη συνθήκη εκείνη που καθορίζει τη 

διεθνής τάξη, που σύμφωνα με το Bull είναι «ένα μοντέλο συμπεριφοράς που 

εξυπηρετεί τους στοιχειώδεις ή πρωταρχικούς στόχους της κοινωνίας των κρατών 

ή της διεθνούς κοινωνίας». Και η διεθνής τάξη δεν προϋποθέτει ύπαρξη κανόνων 

και άρα διεθνές δίκαιο. Η διεθνής τάξη διαφέρει από την παγκόσμια τάξη που είναι 

«τα μοντέλα ή ρυθμίσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς που υποστηρίζουν τους 

στοιχειώδεις ή πρωταρχικούς στόχους της κοινωνικής ζωής, στα πλαίσια της 

ανθρωπότητας στο σύνολό της», διότι «η τάξη στα πλαίσια της ανθρωπότητας ως 

συνόλου, είναι κάτι ευρύτερο από την τάξη μεταξύ των κρατών. Κάτι που ηθικά 

προηγείται αυτής». (Bull 2001) 

Αποσαφηνίζοντας τις έννοιες ο Bull συνδέει τη σταθερότητα με την 

διατήρηση της κρατικής κυριαρχίας. Σύμφωνα με τον Bull, αυτός είναι ένας από τους 

σκοπούς της διεθνούς κοινωνίας,5 η οποία συνεπάγεται μία ρύθμιση της 

συμπεριφοράς που εξυπηρετεί τους πρωταρχικούς σκοπούς κάθε κοινωνίας. 

Θεμελιώδης σκοπός των κρατών είναι η διατήρηση του ίδιου του συστήματος και με 

αυτή την έννοια η αντιμετώπιση και συγκράτηση των τάσεων ηγεμονικών 

διευθετήσεων του διεθνούς συστήματος. Τα κράτη επιδιώκουν τους κοινούς 

                                            

5  «Διεθνής κοινωνία ή κοινωνία κρατών υπάρχει, όταν μία ομάδα κρατών που έχουν επίγνωση 
ορισμένων κοινών συμφερόντων και κοινών αξιών σχηματίζουν μία κοινωνία υπό την έννοια ότι 
αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους να συνδέονται με ένα κοινό σύνολο κανόνων στις μεταξύ τους 
σχέσεις και να συμμετέχουν στη λειτουργία κοινών θεσμών». Hedley Bull: Η άναρχη κοινωνία, σελ. 51. 
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στόχους κάθε κοινωνικής ζωής που είναι πρώτα, ο περιορισμός της βίας και η 

προστασία της ζωής, που επιτυγχάνεται με την διακρατική συνεργασία και την 

αμοιβαία αναγνώριση των κρατικών κυριαρχιών, ώστε τα κράτη να διατηρούν το 

μονοπώλιο άσκησης βίας και να μην αναγνωρίζουν το δικαίωμα άσκησης αυτού του 

δικαιώματος σε άλλες ομάδες. Επίσης, τα κράτη δέχονται περιορισμούς στο δικό 

τους δικαίωμα χρήσης βίας, όπως το ότι ο πόλεμος διεξάγεται για ένα δίκαιο σκοπό 

(νόμιμη άμυνα) και τους περιορισμούς στη διεξαγωγή του πολέμου (Δίκαιο των 

Ενόπλων Συγκρούσεων). (Bull 2001) 

Άλλος σκοπός της κοινωνικής ζωής, όπως πραγματώνεται στα πλαίσια της 

διεθνούς τάξης, είναι η τήρηση των συμφωνιών με βάση την αρχή του διεθνούς 

δικαίου "pacta sunt servanta" και η αμοιβαία αναγνώριση της κρατικής κυριαρχίας. 

Η τάξη μπορεί να αναγνωρισθεί στην πρακτική των κρατών, όσο ατελής και 

επισφαλής αυτή είναι. Η απόδειξη για την ύπαρξη διεθνούς τάξης, παρά τη διεθνή 

αναρχία, κατοπτρίζεται στην ύπαρξη κοινών συμφερόντων για την επίτευξη αυτών 

των σκοπών και στην ύπαρξη βασικών κανόνων και στη συμμετοχή των κρατών 

στους διεθνείς θεσμούς. Οι διεθνείς θεσμοί εννοούνται για τον Bull με την 

ανθρωπολογική τους έννοια, ως επαναλαμβανόμενοι τύποι διεθνούς συμπεριφοράς 

και περιλαμβάνουν την ισορροπία της ισχύος, την διπλωματία, το διεθνές δίκαιο, τις 

μεγάλες δυνάμεις, ακόμα και τον πόλεμο. (Bull 2001) 

Η ύπαρξη βασικών κανόνων6 είναι ενδεικτική της κυρίαρχης πολιτικής 

επιλογής των κρατών, που είναι η αυτοσυντήρησή τους. Η αυτοσυντήρηση των 

κρατών απαιτεί την ειρήνη, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα. Αν πρωταρχικός 

σκοπός κάθε κράτους ήταν η ειρήνη, τότε θα ήταν προτιμητέα η υποχώρηση έναντι 

των απαιτήσεων των αναθεωρητικών κρατών. Η ειρήνη εννοείται όχι με την 

οικουμενική της έννοια, αλλά σε συμφωνία με ορισμένες αρχές που είναι γενικά 

αποδεκτές. Κάθε κράτος αναζητεί την ειρήνη που διαφυλάσσει και προάγει το ευρύ 

                                            

6 Οι κανόνες είναι γενικές επιβεβλημένες αρχές που απαιτούν - εξουσιοδοτούν τάξεις ατόμων να 
συμπεριφέρονται με καθορισμένους τρόπους. Οι κανόνες είναι κοινωνικά αποτελεσματικοί όταν 
εκπληρώνουν τις ακόλουθες λειτουργίες: Πρέπει να κατασκευάζονται, κοινοποιούνται, εφαρμόζονται, 
ερμηνεύονται, επιβάλλονται, νομιμοποιούνται, προσαρμόζονται και να προστατεύονται. Εδώ πρέπει να 
αναφέρουμε 3 συμπλέγματα κανόνων που είναι απαραίτητα στην διατήρηση της διεθνούς τάξης. Πρώτον 
η θεμελιώδης ή καταστατική κανονιστική αρχή της παγκόσμιας πολιτικής (η κοινωνία των κρατών είναι η 
ανώτατη αρχή της πολιτικής οργάνωσης). Δεύτερον τους κανόνες συνύπαρξης (περιορίζουν την θέση 
της βίας στην παγκόσμια πολιτική) και τρίτον η ρύθμιση συνεργασίας μεταξύ των κρατών (οικονομικής, 
στρατηγικής ή κοινωνικής φύσης). Hedley Bull, Η άναρχη κοινωνία, σελ. 110-114.  



-13- 

φάσμα των συμφερόντων του και την θέση του στο διεθνές σύστημα. Για αυτόν το 

λόγο η ειρήνη είναι συνδεδεμένη με την ασφάλεια και τα κράτη είναι πρόθυμα να 

διαφυλάξουν την ανεξαρτησία τους, ακόμα και με πόλεμο. (Bull 2001) 

 Ο Bull αντιπαραθέτει την τάξη ως γεγονός με την δικαιοσύνη ως αξία, 

συνήθως επιμένοντας ότι η τάξη προηγείται της δικαιοσύνης για πρακτικούς λόγους, 

αφού η πρώτη αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη της δεύτερης. Αν 

εξετάσουμε όμως την σχέση της τάξεως και της δικαιοσύνης θα δούμε ότι η 

δικαιοσύνη είναι συστατικό μέρος της τάξεως, επειδή η τάξη δημιουργείται με την 

επιδίωξη των βασικών κοινωνικών σκοπών που υπονοείται ότι είναι «δίκαιοι». Η 

τάξη εμπεριέχει ηθικές όψεις, όπως αυτή περί δικαιοσύνης και η διατήρηση της 

σημαίνει προαπαιτούμενο επιβολής της δικαιοσύνης. Τα κριτήρια για τη δικαιοσύνη 

και το δίκαιο είναι υπονοούμενα στην τάξη που εγκαθιδρύεται, γι’ αυτό το λόγο δεν 

υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο εννοιών, καλύτερα οι δύο έννοιες μπορούν να 

θεωρηθούν συμπληρωματικές. Δίχως αμφιβολία η δικαιοσύνη σε τελική ανάλυση 

έχει ένα υποκειμενικό περιεχόμενο. Ενώ το πρόβλημα έχει λυθεί σε επίπεδο 

κράτους και η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι αποκεντρωμένη στα κράτη - μέλη του 

διεθνούς συστήματος, ο τρόπος λειτουργίας της διεθνούς κοινωνίας παραβιάζει σε 

πολλές περιπτώσεις τις κοινές έννοιες της δικαιοσύνης, όπως για παράδειγμα η 

ισορροπία της ισχύος επιτρέπει τον πόλεμο ή και τον αφανισμό των μικρότερων 

κρατών προς όφελος αυτής της ισορροπίας. (Harris 1993)  

 Η τάξη στη διεθνή πολιτική μπορεί να εξαρτάται από κάποια τυχαία γεγονότα 

τα οποία συμβάλλουν στην τάξη, ακόμη κι όταν τα κράτη δεν έχουν κάποια κοινά 

συμφέροντα, κανόνες, ή θεσμούς, δε σχηματίζουν δηλαδή διεθνή κοινωνία αλλά 

διεθνές σύστημα. Στο πλαίσιο μιας διεθνούς κοινωνίας η τάξη δεν είναι μόνο 

συνέπεια κάποιων τυχαίων γεγονότων, αλλά ενός αισθήματος κοινών συμφερόντων 

αναφορικά με τους στόχους της κοινωνικής ζωής, κανόνων που προσδιορίζουν τη 

συμπεριφορά την υποστηρικτική των εν λόγω στόχων και θεσμών που συμβάλλουν 

στο να καταστούν αυτοί οι κανόνες αποτελεσματικοί. (Bull 2001)  

Επομένως, μη όντας η τάξη πάντα αποτέλεσμα τυχαίων ισορροπιών ισχύος, 

δύναται και να καταστεί αξία. Δηλαδή, επιδιωκόμενος στόχος για τάξη από τους 

δρώντες ενός διεθνούς συστήματος ή διεθνούς κοινωνίας, δύναται να εκληφθεί ως 

αντίστοιχος της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Bull, «η δικαιοσύνη, σε οποιαδήποτε 
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από τις μορφές της, είναι εφικτή μόνο μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο τάξης». Εκ των 

προτέρων, δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις έννοιες τάξη και δικαιοσύνη. 

Ωστόσο, μια διεθνής τάξη δύναται να αποκλείει συγκεκριμένες μορφές δικαιοσύνης 

– η σημερινή διεθνής τάξη αποκλείει για παράδειγμα την ατομική ή ανθρώπινη και 

την κοσμοπολίτικη ή παγκόσμια και προάγει τη διεθνή ή διακρατική δικαιοσύνη – 

και μια μορφή δικαιοσύνης να απαιτεί μια νέα τάξη. (Ζιώγας 2013) 

 Αναλύοντας την έννοια της Διεθνούς Κοινωνίας σε συνάρτηση με τη διεθνή 

τάξη, η Ειρήνη Χειλά αναφέρει ότι «η διεθνής πολιτική αποκλείει κάποιου είδους 

τάξη, προσδιορίζοντας την αναρχία με όρους απουσίας μιας παγκόσμιας 

κυβέρνησης. Το ερώτημα βέβαια του κατά πόσο η προώθηση της ιδέας της διεθνούς 

κοινωνίας μπορεί να μετριάσει την αναρχία της διακρατικής τάξης, παραμένει και 

απασχολεί όχι μόνο θεωρητικούς του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων, 

αλλά και πολιτικούς». (Ε. Χειλά 2006)   

 Σε άλλο μέρος της μελέτης της για τη Διεθνή Κοινωνία και την κανονιστική 

ανάπτυξη του διεθνούς συστήματός, επί τη βάσει κριτηρίων αρχών που 

εξυπηρετούν τα ηγεμονικά κράτη, η Ειρήνη Χειλά σημειώνει ότι «η υπεράσπιση 

αρχών και κανόνων περί διεθνούς ηθικής, δικαιοσύνης, ισότητας εξυπηρετούσαν 

μια ηγεμονική λογική, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν προωθούσε την ιδέα της 

διεθνούς κοινωνίας». (Ε. Χειλά 2006) 

 Για το θέμα της επικράτησης καθολικών κριτηρίων ως προϋπόθεση μιας 

παγκόσμιας κοινωνίας ο Martin Wight εισήγαγε στις διεθνείς σχέσεις την έννοια του 

επαναστατισμού. Στη βαθυστόχαστη ανάλυσή του διακρίνει μεταξύ τριών ειδών 

επαναστατισμού με σκοπό την εξομοίωση. Πρώτον, τη δογματική ομοιομορφία, η 

οποία απαιτεί ιδεολογική ομοιογένεια και αντλεί από το έργο του Kant περί «Αιώνιας 

Ειρήνης». Δεύτερον, τον δογματικό ιμπεριαλισμό, ο οποίος απαιτεί τη δράση μίας 

μεγάλης δύναμης που θα επιβάλει την ομοιομορφία. Τρίτον, τον κοσμοπολιτισμό, 

δηλαδή την εγκαθίδρυση μίας παγκόσμιας κοινωνίας ατόμων που θα υπερβαίνει τα 

κράτη και τα έθνη. (M. Wight 1991)  

 Ο Bull διακρίνει και μια ακόμη άποψη, μια φιλελεύθερη ή προοδευτική, την 

οποία θα τοποθετούσαμε εγγύτερα στο Ρασιοναλισμό, σύμφωνα με την οποία η 

σύγκρουση μεταξύ τάξης και δικαιοσύνης δεν είναι αναπόφευκτη. Εκείνο που αναζητά 
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διαρκώς η συγκεκριμένη άποψη είναι τρόπους συμφιλίωσης μεταξύ τάξης και 

δικαιοσύνης. Σύμφωνα λοιπόν με τον Hedley Bull, η διεθνής τάξη είναι «ένα μοντέλο 

συμπεριφοράς που εξυπηρετεί τους στοιχειώδεις ή πρωταρχικούς στόχους της 

κοινωνίας των κρατών ή της διεθνούς κοινωνίας». Οι στόχοι αυτοί είναι: (Bull 2001) 

α H διατήρηση του συστήματος και της κοινωνίας κρατών. 

β Η διατήρηση της κρατικής ανεξαρτησίας και της εξωτερικής 

κυριαρχίας. 

γ Η ειρήνη. 

δ. Ο περιορισμός της βίας, η τήρηση των συμφωνιών και η προστασία 

της ιδιοκτησίας (δηλαδή η αμοιβαία αναγνώριση κυριαρχίας).  

 Ο John Ikenberry θεωρεί πως ένα από τα βασικότερα προβλήματα στην 

ιστορία των διεθνών σχέσεων, σχετίζεται με την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση της 

τάξη σε ένα σύστημα κυρίαρχων κρατών. (Ikenberry 2001)  

Επί τη βάσει τις ίδιας συλλογιστικής ο Χαράλαμπος Παπασωτηρίου 

παρατηρεί ότι «τα κυρίαρχα κράτη χρειάζονται διεθνή τάξη και τα οφέλη τns, 

δυσανασχετούν ωστόσο με την κάθε έκφανση υποταγής τους στις μεγάλες 

δυνάμεις, καθώς επιδιώκουν να διαφυλάσσουν όσο περισσότερο γίνεται την 

ουσιαστική εθνική ανεξαρτησία τους. Οι μεγάλες δυνάμεις είναι απαραίτητες για την 

εξασφάλιση τns διεθνούς τάξης αλλά και επικίνδυνες, όταν χρησιμοποιούν την ισχύ 

τους σε βάρος πιο αδύναμων κρατών και ακόμα πιο επικίνδυνες, όταν 

αναμετριούνται μεταξύ τους σε μεγάλους πολέμους. Η ένταση μεταξύ των επιταγών 

της διεθνούς τάξης, αφενός και της ουσιαστικής εθνικής ανεξαρτησίας, αφετέρου, 

διέπει την άναρχη κοινωνία των κυρίαρχων κρατών διαρκώς και αποτελεί μόνιμη 

πηγή τριβών και διαφωνιών. Τα κράτη είναι διατεθειμένα να απωλέσουν μέρος τns 

ουσιαστικής ανεξαρτησίας τους χάριν της ασφάλειας που παρέχει η συμμετοχή σε 

μία συμμαχία, χάριν των αναπτυξιακών οφελών από ένα διεθνές οικονομικό 

σύστημα ή για άλλα οφέλη της διεθνούς τάξης. Ταυτόχρονα όμως επιδιώκουν να 

διαφυλάσσουν όση από την ελευθερία δράσης τους είναι εφικτή σε τέτοια πλαίσια». 

(Χ. Παπασωτηρίου 2009) 

 Σύνηθες είναι το φαινόμενο μετά από κάθε πόλεμο, οι νικήτριες δυνάμεις να 
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επανακαθορίζουν τους κανόνες και τις αξίες στην διεθνή σκηνή, έτσι ώστε να 

επαναφέρουν την τάξη συνδέοντας τη σταθερότητα στο διεθνές σύστημα με την 

κατανομή ισχύος. Το ζήτημα που προκύπτει είναι σε ποιο βαθμό ο διευρυμένος 

ρόλος, που εκ των πραγμάτων ασκεί το ηγεμονικό κράτος (ή κράτη) διασφαλίζει 

αποτελεσματικότερα τη διεθνή τάξη;  (Ikenberry 2001) 

 Τέλος, ο όρος νέα διεθνής τάξη χρησιμοποιήθηκε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 

από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Στην προσπάθειά του να περιγράψει 

τη νέα διεθνή πραγματικότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε να τονίσει, όπως και 

ο μετέπειτα διάδοχος του Μπιλ Κλίντον, ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ ήταν διεθνή, 

ότι η χώρα αυτή έχει ευθύνη και επομένως αξιώσεις σχετικά με τη διεθνή ασφάλεια 

και γενικότερα την επίλυση των διεθνών προβλημάτων. Η νέα διεθνής τάξη θα ήταν 

μια τάξη με εγγυητή τις ΗΠΑ. (Δάμτσας 1998)  

1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ     

 Η έννοια της σταθερότητας έκανε την εμφάνισή της, στο λεγόμενο ως σημείο 

απογείωσης στην καμπύλη του πολιτισμού, την μεταβατική περίοδο από το 

μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή. Η έννοια της σταθερότητας στα διεθνή συστήματα 

προέκυψε ως αποτέλεσμα της αντίληψης που θέλει τον κόσμο ως ένα μηχανισμό 

σε ισορροπία (ωρολογοποιού, ζυγού σε ισορροπία). Στις διεθνείς σχέσεις όμως 

παρατηρείται μια αρνητική προσέγγιση της έννοιας, πως μπορεί να αποφευχθεί ο 

πόλεμος, αντί να εξετάζεται πως μπορεί να διαφυλαχθεί η ειρήνη. 

Η "σταθερότητα" είναι έννοια ασαφής και είναι δύσκολο να προσδιορισθεί 

εννοιολογικά. Ίσως και για αυτόν το λόγο να είναι δύσκολο και να προσδιορισθεί 

αριθμητικά, να μετρηθεί δηλαδή. Αναρωτιέται κανείς δηλαδή μήπως τελικά ο 

Richard Cobden είχε δίκαιο όταν έγραφε για την “ισορροπία ισχύος", την 

περιβάλλουσα και συχνά ταυτιζόμενη με τη “σταθερότητα" έννοια : «Δεν πρόκειται 

για σοφιστεία, για λάθος ή για απάτη, πρόκειται για ένα απερίγραπτο και ακατανόητο 

τίποτα. Δεν είναι τίποτα άλλο από ασυνάρτητες λέξεις, δεν είναι ιδέες, αλλά ήχοι 

όπως εκείνες οι άναρθρες συλλαβές που συνέθεταν οι πρόγονοί μας μόνο και μόνο 

για να αυτοθαυμάζονται με τις λέξεις που δημιούργησαν». (Η. Κουσκουβέλης 1997) 
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Επίσης, η σταθερότητα είναι μία "αρνητική" και συντηρητική έννοια.7 

Τουλάχιστον μία από τις σημασίες της αντιβαίνει το πνεύμα της ισορροπίας ισχύος, 

η οποία ισορροπία απαιτεί συνεχή αναπροσαρμογή. Με την αντίθεσή της σε αυτή 

τη λειτουργία μέσα από την προσπάθεια διατήρησης του status quo, δε συμβάλλει 

απαραίτητα στην αποφυγή του πολέμου, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις πιθανότητες 

εκδήλωσης του πολέμου. (Η. Κουσκουβέλης 1997)  

Παρά το γεγονός ότι, τόσο η λειτουργία των συμμαχιών όσο και της 

ισορροπίας της ισχύος, ήταν γνωστές στους αρχαίους Έλληνες πολιτικούς και 

θεωρητικούς, όπως αποδεικνύεται περίτρανα από την ανάλυση του 

«Πελοποννησιακού Πολέμου», η έννοια της σταθερότητας διατυπώθηκε για πρώτη 

φορά στις φυσικές επιστήμες και βαθμιαία μεταφυτεύτηκε τόσο στις κοινωνικές 

αντιλήψεις όσο και στις κοινωνικές επιστήμες και κατ' αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε η 

ιδέα της δημιουργίας ενός μηχανισμού διατήρησης της παγκόσμιας σταθερότητας, 

η οποία στην πορεία ταυτίστηκε αποκλειστικά με την εύρεση τρόπων αποφυγής 

συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης. (Η. Κουσκουβέλης 2004)  

Οι Deutsch και Singer όρισαν την σταθερότητα ως «την πιθανότητα να 

διατηρήσει το σύστημα όλα τα βασικά του χαρακτηριστικά», δηλαδή «να μη γίνει 

κανένα κράτος κυρίαρχο» του συστήματος και «να εξακολουθούν να επιβιώνουν τα 

περισσότερα μέλη του και να μην επέλθει μεγάλης κλίμακας πολεμική σύρραξη.8 (Η. 

Κουσκουβέλης 2004) 

 Ο Richard Rosecrance όρισε την αστάθεια ως τον αριθμό των διαφορετικών 

τύπου πολέμων. (Rosecrance 1963) Εξετάζοντας την ικανότητα που διαθέτει ένα 

κράτος για την αντιμετώπιση αναταραχών που απειλούν να υπονομεύσουν την 

υπάρχουσα κατάσταση ισχύος στο διεθνές σύστημα, ο Rosecrance δέχεται ότι η 

σταθερότητα συνδέεται με την έννοια της ισχύος και ότι μόνο οι ισχυρές χώρες είναι 

σε θέση να ελέγχουν την σταθερότητα. Η σταθερότητα ενός συστήματος τότε 

                                            

7 Είναι μια έννοια που έλκει τις ρίζες της από την αρχαιότερη θεώρηση των διεθνών σχέσεων 
τον κλασικό ρεαλισμό. Βλ. Ηλίας Κουσκουβέλης, «Η Έννοια της Σταθερότητας στη Θεωρία της 
Διεθνούς Πολιτικής» Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών,Τόμος ΣΤ , τεύχος 21,Μάϊος 1997  

8 Mεγάλης κλίμακας πολεμικές συρράξεις θεωρούνται κατά τους δύο συγγραφείς αυτές που 
προκαλούν περισσότερους από 10.000 νεκρούς. Βλ. Deutsch Karl W. and Singer David J., 
«Multipolar power systems and international stability», World Politics, τομ. ΧVΙ, Απρίλιος 1964, 
σελ.390. 
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ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ των ταραχών και των ρυθμιστικών δυνάμεων : «Ένα 

σύστημα είναι σταθερό, όσο ο λόγος των δύο μεγεθών είναι μικρότερος από την 

μονάδα». (Η. Κουσκουβέλης 2004) 

Μία εν πρώτοις παρόμοια αντίληψη για τη σταθερότητα υιοθέτησε και ο 

Organski. Θεωρεί ότι για να λειτουργήσει επιτυχώς η ισορροπία της ισχύος, είναι 

απαραίτητο να διατηρήσει την ανεξαρτησία τους τα μικρά κράτη, να κατανεμηθεί 

ισότιμα η ισχύς μεταξύ των διαφόρων κρατών και συνασπισμών και να μην υπάρχει 

πόλεμος. Τονίζει όμως και τη σημασία της υπεροχής ενός κράτους ή ενός 

συνασπισμού για την έλλειψη πολέμου λέγοντας ότι «Η υπέρτερη ισχύς στα χέρια 

ενός κράτους ή ομάδας κρατών δεν απειλεί απαραίτητα την παγκόσμια ειρήνη ή την 

ανεξαρτησία των μικρότερων κρατών. Οι μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια 

ειρήνη δεν προήλθαν από ήδη καθιερωμένα κράτη (τα οποία χρησιμοποίησαν ήδη 

την ισχύ τους για την διαμόρφωση ενός ικανοποιητικού γι΄ αυτά status quo) αλλά 

από λιγότερο ισχυρούς διεκδικητές». (Organski 1968) Σε αυτή την προσέγγιση ο 

Organski συνδέει την έννοια του status quo με την έννοια της σταθερότητας. (Η. 

Κουσκουβέλης 2004) 

Τέλος τα αποτελέσματα σημαντικών και εκτεταμένων ερευνητικών 

εμπειρικοεπιστημονικών προγραμμάτων δε συμφωνούν μεταξύ τους ως προς τις 

συνθήκες της σταθερότητας. Και τούτο οφείλεται στη βασική διαφορά της 

εννοιολογικής αντίληψης του πολέμου, βάσει του οποίου φαίνεται να προσδιορίζεται 

η "σταθερότητα". (Η. Κουσκουβέλης 1997) 

Η πλέον λοιπόν διαδεδομένη έννοια είναι εκείνη που ταυτίζει την ισορροπία 

ισχύος με τη σταθερότητα. Για να κατανοήσουμε λοιπόν την «ασαφή» έννοια της 

διεθνούς σταθερότητας, θα αναπτύξουμε την θεωρία της ισορροπίας ισχύος και 

στην συνέχεια ένα εκ των παραγόντων που επηρεάζουν την σταθερότητα της 

ισορροπίας της ισχύος, το μέγεθος του συστήματος. (Η. Κουσκουβέλης 2004) 

1.3.1 Ισορροπία Ισχύος 

Η έννοια της ισορροπίας ισχύος μας παραπέμπει στην κατανομή των 

ικανοτήτων δυο ή περισσοτέρων κρατών ή ομάδων κρατών. Παραδοσιακά μέχρι και 

τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο όρος συνδεόταν με την ιδέα μίας ισορροπίας σε 

περιφερειακό επίπεδο, ενώ στη συνέχεια, και κυρίως με την εμφάνιση του Ψυχρού 
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πολέμου, χρησιμοποιήθηκε για να καταδείξει τη σημασία της ισορροπίας δυνάμεων 

σε σφαιρικό (παγκόσμιο) πλέον επίπεδο. (Σκουρέλος 2015) 

Στη βιβλιογραφία περί ισορροπίας ισχύος η εξισορρόπηση (equilibrium) και 

η ισορροπία της ισχύος θεωρούνται από τους τους Morgenthau και Haas 

ταυτόσημες, ενώ ο Morgenthau εξισώνει και τις δύο με τη σταθερότητα. Η Dinna 

Zinnes διαπιστώνει ότι οι δύο πιο διαδεδομένες έννοιες της σταθερότητας στη 

βιβλιογραφία είναι η ειρήνη και το status quo του συστήματος (Ζinnes 1976) και ο 

Kenneth Waltz συσχετίζει τη σταθερότητα με τη διατήρηση του status quo: «Το 

διεθνές σύστημα θα είναι σταθερό για όσο διάστημα δεν υπάρχει κάποιος 

καταστροφικός παράγων βίας, ο οποίος να μεταβάλει το status quo». (Η. 

Κουσκουβέλης 2004) 

Σύμφωνα με το Μartin Wight, η ιδέα της ισορροπίας και γενικότερα η θεωρία 

της ισορροπίας δυνάμεων διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 15ου αιώνα 

και εισήχθη στο χώρο της διεθνούς πολιτικής από το Machiavelli. Η αρχή της 

ισορροπίας δυνάμεων αποτέλεσε το κλασικό δόγμα άσκησης της εξωτερικής 

πολιτικής από το 1648 έως και το 1914, με την έκρηξη το Α’ΠΠ. Κορυφαίοι 

Ευρωπαίοι στοχαστές και πολιτικοί, όπως ο Rucellai, o Guicciardini, o Vatell, o 

Castlereagh, o Burke, o Metternich, o Talleyrand, o Biscmark, κ.α., κατέστησαν την 

ισορροπία της ισχύος έναν πραγματικό θεσμό της διεθνούς πολιτικής, μίαν αρχή 

απαραίτητη για την ύπαρξη του διεθνούς δικαίου, ένα είδος συντάγματος της 

κοινωνίας των Κονσέρτων ή της διεθνούς ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ωστόσο, η έννοια 

της ισορροπίας δυνάμεων υπήρξε μία ιδέα και μία πρακτική που γεννήθηκε στην 

Αρχαία Ελλάδα. (Μακρής 2007) 

Όμως η ιδέα της ισορροπίας δυνάμεων αποκτά το χαρακτήρα ενός νόμου 

κρατικής συμπεριφοράς ή ενός τύπου διεθνούς συστήματος με δεσπόζον το 

στοιχείο της αντι-ηγεμονικής εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια του 4ου π.Χ. αιώνα, 

όταν το σύστημα κρατών του αρχαίου ελληνικού κόσμου είχε περιέλθει σε μία 

κατάσταση ηγεμονικού ελλείματος και ανοιχτής ηγεμονικής κρίσης. (Μακρής 2003) 

Ο Ηedley Bull έθεσε την ισορροπία της ισχύος στο επίκεντρο των θεσμών 

της διεθνούς κοινωνίας, οι οποίοι διασφαλίζουν τη διεθνή τάξη. (Μακρής 2013) Για 

να περιγράψει την έννοια της ισορροπίας της ισχύος χρησιμοποιεί τον ορισμό του 
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Vatell: «Μια κατάσταση των πραγμάτων τέτοια που καμία δύναμη να μην είναι σε 

θέση υπεροχής, ώστε να μπορεί να επιβάλλει το νόμο στις άλλες». (Bull 2001) 

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η ισορροπία της ισχύος είναι η καλύτερη εγγύηση 

της ασφάλειας των κρατών και της παγκόσμιας ειρήνης, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι 

έχει καταστρέψει κράτη. Υπάρχουν και αυτοί που τη θεωρούν νόμο της φύσης, 

όπως και αυτοί που την αποκαλούν έγκλημα. 

Ο Η. J. Morgenthau (1962), προτείνει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους για 

να αντιληφθεί κανείς την έννοια της ισορροπίας: (Γ. Μ. Σπυρόπουλος 2010) 

α. Ως πολιτική που στοχεύει να κατανείμει τη δύναμη κατά τρόπο λίγο 

πολύ ισομερή. 

β. Ως περιγραφή μίας κατάστασης στις διεθνείς σχέσεις. 

γ. Ως περιγραφή μίας πολιτικής με στόχο την εγκαθίδρυση μίας 

κατάστασης στις διεθνείς σχέσεις. 

δ. Ως κατανομή της δύναμης στις διεθνείς σχέσεις. 

Ο Morgenthau μάλιστα υποστηρίζει ότι, ισορροπία (balance) σημαίνει 

σταθερότητα στο εσωτερικό ενός συστήματος αυτόνομων δυνάμεων. Επομένως 

υπάρχει εννοιολογική ταύτιση, καθώς η ισορροπία ισχύος ισοδυναμεί με την 

εξισορρόπηση και αυτή με την σταθερότητα. (Morgenthau 1973) 

Ο Martin Wight έχει αποδώσει εννέα διαφορετικές έννοιες : (Σκουρέλος 2015) 

α. Οποιαδήποτε ίση ή άνιση κατανομή ή συσχετισμός ισχύος μεταξύ 

κρατών ή συνασπισμών. 

β. Προσπάθεια ή διαδικασία εξισορρόπησης. 

γ. Κατάσταση ισορροπίας ή κατανομή ισχύος τέτοια, που κανένα κράτος 

να μη βρίσκεται σε θέση υπεροχής, ώστε να μπορεί να επιβάλει τη βούλησή του 

στα άλλα. 

δ. Ηγεμονία ή επιδίωξη ηγεμονίας. 
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ε. Σταθερότητα και ειρήνη (μη πόλεμος) στα πλαίσια ενός συστήματος 

ισχύος. 

στ. Αστάθεια και πόλεμος. 

ζ. Πολιτική ισχύος. 

η. Ένας παγκόσμιος νόμος της ιστορίας. 

θ. Μία μέθοδος και ένας πρακτικός οδηγός για τους πολιτικούς.  

Από αυτές τις έννοιες απαντώνται συνηθέστερα οι τρεις πρώτες: συσχετισμός 

ισχύος, εξισορρόπηση και κατάσταση ισορροπίας της ισχύος. 

Σύμφωνα με τον Waltz, «αν υπάρχει μια χαρακτηριστικά πολιτική θεωρία 

διεθνούς πολιτικής αυτή είναι η θεωρία της ισορροπίας της ισχύος». Το βασικό 

επιχείρημα είναι ότι «τα αίτια του πολέμου και της ειρήνης, η σύγκρουση ή η 

συνεργασία των κρατών βρίσκονται στη δομή και τη λειτουργία του διεθνούς 

συστήματος».  Η περιγραφή αυτού του μηχανισμού από τον Waltz έχει ως εξής: 

«Από τη θεωρία προβλέπεται ότι τα κράτη θα προβούν σε εξισορροπητική 

συμπεριφορά ανεξαρτήτων, εάν η ισορροπημένη αποτελεί τον στόχο των πράξεων 

τους. Από τη θεωρία προβλέπεται ότι το σύστημα θα έχει έντονη τάση προς 

ισορροπία. Η προσδοκία δεν είναι ότι μια ισορροπία άπαξ και επιτευχθεί, θα 

διατηρηθεί, αλλά ότι μια ισορροπία άπαξ και διαταραχθεί, θα αποκατασταθεί με τον 

έναν ή τον άλλο τρόπο».  Από την επίτευξη της ισορροπίας της ισχύος εξαρτάται η 

σταθερότητα ή η αστάθεια στο διεθνές σύστημα. (K. Ν. Waltz 2011) 

 Ο Η. Bull στο βιβλίο του «Η άναρχη κοινωνία» δημιουργεί μια 

κατηγοριοποίηση των καταστάσεων της ισορροπίας της ισχύος. Αρχικά κάνει τη 
διάκριση ανάμεσα στην «απλή» ισορροπία της ισχύος και στη «σύνθετη», ανάλογα 

με το αν το σύστημα είναι διπολικό ή πολυπολικό. (Bull 2001)  

Στην «απλή» κατάσταση ισορροπίας της ισχύος τα δύο κράτη ή οι δύο 

συνασπισμοί οδηγούνται στον ανταγωνισμό της ισχύος, καθώς η ισότητα ή η 

ισοτιμία της ισχύος μεταξύ τους δεν μπορεί να διατηρηθεί ή να ανατραπεί από άλλα 

εκτός αυτών κράτη ή συνασπισμούς. Τα κράτη επιδιώκουν την αύξηση της δικής 

τους «εσωτερικής» ισχύος και επιδίδονται ή επιτυγχάνουν την «εσωτερική» 



-22- 

εξισορρόπηση. (Η. Κουσκουβέλης 2004) 

Ο Bull ονομάζει «σύνθετη» ισορροπία εκείνη την κατάσταση ισορροπίας της 

ισχύος η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα σύστημα με τουλάχιστον τρεις παίκτες και την 

ταυτόχρονη δυνατότητα να συνάπτουν ελευθέρως συμμαχίες. Σε αυτήν η ανάπτυξη 

μεγάλων ανισοτήτων μεταξύ των δυνάμεων «δεν θέτει απαραιτήτως την ισχυρότερη 

σε κατάσταση υπεροχής, επειδή οι άλλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να 

συνενωθούν εναντίον της». Αν δηλαδή ένα κράτος αισθάνεται ότι ο αντίπαλος του 

υπερέχει, συνάπτει συμμαχία με άλλο ή άλλα κράτη και τον εξισορροπεί 

επιτυγχάνοντας έτσι την «εξωτερική» εξισορρόπηση. (Η. Κουσκουβέλης 2004) 

Ο Bull προχωράει και σε περαιτέρω κατηγοριοποίηση των καταστάσεων 

ισορροπίας ισχύος. Διακρίνει ανάμεσα στη γενική κατάσταση ισορροπίας της 

ισχύος, που σημαίνει την απουσία μίας υπερισχύουσας δύναμης στο διεθνές 

σύστημα και στην τοπική ή ειδική σε ένα τμήμα του συστήματος. Διακρίνει επίσης 

ανάμεσα στην κυρίαρχη και τις δευτερεύουσες καταστάσεις ισορροπίας ισχύος, 

υποκειμενική και αντικειμενική, καθώς και στην τυχαία και σχεδιασμένη. (Bull 2001) 

Η διατήρηση της ισορροπίας της ισχύος, μπορεί να πει κάποιος ότι έχει 

εκπληρώσει τρεις ιστορικές λειτουργίες στο σύγχρονο σύστημα κρατών: (Σκουρέλος 

2015) 

α. Η ύπαρξη μιας γενικής ισορροπίας ισχύος, από άκρη σε άκρη του 

διεθνούς συστήματος, ως συνόλου χρησίμευσε ως εμπόδιο στη μετατροπή του 

συστήματος μέσω κατάκτησης σε μια οικουμενική αυτοκρατορία. 

 β. Η ύπαρξη τοπικών ισορροπιών ισχύος, χρησίμευσε ως προστασία 

της ανεξαρτησίας των κρατών σε συγκεκριμένες περιοχές, από την αφομοίωση ή 

την κυριαρχία μιας τοπικά υπερέχουσας δύναμης. 

 γ. Τόσο η γενική όσο και οι τοπικές ισορροπίες ισχύος, όπου υπήρξαν, 

προσέφεραν τις συνθήκες μέσα από τις οποίες άλλοι θεσμοί από τους οποίους 

εξαρτάται η διεθνής τάξη (διπλωματία, πόλεμος, διεθνές δίκαιο, πολιτική των 

μεγάλων δυνάμεων), μπόρεσαν να λειτουργήσουν. 

Οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος ισορροπίας 

ισχύος είναι: (Σκουρέλος 2015) 
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α. Η επαγρύπνηση. Καθοριστικό ρόλο παίζει η οργάνωση της 

διπλωματίας μέσω της οποίας θα αναγνωρίζεται και θα αντιμετωπίζεται έγκαιρα 

κάθε αποσταθεροποιητική κίνηση. 

β. Η ευελιξία των διπλωματικών θέσεων μέσω της οποίας επιδιώκεται η 

σύναψη συμμαχιών ή η ανατροπή άλλων υφιστάμενων, καθότι οι απαιτήσεις της 

ισορροπίας ισχύος δεν επιτρέπουν στα κράτη να έχουν μόνιμους φίλους ή εχθρούς, 

γ. Η διπλωματική μυστικότητα - διακριτικότητα. 

1.3.2 Το Μέγεθος του Διεθνούς Συστήματος 

Διεθνές σύστημα είναι ο μοναδικός μηχανισμός ή πεδίο δυνάμεων που 

συνιστούν τα κράτη λόγω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, διαμορφώνεται από μία 

ομάδα κρατών, όταν η συμπεριφορά του καθενός είναι αναγκαίος παράγοντας 

στους υπολογισμούς των υπολοίπων. Οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να πάρουν τη 

μορφή της συνεργασίας, της σύγκρουσης, της ουδετερότητας ή της αδιαφορίας. (Η. 

Κουσκουβέλης 2004) 

Το Διεθνές σύστημα αποτελείται από διάφορους δρώντες με κύριους παίκτες 

τα κράτη , όπου αποτελούν τις πλέον σημαντικές ομάδες του διεθνούς συστήματος. 

Υπάρχουν και άλλες μονάδες στο διεθνές σύστημα που επηρεάζουν το διεθνές 

σύστημα και τη λειτουργία του, όπως οι παγκόσμιοι οργανισμοί [π.χ. Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ]), οι περιφερειακοί οργανισμοί (π.χ. Ε.Ε και NATO), 

διακυβερνητικοί οργανισμοί και οικονομικοί οργανισμοί όπως το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Παγκόσμια Τράπεζα και φυσικά οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί οι δρώντες είναι που επηρεάζουν τις οικονομικές, 

τεχνολογικές και πολιτικές διακρατικές σχέσεις και έτσι τη λειτουργία του διεθνούς 

συστήματος. Από αυτούς τους δρώντες απορρέουν η κατανομή της ισχύος στο 

διεθνές σύστημα. Η στρατιωτική ισχύς, η βιομηχανική παραγωγή, οι 

πλουτοπαραγωγικοί πόροι, η τεχνολογία και ο πληθυσμός είναι άνισα 

διαμοιρασμένα στα διάφορα κράτη του συστήματος, στους διάφορους πόλους του 

διεθνούς συστήματος. Θεωρούνται μονάδες που χρήζουν μεγάλης επιρροής του 

συστήματος. Ο αριθμός των πόλων που υφίστανται στο διεθνές σύστημα είναι που 

χαρακτηρίζει τη φύση του συστήματος ως πολυπολικό - διπολικό - μονοπολικό. Στις 

μέρες μας το διεθνές σύστημα είναι πολυπολικό, μετά το πέρας του ψυχρού 
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πολέμου, όπου το σύστημα ήταν διπολικό. (Κ. Αρβανιτόπουλος 2000) 

Ένα θεμελιώδες στοιχείο της ισορροπίας της ισχύος είναι το μέγεθος του 

διεθνούς συστήματος μέσα στο οποίο είναι επιθυμητή η ισορροπία. Το μέγεθος ενός 

συστήματος υπολογίζεται με βάση τους παράγοντες τους οποίους δρουν σε αυτό. 

Ο Waltz εκλαμβάνει ως παράγοντα τα κράτη και συγκεκριμένα τις μεγάλες 

δυνάμεις,9 καθόσον αυτά τα κράτη ασκούν τη μέγιστη επίδραση σε ότι συμβαίνει 

στη διεθνή πολιτική. (K. Ν. Waltz 2011) Aπό την πλευρά τους οι Deutsch kai Singer 

υπογράμμισαν ότι μέτρο του μεγέθους του συστήματος είναι ο αριθμός των 

ανεξάρτητων συνασπισμών κρατών συν τον αριθμό των ανεξάρτητων κρατών. (Η. 

Κουσκουβέλης 2004) 

Η κατανομή ισχύος στη διεθνή αρένα καθορίζει τον αριθμό των μεγάλων 

δυνάμεων και κατά συνέπεια την πολικότητα του διεθνούς συστήματος. Εάν οι 

μεγάλες δυνάμεις είναι περισσότερες από δύο το σύστημα χαρακτηρίζεται ως 

πολυπολικό, κύρια επιδίωξη του οποίου είναι η ισορροπία ισχύος μεταξύ αυτών με 

τέτοιο τρόπο ώστε καμία από τις τελευταίες να μην είναι σε θέση να κυριαρχήσει 

έναντι των υπολοίπων, διότι τότε μετατρέπεται σε διπολικό. Εάν στο διεθνές 

σύστημα υπάρχει μία μόνο μεγάλη δύναμη χαρακτηρίζεται ως μονοπολικό. Πως 

όμως συνδέεται το μέγεθος με την ισορροπία ισχύος μέσα σε ένα σύστημα; (Η. 

Κουσκουβέλης 2004) 

Στην ερώτηση αυτή υπάρχουν διάφορες ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες 

θεωρούν τους παράγοντες του συστήματος ως την ανεξάρτητη μεταβλητή και την 

πιθανότητα πολέμου ως την εξαρτημένη μεταβλητή. Το ερώτημα μπορεί να 

διατυπωθεί και ως τι είδους καταμερισμός ισχύος ευνοεί την διατήρηση της 

στρατηγικής σταθερότητας; 

                                            

9 «Οι μεγάλες δυνάμεις προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό με βάση τη σχετική τους στρατιωτική 
ικανότητα. Προκειμένου ένα κράτος να χαρακτηριστεί μεγάλη δύναμη, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 
στρατιωτικά στοιχεία ώστε να αντιτάξει ένα σοβαρό αγώνα σε έναν συμβατικό ολοκληρωτικό πόλεμο 
ενάντια στο ισχυρότερο κράτος του κόσμου. Ο διεκδικητής δεν είναι απαραίτητο να έχει την ικανότητα 
να νικήσει το ηγετικό κράτος, αλλά θα πρέπει να έχει μια λογική πιθανότητα να μετατρέψει τη 
σύγκρουση σε ένα πόλεμο φθοράς που θα αφήσει το κυρίαρχο κράτος σοβαρά εξασθενημένο, ακόμα 
κι αν αυτό το κυρίαρχο κράτος τελικά κερδίσει τον πόλεμο. Στην πυρηνική εποχή οι μεγάλες δυνάμεις 
θα πρέπει να έχουν μια πυρηνική αποτρεπτική δύναμη η οποία θα μπορεί να επιβιώσει ενός 
πυρηνικού πλήγματος εναντίον της, καθώς και πανίσχυρες συμβατικές δυνάμεις». J. Mearsheimer 
Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, σελ.30. 



-25- 

Ο John J. Mearsheimer υποστηρίζει ότι η ισχύς στο διεθνές σύστημα 

κατανέμεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους : διπολισμός (δύο μεγάλες δυνάμεις 

περίπου ίσης στρατιωτικής ισχύος), ισορροπημένος πολυπολισμός (τρείς ή 

περισσότερες μεγάλες δυνάμεις περίπου ίσης στρατιωτικής ισχύος ή τουλάχιστον 

μεταξύ των δύο ισχυρότερων δυνάμεων, χωρίς την ύπαρξη κάποιου επίδοξου 

ηγεμόνα) και μη ισορροπημένος πολυπολισμός (τρεις ή περισσότερες μεγάλες 

δυνάμεις μία εκ των οποίων είναι δυνητικός ηγεμόνας). (Mearsheimer 2007) 

 Ο Kenneth Waltz  υποστηρίζει ότι, ένα διπολικό σύστημα είναι πιο σταθερό 

από τα πολυπολικά συστήματα για τους εξής λόγους : (K. Ν. Waltz 2011) 

α. Ο αριθμός των εντατικών ανταγωνισμών είναι μικρότερος, πράγμα 

που μειώνει την πιθανότητα πολέμου. 

β. Η αποτροπή είναι πιο εύκολη. 

γ. Η αποτροπή είναι ακόμα ευκολότερη, γιατί λανθασμένοι υπολογισμοί 

σχετικά με τον συσχετισμό ισχύος του αντιπάλου είναι σπανιότεροι. 

δ. Η συνεργασία είναι πιο εύκολη λόγω του μικρότερου αριθμού 

παικτών. 

Αντίθετα σε ένα πολυπολικό σύστημα: 

α. Ο αριθμός των πιθανών συγκρούσεων είναι μεγαλύτερος.  

β. Η διατήρηση ισορροπίας δυνάμεων και η δημιουργία μηχανισμών 

αποτροπής γίνεται δυσκολότερη. 

γ. Οι πιθανότητες λανθασμένων υπολογισμών αυξάνονται. 

Κατόπιν των παραπάνω για να διερευνηθεί η επίδραση της κατανομής 

ισχύος στην πιθανότητα πολέμου θα πρέπει να γνωρίζουμε αν το σύστημα είναι 

διπολικό η πολυπολικό και εάν είναι πολυπολικό, εάν είναι ισορροπημένο ή μη.  

Εν κατακλείδι ο Mearsheimer καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, τα διπολικά 

συστήματα τείνουν να είναι τα πλέον ειρηνικά και ότι τα μη ισορροπημένα πολυπολικά 

είναι τα πιο επιρρεπή σε θανάσιμη σύγκρουση, ενώ τα ισορροπημένα πολυπολικά 
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βρίσκονται κάπου στη μέση, για τους παρακάτω λόγους : (Mearsheimer 2007) 

α. Υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για πόλεμο, επειδή υπάρχουν 

περισσότερες δυάδες σύγκρουσης. 

β. Οι ανισορροπίες ισχύος είναι περισσότερο συνηθισμένες, 

καθιστώντας την αποτροπή δυσκολότερη και τον πόλεμο ευκολότερο. 

γ. Η πιθανότητα λανθασμένου υπολογισμού είναι μεγαλύτερη στον 

πολυπολισμό. 

Σε αντίθεση των ανωτέρω, ο Η. Morgenthau υποστηρίζει ότι η 

πολυπολικότητα πλεονεκτεί και αντανακλάται στο τρίπτυχο ευελιξία - αβεβαιότητα - 

σύνεση, με την έννοια ότι από την πολλαπλότητα των δρώντων προκύπτει μεγάλη 

ευελιξία η οποία με τη σειρά της επαυξάνει την αβεβαιότητα, ενώ η ίδια καθίσταται 

πηγή σύνεσης. Η άποψη του Morgenthau έρχεται σε αντίθεση με την ιστορική 

διαδρομή των πολυπολικών συστημάτων, καθόσον η μελέτη τους, στου ρου της 

ιστορίας έχει αποδείξει ότι είναι περισσότερο ασταθή σε σχέση με τα διπολικά και 

τα μονοπολικά συστήματα. (Σκουρέλος 2015) 

1.4. ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ 

Το νέο διεθνές σύστημα σύμφωνα με τον Raymond Aron, είναι το σύνολο 

που αποτελείται από πολιτικές οντότητες, οι οποίες διατηρούν μεταξύ τους σχέσεις 

τακτικές και οι οποίες είναι δυνατόν να εμπλακούν όλες μαζί σε ένα γενικό πόλεμο. 

Το σημαντικότερο στοιχείο του είναι ότι αυτό επιβάλλει περιορισμούς στα κράτη που 

το απαρτίζουν, επηρεάζει τη συμπεριφορά και διαμορφώνει την τύχη τους. Η 

θεμελιώδης αρχή διάρθρωσης του νέου διεθνούς συστήματος είναι η αναρχία, είναι 

άναρχο και αποκεντρωμένο και η διεθνή πολιτική είναι πολιτική άνευ κυβερνήσεως. 

(Ζιώγας 2013) 

Οι κύριοι παίκτες του νέου διεθνούς συστήματος, μετά το τέλος του ψυχρού 

πολέμου, είναι οι εξής : (Η. Ι. Κουσκουβέλης 2009) 

 Μια υπερδύναμη σύμφωνα με όλα τα κριτήρια, οι ΗΠΑ. 

 Μία στρατιωτική μεγάλη δύναμη λόγω των πυρηνικών όπλων, η 

Ρωσία. 
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 Δύο πιθανώς αναδυόμενες μεγάλες δυνάμεις, η Κίνα και η Ινδία. 

 Μία οικονομική υπερδύναμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι ΗΠΑ θεωρούνται η κυρίαρχη δύναμη στο διεθνές σύστημα. Υπερέχουν σε 

όλους τους τομείς, τόσο και σκληρή όσο και ήπια ισχύ. Ελέγχουν το παγκόσμιο 

εμπόριο και τις επικοινωνίες. Η οικονομία τους είναι η πιο ισχυρή, η πιο επιτυχημένη, 

ενώ ταυτόχρονα υπερέχουν και σε στρατιωτική δύναμη.  O συγγραφέας Νye Joseph 

S. τονίζει ότι «το διεθνές σύστημα δεν δομείται πάνω σε μία ισορροπία δυνάμεων, 

αλλά γύρω από την αμερικανική ηγεμονία. Πολλοί πιστεύουν ότι η 

παγκοσμιοποίηση είναι ένα προσωπείο αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Ακόμη και ο 

τρόπος ζωής, τα προϊόντα μαζικής κουλτούρας που κατακλύζουν τον κόσμο 

διαμορφώνουν απόψεις και γοητεύουν ακόμη και εχθρούς». (Nye 2002) 

Το σύστημα χαρακτηρίζεται ως : (Η. Ι. Κουσκουβέλης 2009) 

 Μονοπολικό, με δεδομένη της στενή σχέση ΗΠΑ – Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την αδυναμία αντισυσπείρωσης. 

 Ηγεμονικό – Πολυπολικό, με δεδομένη την πολιτική και οικονομική 

ανεξαρτησία της Ρωσίας, της Κίνας ή ακόμα και της Ινδίας. 

Υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι αναγνώρισαν τη συνύπαρξη στοιχείων, τόσο 

της μονοπολικής όσο και της πολυπολικής δομής. Ένας από αυτούς ο Samuel 

Huntington, χαρακτήρισε το νέο διεθνές σύστημα ως «μονο-πολυπολικό». (S. P. 

Huntington 1991) Παρά τις διαφορετικές όμως προσεγγίσεις και με δεδομένους τους 

ευρωατλαντικούς δεσμούς, την αδυναμία αντισυσπείρωσης των υπολοίπων, καθώς 

και το γεγονός ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να αναλάβουν την όποια πρωτοβουλία, το 

νέο διεθνές σύστημα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ηγεμονικό/μονοπολικό. (Η. 

Ι. Κουσκουβέλης 2009) 

Στην «νέα» παγκόσμια τάξη, οι ΗΠΑ έθεσαν ως προτεραιότητα τον 

«εκδημοκρατισμό» και τη σταθεροποίηση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 

των Βαλκανίων και του χώρου της πρώην ΕΣΣΔ, ενώ η Ρωσία έπρεπε να χάσει τα 

όποια στηρίγματα θα της επέτρεπαν να ξαναπαίξει σημαντικό διεθνή ρόλο. Το 

ΝΑΤΟ – η μακροβιότερη και ισχυρότερη ηγεμονική συμμαχία μέχρι σήμερα – παύει 

να έχει περιφερειακό αμυντικό χαρακτήρα. Αναδεικνύεται σε φορέα επεμβάσεων, 



-28- 

αλλά και φορέα υπερεθνικής προσέγγισης. Οι ΗΠΑ μέσω της συμμαχίας ή/και σε 

συνεργασία με άλλα κράτη και φορείς (Ε.Ε., ΟΑΣΕ), εστιάζουν επίσης, την προσοχή 

τους στο βόρειο τμήμα της Ευρασίας, παραμελώντας σχεδόν τα τεράστια 

προβλήματα που παρουσιάζει το νότιο ημισφαίριο. (Η. Ι. Κουσκουβέλης 2009) 

Άλλοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι το διεθνές σύστημα είναι μονοπολικό με τη 

δεσπόζουσα θέση, αυτή των ΗΠΑ, όπου μέσω της παγκοσμιοποίησης και με 

γνώμονα την επικράτηση της παγκόσμιας δημοκρατίας επιβάλλει ανά τον κόσμο το 

δικό της πολιτικό και πολιτισμικό μοντέλο, καθώς υπερισχύει οικονομικά και 

στρατιωτικά. Η παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με τον Waltz λειτουργεί ιστορικά μέσα 

από ένα σύνολο κανόνων και θεσμών οι οποίοι διαμορφώνονται από μία μεγάλη 

δύναμη. Έτσι στις μέρες μας οι ΗΠΑ αδιαμφισβήτητα θεωρείται ότι βρίσκονται σε 

προνομιακή θέση, καθώς είναι οι μόνες που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα 

ουσιαστικής διαρθρωτικής παρέμβασης σε οικονομικές κρίσεις, παράδειγμα μέσω 

του ΔΝΤ. Οι ΗΠΑ επίσης, δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τη στρατιωτική 

τους ισχύ και έτσι δίκαια θεωρούνται η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη. Είναι μια 

δύναμη που μπορεί να οργανώσει και να ηγηθεί μιας στρατιωτικής επιχείρησης 

(π.χ. Κοσσυφοπέδιο). Μεταψυχροπολεμικά, οι ΗΠΑ ως αδιαφιλονίκητα η 

μεγαλύτερη δύναμη σε όλους τους τομείς σκληρής και ήπιας ισχύος στο άναρχο 

διεθνές σύστημα, αποτελούν και τον ηγεμονικό σταθεροποιητή της 

παγκοσμιοποίησης, επιβάλλοντας τους δικούς τους διεθνείς θεσμούς και κανόνες. 

(Κ. Αρβανιτόπουλος 2000) 

Στις μέρες μας, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι ΗΠΑ έχουν τις 

μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες, Τους αναλογεί το μεγαλύτερο επίπεδο της 

οικονομίας και παγκόσμιας παραγωγής . Είναι έδρα των περισσοτέρων εταιριών 

στον κόσμο. Είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις. Κατέχει το 

μεγαλύτερο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εξάγει κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικά 

προγράμματα. Προσελκύει τους περισσότερους φοιτητές από άλλες χώρες του 

κόσμου. «Οι ΗΠΑ είναι το δεσπόζον οικονομικό μοντέλο για τον υπόλοιπο κόσμο, 

καθώς και για το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυσσόμενου». Στις μέρες μας λοιπόν 

η παγκοσμιοποίηση είναι ‘‘αμερικανοκεντρική’’, καθώς το σημαντικότερο τμήμα 

της πληροφορίας της επανάστασης προέρχεται από την ίδια. (Nye 2002)  
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Η εποχή της μονοπολικότητας από την κατάρρευση του διπολικού 

συστήματος μέχρι και το 2001, συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία εκείνα μιας ηγεμονικής 

εποχής για την υπερδύναμη. Πράγματι κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν όχι μόνο όλες τις κρίσιμες 

παραμέτρους που απαιτούνται για την ανάληψη της παγκόσμιας ηγεσίας, αλλά 

φαίνεται ότι αποδέχονται το ρόλο αυτό. Ο πόλεμος του Κόλπου το 1990 - 91 

αποτελεί την πρώτη απόδειξη της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ. (Ζιώγας 2013) 

Στα τέλη όμως της δεκαετίας του 1990 οι ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι είχαν 

επιτύχει τους στόχους τους βρέθηκαν εγκλωβισμένες στην ηγεμονική τους θέση, η 

οποία τώρα έπρεπε να διατηρηθεί. Η έκταση όμως των δεσμεύσεων που είχαν 

αναλάβει και η παρουσία τους σε κάθε γωνιά του πλανήτη είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας των ΗΠΑ. Έτσι «αναταραχές οι οποίες θα 

αγνοούνταν σε ένα πολυπολικό ή διπολικό σύστημα φάνταζαν πολύ μεγαλύτερες 

για τον ηγεμόνα»  και έπρεπε να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης. Επιπρόσθετα, οι 

μεταβολές του παγκόσμιου συσχετισμού ισχύος, που λάμβαναν χώρα στη 

διεθνοπολιτική αρένα, όπως η οικονομική άνθηση των Ευρωπαίων συμμάχων, 

επέφεραν ποιοτικές αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. (Ζιώγας 

2013) 

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι ΗΠΑ κατόρθωσαν να διαμορφώσουν μία 

εξωτερική πολιτική βασικός στόχος της οποίας ήταν η ενσωμάτωση των υπολοίπων 

χωρών σε διευθετήσεις που θα στηρίζουν ένα κόσμο, σύμφωνα με τα συμφέροντα 

και τις αξίες των ΗΠΑ.  Ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιούνταν τα παραπάνω ήταν 

μέσω της διατήρησης, αλλά και της αύξησης της αμερικανικής δύναμης και επιρροής, 

τη συνέχιση της υφιστάμενης πυρηνικής ισορροπίας, η φιλελευθεροποίηση της 

παγκόσμιας οικονομίας και τέλος η υπεράσπιση και η διάδοση των ιδεωδών της 

δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. (Walt 2007) 

Παρά το γεγονός ότι, τα παραπάνω γεγονότα προοιώνιζαν την παρακμή της 

ηγεμονικής δύναμης, τα γεγονότα τα οποία έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην 

επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου. Η επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του 

Κέντρου Παγκοσμίου Εμπορίου (Νέα Υόρκη) και πτέρυγας του Πενταγώνου 

(Ουάσιγκτον), συντελέστηκε κατά την κυβέρνηση των ΗΠΑ, από ισλαμικούς 
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φονταμενταλιστικούς, μη κρατικούς παράγοντες του διεθνούς συστήματος, με την 

ανοχή, επίνευση ή και ενθάρρυνση κρατικών παραγόντων του διεθνούς 

συστήματος. (Η. Κουσκουβέλης 2001) 

Τούτο το πλήγμα ήταν το πρώτο που υπέστησαν οι ΗΠΑ στο εσωτερικό τους. 

Ότι δεν συνέβη με τα πυρηνικά (λόγω της αποτροπής) κατά τη διάρκεια του ψυχρού 

πολέμου, συνέβη στην μεταψυχροπολεμική εποχή, σε μία στιγμή αδιαμφισβήτητης 

παγκόσμιας αναγνώρισης της ηγεμονικής υπεροχής των ΗΠΑ. Πέραν της 

ανθρώπινης τραγικής διάστασης, από το πλήγμα αυτό ετρώθη το κύρος των ΗΠΑ, 

ενώ οι αρνητικές συνέπειες στην οικονομία είναι ήδη σημαντικές και μετρήσιμες. 

Παράλληλα, οι μετακινήσεις των πολιτών και η πυκνότητα των συναλλαγών 

μειώθηκαν, νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας έχουν ήδη 

δρομολογηθεί, ενώ έχει κινητοποιηθεί ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός των ΗΠΑ, 

όχι μόνο για την αντιμετώπιση περαιτέρω επιθέσεων, αλλά και για την τιμωρία των 

ενόχων και την εξάλειψη του διεθνούς φαινομένου της τρομοκρατίας. (Ζιώγας 2013) 

Οι ΗΠΑ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, υιοθετούν το 

δόγμα «ενάντια στον τρόμο», ο οποίος στόχευε στην πάταξη της τρομοκρατίας ανά 

την υφήλιο με τη χρήση της σιδηράς πυγμής των ΗΠΑ και διεξάγουν δύο πολέμους, 

κατά καθεστώτων που φέρονται να υποστηρίζουν ή ανέχονται την τρομοκρατία. 

Εμμέσως, επιχειρούν δύο επιπλέον πράγματα: (Η. Ι. Κουσκουβέλης 2009) 

 Πρώτον, να εδραιωθούν στη Μέση Ανατολή και να δημιουργήσουν 

προγεφύρωμα προς την Κεντρική Ασία και  

 Δεύτερον, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που ταλανίζει κάθε 

ηγεμονική δύναμη, την εμφάνιση του μικρού κράτους με εχθρικό πολίτευμα ή 

παράτολμη ηγεσία που αποκτά (Βόρεια Κορέα) ή επιδιώκει να αποκτήσει (Ιράκ, 

Ιράν) όπλα μαζικής καταστροφής. 

Με τον τρόπο αυτό οι ΗΠΑ επιδίωκαν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την 

ανασφάλεια που προκαλούσε η διεθνής τρομοκρατία και να ενεργοποιήσει 

μηχανισμούς, ανάλογους με εκείνους που στόχευαν στην ανάσχεση του 

κομμουνιστικού κινδύνου παλιότερα και οι οποίοι θα έθεταν τις ίδιες στο επίκεντρο 

τους. Η απόδοση επομένως μιας έντονης ιδεολογικής και ψυχολογικής διάστασης, 

στην απειλή που συνιστούσαν τα κράτη αυτά για ολόκληρο το σύστημα, θα 
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επέτρεπε τη νομιμοποίηση της επιθετικής τους στρατηγικής, αλλά και τη 

συσπείρωση των υπολοίπων κρατών στο πλευρό της υπερδύναμης. Ο 

χαρακτηρισμός «Άξονας του Κακού», που αποδόθηκε από την κυβέρνηση Bush, 

είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικός ως προς την ιδεολογική φόρτιση που επιχειρήθηκε 

να αποδοθεί. (Γ. Σπυρόπουλος 2011) 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον «Άξονα του Κακού», υιοθετούν το 

στρατηγικό δόγμα του «προληπτικού πολέμου», όπως αναφέρεται στο NSS 2002, 

εναντίον εκείνου του αντιπάλου που σχεδίαζε να πλήξει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, 

διότι μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν απειλές, όπως τα όπλα μαζικής 

καταστροφής, τα αποτυχημένα κράτη και η τρομοκρατία. Η αποτροπή εξακολουθεί 

να είναι χρήσιμη, αλλά όχι εναντίον των παραπάνω κινδύνων.  

Παρά τα όποια μειονεκτήματα του ανωτέρω δόγματος, με σημαντικότερο ότι, 

αποκάλυπτε με τον πιο σαφή τρόπο την αναθεωρητική και ριζοσπαστική αντίληψη 

των ΗΠΑ για το ρόλο τους στο νέο στρατηγικό περιβάλλον, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αυτό εφαρμόστηκε στον πόλεμο 

του Αφγανιστάν, αλλά και το 2003 στον πόλεμο κατά του Ιράκ. (Ζιώγας 2013) 

Η εφαρμογή του ανωτέρω δόγματος, η πεποίθηση ότι μπορούν να διεξάγουν 

δύο πολέμους ταυτόχρονα, η μακροχρόνια παραμονή των αμερικανικών δυνάμεων 

στις δύο αυτές περιοχές και στην ουσία η αναποτελεσματικότητα της αμερικανικής 

ισχύος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην άλλη πλευρά, η Ρωσία αρχίζει να 

αναζητεί νέο ρόλο και ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση προχώρησε, είχε ως αποτέλεσμα 

για πολλούς μελετητές των διεθνών σχέσεων να θεωρηθεί ότι, έφτασε το τέλος της 

αμερικανικής ηγεμονίας. Φυσικά οι ΗΠΑ ακόμη και σήμερα κατέχουν την 

πρωτοκαθεδρία εντός της ομάδας των μεγάλων δυνάμεων, χωρίς ακόμη να είναι 

εφικτή η ανατροπή τους από τη θέση αυτή, καθώς όπως υποστηρίζει ο Zbigniew 

Brzezinski σε συνέντευξη του στο Βήμα: «Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει άλλη 

χώρα που θα μπορέσει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία υπεροχής που 

χαρακτηρίζουν μια παγκόσμια υπερδύναμη: πολύ σημαντική οικονομική δύναμη, 

εξαιρετικά προωθημένες τεχνολογίες αιχμής, σαφής υπεροχή σε παραγωγικότητα, 

μαζική και παγκόσμια ηγεμονία στον τομέα της κουλτούρας (αν και παραδέχομαι ότι 

η αμερικανική κουλτούρα είναι φτηνή και χυδαία) και τέλος, χωρίς προηγούμενο 

στρατιωτικές δυνατότητες για επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά τα στοιχεία 
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στο σύνολο τους καθιστούν σήμερα την Αμερική, πραγματικά παγκόσμια 

υπερδύναμη. Δεν βλέπω καμία δύναμη που να μπορεί, έστω και σε μερικά χρόνια, 

να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία». (Παπαχελάς 1998) 

Σήμερα παρά το γεγονός ότι, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διεθνοπολιτική αρένα υπάρχει έντονη συζήτηση, στους κόλπους των 

διεθνών αναλυτών, για το ποια είναι η επικρατούσα δομή του νέου διεθνούς 

συστήματος. Ομόφωνη είναι η άποψη ότι έχει παρέλθει η εποχή του διπολισμού 

αλλά και του μονοπολισμού και ως η επικρατέστερη εναλλακτική εμφανίζεται ο 

πολυπολισμός.  Αλλά παρά το γεγονός ότι, ο πολυπολισμός φαίνεται να επικρατεί 

ως η νέα παγκόσμια τάξη πολύ κάνουν λόγο για ένα διεθνές σύστημα χωρίς πόλους 

(non-polar), υποστηρίζοντας ότι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του 21ου αιώνα, όσον 

αφορά τις διεθνείς σχέσεις είναι ένα μη πολικό σύστημα, ένα διεθνές σύστημα στο 

οποίο κυριαρχούν διάφορες συμμαχίες κρατών ή εθνοκρατικές οντότητες, τα οποία 

κατέχουν διαφορετικά είδη ισχύος. Η σημαντική διαφορά από ένα πολυπολικό 

διεθνές σύστημα είναι ότι, υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά κέντρα δυνάμεων, 

πολλά από τα οποία δεν είναι εθνοκρατικές οντότητες. Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι ότι οι εθνοκρατικές οντότητες σήμερα, έχουν 

χάσει το μονοπώλιο, όσον αφορά την ισχύ τους και στην ουσία υπάρχει μια σοβαρή 

υποχώρηση του σύγχρονου κράτους σε διάφορους τομείς. 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας θα δεχτώ την άποψη ότι 

οδηγούμαστε σε έναν πολυπολικό κόσμο στον οποίο τα κράτη και συγκεκριμένα οι 

μεγάλες δυνάμεις είναι οι κύριοι δρώντες στο διεθνές σύστημα. Άλλωστε παρόμοια 

συζήτηση για την υποχώρηση του κράτους έγινε και την δεκαετία του 1990, όπου 

έγινε ιδιαίτερος λόγος για την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της 

πληροφορίας και τέθηκαν διάφορα ερωτηματικά όπως, θα μπορούσε να σταθεί το 

επιχείρημα ότι τα κράτη έχουν υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό και οι λαοί συνδέονται 

τόσο ισχυρά, που να υπάρχει «παγκόσμιο χωριό»; Την καλύτερη απάντηση την 

έδωσε ο Kalevi Holsti στο άρθρο του «The necrologists of international relations»  

ο οποίος κατέληξε πως βεβαίως υπάρχουν στενότερες σχέσεις μεταξύ των κρατών, 

αλλά και πως το κράτος διατηρούσε το ρόλο του. Μπορεί να μην υπάρχουν κράτη 

απολύτως κυρίαρχα, όπως απέδειξαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά 

υπάρχουν κράτη πάρα πολύ ισχυρά και άλλα λιγότερο ισχυρά, γεγονός που 

σημαίνει ότι υπάρχουν κράτη άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο κυρίαρχα.  
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1.4 Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΗ  

 Ο όρος παγκοσμιοποίηση επικράτησε παγκοσμίως σε όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας του ΄90. Η κυριαρχία της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας στην οικονομική 

επιστήμη ανέδειξε το ρόλο της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και της 

αλληλεξάρτησης των αγορών. Σύμφωνα με τη φιλολογία περί παγκοσμιοποίησης οι 

κρατικοί δρώντες αποδυναμώνονται σταδιακά προς όφελος των πολυεθνικών 

εταιριών και των διεθνών καθεστώτων. Η καθιέρωση μιας παγκόσμιας οικονομίας 

της αγοράς χωρίς σύνορα, θεωρήθηκε ότι ήταν μονόδρομος, ενώ η αποδυνάμωση 

της κρατικής ισχύος θα επέλθει αναπόφευκτα. Η πτώση του ανατολικού 

συνασπισμού αποτέλεσε, σύμφωνα με τις εν λόγω αιτιάσεις, απόδειξη της 

επικράτησης του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης που επιβάλλει την 

πρωτοκαθεδρία της οικονομίας επί της πολιτικής. (R. Gilpin 2002) 

 Η εξέταση και ανάλυση των οικονομικών τάσεων της δεκαετίας του ΄90 

καταδεικνύουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Από την μεταπολεμική περίοδο και 

έπειτα επιβεβαιώνεται η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στην παγκόσμια κατανομή 

πλούτου. Οι πολυεθνικές εταιρείες που θα μετέφεραν την οικονομία σε μια νέα 

παγκοσμιοποιημένη διάσταση φαίνεται να έχουν ακόμη έντονα εθνικό χαρακτήρα και 

να βρίσκονται σε συνεχή διαλεκτική διαδικασία με τις κυβερνήσεις των κρατών όπου 

εδρεύουν. (R. Gilpin 2002) Οι κρατικές συλλογικές οντότητες αποδείχτηκαν 

ανθεκτικές στις νέες προκλήσεις και οι τάσεις παρουσιάζονται αντιφατικές. Ενώ από 

τη μία υπάρχει τάση ενοποίησης και ενσωμάτωσης σε ευρύτερα σύνολα, όπως για 

παράδειγμα στην Ευρώπη, υπάρχει και η τάση κατακερματισμού σε πολλές περιοχές 

του πλανήτη. Ακόμα και στην περιοχή της Ευρώπης πάντως, η ενοποίηση της 

οικονομίας δεν οδήγησε σε αποδυνάμωση της κρατικής κυριαρχίας. (Μελάς 1999)  

 Η παραπάνω τοποθέτηση δεν σημαίνει πως δεν υφίσταται ένα πολύπλοκο 

σύστημα οικονομικής συνεργασίας και αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών. Αξίζει 

εντούτοις να επισημανθεί ότι είναι οι πιο αναπτυγμένες οικονομικά περιοχές του 

πλανήτη που διαπλέκονται μεταξύ τους. Με επικεφαλής τις ΗΠΑ οι περιοχές του 

πλανήτη που συμμετέχουν ενεργά στην αλληλεξάρτηση είναι η περιοχή της 

Ευρώπης, η Ιαπωνία και ακολούθως οι αναδυόμενες χώρες της Ασίας, μεταξύ των 

οποίων και η Κίνα, αλλά και κάποιες χώρες της Λ. Αμερικής. Από την άλλη πλευρά 

είναι εμφανές ότι παρά το άνοιγμα των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων 
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παγκοσμίως, τα κράτη εξακολουθούν να διατηρούν μεγαλύτερες ροές με τα 

γειτονικά τους κράτη. Πρόκειται επομένως για μια περιφερειοποίηση της αγοράς 

παρά για παγκοσμιοποίηση. (Πελαγίδης 2001)   

 Ο ρόλος των ΗΠΑ στο μεταψυχροπολεμικό σύστημα είναι αδιαμφισβήτητα 

κομβικός. Τούτο μπορεί να υποστηριχθεί από το ζήτημα της ηγεμονικής 

σταθερότητας στη ρεαλιστική της εκδοχή. Το ζήτημα υποστηρίζει πως μια διεθνής 

οικονομία χρειάζεται έναν ηγεμόνα ο οποίος να έχει δεσμευτεί να ασκεί οικονομική 

πολιτική, σύμφωνα με τις αρχές της ανοιχτής οικονομίας, όπως η Μ. Βρετανία το 

19° και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον 20° αιώνα. Ένας ηγεμόνας είναι απαραίτητη, αν 

και όχι ικανή συνθήκη, για την εγκαθίδρυση μιας ανοιχτής παγκόσμιας οικονομίας. 

Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι τα μόνα παραδείγματα επιτυχημένου πολυμερισμού 

συμπίπτουν με περιόδους εξαιρετικής οικονομικής κυριαρχίας μιας μόνο δύναμης. 

Ο ηγεμόνας είναι απαραίτητος διότι φροντίζει να παρέχονται τα συλλογικά αγαθά 

και εξασφαλίζει με αυτό τον τρόπο ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου τα υπόλοιπα 

κράτη έχουν συμφέρουν να συμμετάσχουν στην οικονομική συνεργασία. Ο 

ηγεμόνας παρέχει τα αγαθά, διότι ταυτίζει τα εθνικά του συμφέροντα με τη 

διατήρηση του ανοιχτού οικονομικού συστήματος. (R. Gilpin 2002) 

 Η θέση των ΗΠΑ στον 21ο αιώνα, σύμφωνα με τον Χ. Παπασωτηρίου 

διαγράφεται σε 3 άξονες : (Μακρής 2003) 

α. Η διεθνής ισλαμική τρομοκρατία, για την οποία δεν θεωρεί και πολύ 

άμοιρους τους Αμερικανούς, στο βαθμό που οι ρίζες της ανιχνεύονται στον πόλεμο 

του Αφγανιστάν, στον οποίο οι ΗΠΑ έδωσαν γη και ύδωρ στους Μουτζαχεντίν, ώστε 

να φέρουν τη Σοβιετική Ένωση στα πρόθυρα της κατάρρευσης, αποτελεί μία πάρα 

πολύ επικίνδυνη εξω-συστηματική απειλή για το βεστφαλιανό σύστημα των 

κυρίαρχων κρατών. Η επίλυση του προβλήματος της διεθνούς ισλαμικής 

τρομοκρατίας, περνάει μέσα από την επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος και 

από την εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολυμερείς διεργασίες, για την από κοινού με τον 

υπόλοιπο κόσμο αντιμετώπιση των προβλημάτων που μαστίζουν τη διεθνή 

κοινωνία σήμερα.  

β. Το νέο οικονομικό σύστημα. Στο βαθμό που οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν 

να μοιράζουν οικονομικά και κατ’ επέκταση πολιτικά οφέλη στην ηγεμονική τους 



-35- 

σφαίρα, θα έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία και θα μπορούν έτσι να επιβάλλουν 

πιο εύκολα τους όρους μίας ηγεμονικής σταθερότητας.  

γ. Μετά την κατάρρευση του διπολισμού και του Ψυχρού πολέμου σε 

αντίθεση από ότι πίστευαν πολλοί επιφανείς διεθνολόγοι, κάτι βέβαια που 

αποτέλεσε ιστορικό νόμο τα τελευταία τριακόσια χρόνια στο διεθνές σύστημα, δε 

φαίνεται στον άμεσο ορίζοντα κάποια αντισυσπείρωση εναντίον των ΗΠΑ.   

Οι τρεις αυτοί λόγοι δικαιολογούν σύμφωνα με τον συγγραφέα Σπύρο Μακρή 

την έλλειψη της ηγεμονικής σταθερότητας, καθυστερώντας για τις πρώτες δεκαετίες 

του 21ου αιώνα την επαλήθευση του επιχειρήματος του Paul Kennedy για την άνοδο 

και την πτώση των Μεγάλων Δυνάμεων : η «στρατηγική θαλπωρή» που 

απολαμβάνει η ΕΕ στα πλαίσια της Ατλαντικής Συμμαχίας, που είχε μετατρέψει τους 

Ευρωπαίους σε μανιώδεις καταναλωτές ασφαλείας, ο φυσικός απομονωτισμός της 

αμερικανικής ηπείρου, που από την μία δεν επιτρέπει στους Αμερικανούς να 

επεκταθούν εδαφικά στο Ανατολικό Ημισφαίριο, ενώ από την άλλη και σε αντίθεση 

από την γεωπολιτική καρδιά της Ευρασίας, της χαρίζει μία γεωστρατηγική 

«ξεγνοιασιά» έναντι των άλλων Μεγάλων Δυνάμεων και τρίτον τα παραδοσιακά 

διλήμματα ασφαλείας που ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή ήπειρο τις τελευταίες 

εκατονταετίες. Οι δυνητικές απειλές προέρχονται προς το παρόν μόνο από την Κίνα, 

που ωστόσο έχει να διανύσει μεγάλη απόσταση ακόμη μέχρι να απειλήσει σοβαρά 

την αμερικανική ηγεμονία. Η ηγεμονική παρακμή των ΗΠΑ ενδεχομένως κάποτε να 

βγει στο προσκήνιο, προς το παρόν όμως είναι καλά κρυμμένη πίσω από την 

αδυναμία των άλλων μεγάλων «αντιπάλων» της. (Μακρής 2003) 

 Η ύπαρξη λοιπόν και η λειτουργία διεθνών καθεστώτων δεν αμφισβητεί αλλά 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη της αμερικανικής ηγεμονίας. Οι ΗΠΑ δημιούργησαν και 

διατηρούν το σύστημα της φιλελεύθερης διεθνούς οικονομίας για να προαγάγουν τα 

δικά τους συμφέροντα, ιδιαίτερα τα εθνικά τους και πρωτίστως εκείνα που άπτονται 

της ασφαλείας τους. Η παροχή διεθνών δημόσιων αγαθών, όπως το ελεύθερο 

εμπόριο και η νομισματική σταθερότητα, είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ και γι' 

αυτό χρησιμοποιούν τους πόρους και την επιρροή τους για την διαχείριση της 

διεθνούς οικονομίας. Η προτροπή κομμουνιστικών χωρών με συγκεντρωτικές 

οικονομίες να ενταχθούν στο παγκόσμιο σύστημα της ελεύθερης αγοράς έγιναν με 

γνώμονα το αμερικανικό και όχι το συμφέρον της εκάστοτε χώρας. Είναι επομένως 
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χρήσιμο να αξιολογηθεί το οικονομικό θαύμα της Κίνας λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

διεθνές οικονομικό σύστημα στο οποίο προσαρμόζεται η Κίνα είναι αυτό που 

εγκαθίδρυσαν και διαχειρίζονται οι ΗΠΑ. (R. Gilpin 2002) 

 Στο πλαίσιο αυτό οι ΗΠΑ τη δεκαετία του ΄90 ενίσχυσαν τις πολυμερείς 

οικονομικές δομές. Η Ουάσινγκτον προώθησε το 1994 τη συμφωνία για το ελεύθερο 

εμπόριο στην περιοχή της Β. Αμερικής - NAFTA (North American Free Trade Area) - 

που περιλαμβάνει ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Επίσης, μετά τη κρίση στην Αν. Ασία η 

ομάδα G - 7, οι ΗΠΑ και οι έξι πιο βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες του κόσμου 

θέσπισαν στα πλαίσια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ένα ταμείο έκτακτης 

ανάγκης ύψους 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε περιόδους που παρουσιάζεται 

ύφεση στην αμερικανική οικονομία η Ουάσιγκτον στρέφεται προς περιορισμούς και 

είναι λιγότερο πρόθυμη να στηρίξει τους διεθνείς θεσμούς. Η αλλαγή προς ένα άλλου 

είδους διεθνούς οικονομικού συστήματος χωρίς την αμερικανική ηγεμονία θα 

προκύψει μόνο αν συμβεί ένα εξόχως απρόσμενο γεγονός. Ακόμα και μείωση της 

υπεροχής των ΗΠΑ, που εν πολλοίς συνέβη μετά την οικονομική κρίση του 2008, δεν 

να προκάλεσε ανατροπή της σημερινής κατάστασης. Κρίνεται επομένως αμφίβολο 

αν το κινεζικό κράτος θα θελήσει και πολύ περισσότερο αν θα μπορέσει, να ανατρέψει 

το διεθνές οικονομικό status quo παρά τη δυναμική της οικονομίας του. Μέχρι σήμερα 

η Κίνα λειτουργεί ως «τζαμπατζής» (free raider) του διεθνοποιημένου και 

αμερικανογενούς οικονομικού συστήματος. (Χ. Παπασωτηρίου 2013)  

 Η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ αν και δεν βρίσκεται στα μεταπολεμικά 

επίπεδα, δεν δείχνει τάση κατάρρευσης για το ορατό μέλλον. Τη δεκαετία του ΄90 

υπήρξε εντυπωσιακή και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας έφτασε το 4% ετησίως, 

ρυθμό καλύτερο από τη δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία. Υπήρξε δηλαδή αύξηση 

της οικονομικής υπεροχής των ΗΠΑ έναντι των άλλων μεγάλων οικονομικών 

δυνάμεων. Η ανεργία έπεσε στα 4%, ενώ ο πληθωρισμός παρέμενε στο δύο, τιμές 

πολύ ευνοϊκότερες από αυτές των ανταγωνιστικών οικονομιών. Τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα αντικαταστάθηκαν από πλεονάσματα ως το τέλος της δεκαετίας χάρη 

στις αυξήσεις της φορολογίας επί Μπους του πρεσβύτερου και Κλίντον. (Χ. 

Παπασωτηρίου 2009) 

 Ο μόνος τομέας στον οποίο οι ΗΠΑ βρίσκονται σε θέση εξάρτησης είναι 

αυτός της ενέργειας. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στον 
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κόσμο επομένως, ο έλεγχος της παγκόσμιας αγοράς καυσίμων είναι απαραίτητος 

για τη διασφάλιση της ευημερία τους. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη αμοιβαίας 

εξάρτησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και στις κύριες χώρες παραγωγής πετρελαίου. Η 

αμερικανική οικονομία είναι ευάλωτη απέναντι σε ενδεχόμενες εξωτερικές κρίσεις σε 

πετρελαιοπαραγωγούς περιοχές γεγονός που διαγράφει ενδεχομένως κοινούς 

προσανατολισμούς με ένα κράτος καταναλωτή ενέργειας, όπως η Κίνα. Προφανώς, 

το αμερικανικό εθνικό συμφέρον επιβάλλει την αποτροπή δημιουργίας 

αντιαμερικανικής συσπείρωσης. Η Ουάσιγκτον ακολουθεί οικονομική στρατηγική 

διαφοροποίησης για να μείωση της εξάρτησης της από την κάθε περιοχή αλλά και 

στρατηγικές ρύθμισης των αγορών, συνδυασμό δηλαδή συνεργασίας και 

καταναγκασμών προς τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη. (Ζιώγας 2013)  

 Η οικονομική πολιτική της Ουάσιγκτον κρίνεται επιτυχημένη, διότι κατόρθωσε 

να ανοίξει κλειστές οικονομίες και να αντλήσει πόρους από τα αποταμιευτικά 

αποθέματα νέων βιομηχανικών χωρών, όπως η Κίνα και αναπτυσσόμενων χωρών. 

Δεύτερον, κατάφερε να αναδιαμορφώσει το οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο χωρών 

στις οποίες επικρατούσε έντονος κρατικός παρεμβατισμός. Τέλος, κατάφερε να 

εδραιώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της στον τομέα των χρηματιστηριακών 

υπηρεσιών. (Ζιώγας 2013) 

 Η οικονομική αυτή στρατηγική έχει κόστος όχι μόνο για τις αναδυόμενες 

χώρες, αλλά και για την ίδια την Αμερική. Οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 

διευρύνθηκαν ραγδαία τη δεκαετία του ΄90 εξαιτίας ακριβώς των μεταρρυθμίσεων 

που οδήγησαν στην ανάπτυξη. Τα μέτρα στήριξης για τους πολίτες χαμηλών 

εισοδημάτων καταργήθηκαν, ενώ την ίδια στιγμή μειώνονταν οι φόροι των υψηλών 

εισοδημάτων. Η ψαλίδα των κοινωνικών ανισοτήτων άνοιξε και το χάσμα 

διευρύνθηκε πολύ περισσότερο από ότι στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες. 

Πρόκειται βέβαια για το κόστος που συνειδητά ανέλαβε η αμερικανική ηγεσία 

προκειμένου να παγιώσει την ηγεμονική της θέση στη διεθνή οικονομία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΣ 

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ    

Η ηγεμονία ως έννοια απαντάται σε όλο το φάσμα των πολιτικών, κοινωνικών 

και οικονομικών επιστημών. Πολύ συχνά η έννοια συγχέεται με αυτήν της 

κυριαρχίας, ωστόσο αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, καθώς η ηγεμονία δεν μπορεί να 

εκφράζεται στην νέα εποχή με τα υλιστικά δεδομένα της κυριαρχίας. Επίσης, 

χρησιμοποιείται περιοδικά στη θεωρία των διεθνών σχέσεων και μάλιστα ιδιαίτερα 

μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου. Η ηγεμονία υποδηλώνει την πρωτοκαθεδρία 

ενός κράτους που εκπληρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις να ανταποκριθεί στο 

συγκεκριμένο ρόλο και τα υπόλοιπα κράτη καθορίζονται με βάση τη σχέση τους με 

το συγκεκριμένο κράτος. (Καλογερόπουλος 2012) 

 Η ηγεμονία σύμφωνα με τον Ηλία Κουσκουβέλη είναι η άσκηση της ηγεσίας 

επί μιας μικρής ή μεγάλης ομάδας κρατών, επί ενός πόλου μικρού ή μεγάλου του 

διεθνούς συστήματος. Προκύπτει κυρίως από την υπεροχή ισχύος που παρουσιάζει 

το ηγεμονικό κράτος και ως αποτέλεσμα, είτε της άσκησής της, είτε συγκυριών του 

διεθνούς συστήματος. Ο κάθε ηγεμόνας διατηρεί την ηγεμονία του με πρωταρχικό 

εργαλείο την ισχύ του. Ο πρώτος λόγος που τον ωθεί στη διατήρηση της ηγεμονίας 

είναι ότι και αυτός διακατέχεται από το σύνδρομο της ανασφάλειας, ο δεύτερος 

λόγος είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας του, ενώ ο τρίτος λόγος είναι το 

συμφέρον του. Ο μόνος τρόπος απεγκλωβισμού μίας δύναμης από την ηγεμονία 

είναι είτε η εξουθένωσή της, είτε η ανατροπή της από άλλη νέα ηγεμονική δύναμη. 

(Η. Κουσκουβέλης 2004)  

 Ο Niccolo Machiavelli στο έργο του ο «Ηγεμόνας», ανέλυσε την έννοια της 

ηγεμονίας εξετάζοντας τις σχέσεις εξουσίας παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο κερδίζονται, διατηρούνται αλλά και χάνονται οι ηγεμονίες, καταδεικνύοντας 

και την κυρίαρχη θέση του ηγεμόνα μέσα στην κάθε πολιτεία. (Machiavelli 2002)  

Η έννοια της ηγεμονίας σύμφωνα με τον Watson, δεν παραπέμπει σε μία 

κατάσταση κατά την οποία ο ηγεμόνας ενεργεί σε μόνιμη βάση κατασταλτικά για να 
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διαφυλάξει τα συμφέροντά του.10 Αντί αυτού, η κατάσταση ηγεμονίας παραπέμπει 

σε ένα σύστημα στο οποίο η τάξη είναι ο κανόνας και η αταξία η εξαίρεση και στο 

οποίο οι ηγεμονευόμενοι αποδέχονται (σιωπηρά ή ρητά) ως «νόμιμη» την ικανότητα 

του ηγεμόνα να θέτει τους οικονομικούς, πολιτικούς και διπλωματικούς όρους του 

διεθνούς παιχνιδιού. Υπάρχει δε μια διαρκής διαδικασία συνδιαλλαγής μεταξύ 

ηγεμόνα και ηγεμονευόμενων, η οποία αφορά τα επιμέρους συμφέροντα των 

μονάδων. (Watson 2006) 

  Από τις παραπάνω προσεγγίσεις, στο επίπεδο της πολιτικής, διαφαίνεται 

πως με τον όρο Ηγεμονία εννοούμε μια κατάσταση που υπάρχει υπεροχή ενός ή 

περισσοτέρων πολιτικών υποκειμένων έναντι κάποιων άλλων. (Cohn 2009)   

 Την εν λόγω έννοια θα την δούμε διατυπωμένη από τον Ιταλό μαρξιστή 

Antonio Gramsci. Ο βασικός ρόλος του κράτους είναι να αποτελεί όργανο ταξικής 

κυριαρχίας επιβάλλοντας την ηγεμονία της αστικής τάξης. O Gramsci υποστηρίζει 

ότι η κυριαρχία της αστικής τάξης και του κράτους που την υπηρετεί δε θεμελιώνεται 

μόνο, ούτε πρωτίστως στη βία, αλλά αντίθετα στη συναίνεση της κοινωνίας στην 

κρατική εξουσία. (Τρικούκης 1985)  

Η συναίνεση αυτή απορρέει από την οικονομική δομή έχοντας όμως 

πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Ο στείρος οικονομισμός δεν μπορεί να 

εξηγήσει την κυριαρχία της αστικής τάξης, ούτε να συμβάλλει στην ανατροπή της. 

Επομένως, οφείλουν να γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί δημιουργίας συναίνεσης 

που αναπαράγουν την όλη κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «η ηγεμονία 

είναι η ικανότητα να ενοποιούμε μέσω της ιδεολογίας και να διατηρούμε ενωμένο 

ένα κοινωνικό σύνολο που αντίθετα δεν είναι ομοιογενές, αλλά χαρακτηρίζεται από 

βαθύτατες ταξικές αντιφάσεις. Μια τάξη είναι ηγεμονεύουσα, ιθύνουσα και κυρίαρχη, 

ως τότε που μέσω της πολιτικής, ιδεολογικής, πολιτιστικής δράσης της κατορθώνει 

να κρατάει ενωμένη μια ομάδα από ετερογενείς δυνάμεις και εμποδίζει να 

ξεσπάσουν οι αντιθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σ' αυτές τις δυνάμεις, 

                                            

10 «Επιπλέον, μια ηγεμονία δεν είναι δικτατορικό διάταγμα. Οι ηγεμονίες που εξέτασα, είτε 
ασκούνται από μια μεμονωμένη δύναμη είτε από μια μικρή ομάδα, συνεπάγονται συνεχή διάλογο 
μεταξύ της ηγεμονικής εξουσίας και των άλλων κρατών και ένα συναίσθημα ισορροπίας 
σκοπιμότητας εκ μέρους και των δύο πλευρών». Adam Watson στο: Η Εξέλιξη της Διεθνούς 
Κοινωνίας. Μια Συγκριτική Ιστορική Ανάλυση, Αθήνα, Ποιότητα, 2006, σελ. 43. 
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προκαλώντας κρίση στην κυρίαρχη ιδεολογία και οδηγώντας στην άρνηση της, που 

συμπίπτει με την πολιτική κρίση των δυνάμεων που βρίσκονται στην εξουσία». 

(Γκρούπι 1977)  

Αν και δεν ανήγαγε τα εννοιολογικά του εργαλεία περί ηγεμονίας στο επίπεδο 

ανάλυσης των διεθνών σχέσεων, παρά μόνον περιορίστηκε στο ενδοκρατικό και 

διαταξικό επίπεδο, οι γκραμσιανές απόψεις εμπλουτίζουν την κατανόησή μας 

εστιάζοντας σε όψεις της ηγεμονίας που δεν καλύπτονται μόνο από τους 

κρατοκεντρικούς ορισμούς. (Cohn 2009)  

 Εξετάζοντας την έννοια της ηγεμονίας στον τομέα των διεθνών σχέσεων, 

τείνει να έχει δύο σημασίες. Η μία έχει να κάνει με την κατανομή της ισχύος σε ένα 

σύστημα. Δεν είναι απλώς στρατιωτική, αλλά έχει τεχνική και οικονομική διάσταση, 

λαμβάνοντας υπ‘ όψιν περισσότερο το υλικό πλεονέκτημα του ηγεμόνα. Η άλλη 

έννοια εστιάζει στην κυριαρχία των ιδεών ή μιας σειράς υποθέσεων, δίνουν 

περισσότερη σημασία στην ιδεολογική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση της 

ηγεμονίας (στη σύγχρονη εποχή το φιλελευθερισμό και την παγκοσμιοποίηση). 

Προσπερνώντας τις όποιες διαφοροποιήσεις, ηγεμονία ορίζεται ως η κατάσταση 

στην οποία ένα κράτος είναι τόσο ισχυρό, ώστε να μπορεί να καθορίσει τους 

βασικούς κανόνες που ρυθμίζουν τις διακρατικές σχέσεις και επιθυμεί να το πράξει. 

Πέρα από τον ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση ενός καθεστώτος, μπορεί 

επίσης να αναθεωρήσει τους ισχύοντες κανόνες, να αποτρέψει την υιοθέτηση αυτών 

στους οποίους αντιτίθεται ή να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία νέων. 

(Robert O. Keohane - Joseph S. Nye 1977)  

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ηγεμονία, κατά κύριο λόγο του προσδίδουμε 

την πρώτη έννοια. Είναι η προϋπόθεση που επιτρέπει σε μία μεγάλη δύναμη, ή και 

περισσότερες μεγάλες δυνάμεις σε ένα σύστημα, να ασκούν τόσο μεγάλη επιρροή, 

έτσι ώστε τα περισσότερα άλλα κράτη απολύουν μέρος της ανεξάρτητης δράσης 

τους. Ιστορικά οι διάφορες μορφές ηγεμονίας, κινούνται μεταξύ του φάσματος των 

πολλαπλών απόλυτων ανεξαρτησιών και της ενιαίας παγκόσμιας κυβέρνησης, που 

επιτρέπει στην κυρίαρχη εξουσία να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική των άλλων 

μονάδων του συστήματος. (Ζιώγας 2013) 

 Ο John Mearsheimer ορίζει τον ηγεμόνα: «ως ένα κράτος τόσο ισχυρό, ώστε 
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να κυριαρχεί πάνω σε όλα τα υπόλοιπα κράτη του συστήματος. Κανένα άλλο κράτος 

δεν έχει τις στρατιωτικές προϋποθέσεις για να συγκρουστεί σοβαρά μαζί του. 

Ουσιαστικά, ηγεμόνας είναι η μοναδική μεγάλη δύναμη στο σύστημα. Ένα κράτος 

που είναι σαφώς ισχυρότερο απ’ ότι οι άλλες δυνάμεις στο σύστημα δεν είναι 

ηγεμόνας, καθώς εξ’ ορισμού αντιμετωπίζει άλλες μεγάλες δυνάμεις». 

(Mearsheimer 2007) Ως ηγεμονικό κράτος προσδιορίζεται μια χώρα η οποία δύναται 

να «καθορίσει κανόνες δράσης και να τους επιβάλει … διαθέτει τη θέληση να δρα 

με γνώμονα αυτό το πλεονέκτημα» (Βοσκόπουλος 2012) 

 Ηγεμονία σημαίνει κυριαρχία στο σύστημα και ως «σύστημα» συνήθως 

ορίζεται ολόκληρος ο κόσμος. Είναι όμως δυνατόν να εφαρμόσει κανείς την έννοια 

του συστήματος με πιο περιοριστικό τρόπο και να τη χρησιμοποιήσει για να 

περιγράψει συγκεκριμένες περιφέρειες, όπως στην Ευρώπη, τη Βορειοατλαντική 

Ασία και το Δυτικό Ημισφαίριο. Έτσι, μπορεί κανείς να διακρίνει μεταξύ πλανητικών 

ηγεμόνων, οι οποίοι κυριαρχούν σε ολόκληρο τον κόσμο και περιφερειακών 

ηγεμόνων, οι οποίοι κυριαρχούν σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές. (Mearsheimer 

2007) 

Ως ηγεμόνας, ορίζεται το κράτος εκείνο που τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο διαθέτει την απαραίτητη ισχύ (πολιτική, στρατιωτική και οικονομική)11 και 

έχει τη θέληση να δημιουργήσει ένα σταθερό διεθνές περιβάλλον, εν αντιθέσει με το 

άναρχο περιβάλλον που προϋπάρχει, μέσα από τη δημιουργία ενός παγκόσμιου 

συστήματος το οποίο θα λειτουργεί σε ισορροπία, αλλά και ταυτόχρονα υπέρ των 

συμφερόντων του ηγεμόνα και των συμμάχων του. (Clementi 2007)  

Ο Mancur Olson ανέπτυξε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επιχειρήματα υπέρ 

της αναγκαιότητας ενός ηγεμόνα. Συμπέρανε ότι «ο κόσμος λειτουργεί καλύτερα 

όταν υπάρχει μια "ηγεμονική" δύναμη - μια δύναμη που να θεωρεί πως είναι προς 

το δικό της συμφέρον να φροντίζει να παρέχονται τα διάφορα διεθνή συλλογικά 

αγαθά». Και συνεχίζει: «Φυσικά, το κίνητρο που αναγκάζει μια ηγεμονική δύναμη να 

                                            

11 Βασική προϋπόθεση για ένα κράτος να είναι ισχυρό είναι όχι μόνο να διαθέτει ισχυρή 
οικονομία, μεγάλη στρατιωτική δύναμη κτλ. αλλά και να διαθέτει ισχυρή κυβέρνηση - οποιοσδήποτε 
ασκεί την εξουσία στο κράτος - αυτό να έχει πολύ καλό (αν όχι απόλυτο) έλεγχο του κράτους αυτού. 
Clementi, Μ., «The Missing Structure in Structural Theories of Hegemony and the Contemporary 
International System»,Italy,2007 



-42- 

παράσχει διεθνή συλλογικά αγαθά μειώνεται όσο αυτή καθίσταται λιγότερο 

σημαντική στην παγκόσμια οικονομία. Τα υπόλοιπα κράτη, σύμφωνα με την 

επιχειρηματολογία αυτή, μπορούν να απολαμβάνουν τα συλλογικά αυτά αγαθά 

ανεξάρτητα από το αν έχουν συνεισφέρει ή όχι στη διατήρηση τους». (Mancur 1991) 

 Μία ηγεμονική δύναμη ασκεί την επιρροή της τόσο με χειραγώγηση υλικών 

κινήτρων, όσο και με την επιρροή επί των θεμελιωδών πεποιθήσεων των κρατών. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει την «κοινωνικοποίησή» τους σε ένα σύστημα στο 

οποίο κατέχει την πρωτοκαθεδρία. Η επιρροή επί των θεμελιωδών πεποιθήσεων 

είναι κρίσιμη, διότι με αυτή ο ηγεμόνας μπορεί να διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση 

του ακόμη και όταν η υλική υπεροχή του σταδιακά εξασθενίσει. Διαπιστώνουμε 

λοιπόν πως ανεξαρτήτως του ποια θεωρητική οδός επιλέγεται για τον ακριβή 

προσδιορισμό του περιεχομένου της έννοιας της ηγεμονίας σε ένα διεθνές σύστημα, 

το βέβαιο είναι ότι εννοούμε μια κατάσταση υπεροχής μιας μονάδας (ή μιας ομάδας 

μονάδων) έναντι των υπολοίπων, σε βαθμό που να είναι σε θέση να επιβάλλει a 

priori όρια επιλογών στις υπόλοιπες μονάδες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διεθνή 

τους συμπεριφορά. (Ζιώγας 2013)  

 Μια ηγεμονική δύναμη δεν μπορεί να διατηρήσει τη θέση της παρά μόνο όταν 

τα οφέλη με όρους επενδύσεων και αμυντικών δαπανών είναι μεγαλύτερα από το 

αντίστοιχο κόστος. Στην αντίθετη περίπτωση οι κυβερνήσεις δεν έχουν τα ίδια 

συμφέροντα με το κράτος. Επιχειρούν τότε να εξασφαλίσουν την ασφάλεια με 

τίμημα την αύξηση του δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού, πράγμα που πλήττει την 

αξιοπιστία και αποδυναμώνει την οικονομία του κράτους. Οι άλλες χώρες 

καθορίζουν τις στρατηγικές τους σε σχέση με εκείνη της ηγεμονικής δύναμης, 

αποκομίζοντας έτσι σημαντικά οφέλη. Τα μη ηγεμονικά κράτη βελτιώνουν τη θέσης 

τους, μέχρι που ένας μεγάλος πόλεμος μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή στη 

διεθνή τάξη. Κάτω από αυτές τις πιέσεις, η ηγεμονική δύναμη μπορεί να 

δημιουργήσεις διεθνείς οργανισμούς ή περιφερειακές οργανώσεις που μετατρέπουν 

το νόμο του ισχυρότερου σε δίκαιο. Αυτή η λύση αποτελεί την ιδανική διέξοδο της 

ηγεμονικής δύναμης για τη διατήρηση της κυριαρχίας της. (Ρουμελιώτης 2009) 

  Σημαντικότατο στοιχείο για τη βιωσιμότητα μιας κατάστασης ηγεμονίας σε 

ένα σύστημα είναι φυσικά η νομιμοποίηση του ηγεμόνα ως τέτοιου και η οποία 

επιβεβαιώνεται με τη ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση των υπολοίπων μονάδων του 
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συστήματος. Η εν λόγω κατάσταση δεν μπορεί να είναι στιγμιαία, αλλά απαιτεί 

διάρκεια επί τη βάσει αμοιβαίων θετικών αποτελεσμάτων.  

2.2 Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των αρχαίων συστημάτων στο μισό των 

ανεξαρτησιών του φάσματός μας είναι η τάση για ηγεμονία. Εκεί, η ελκτική δύναμη 

προς ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο εκδηλωνόταν ορισμένες φορές ως μία κίνηση 

προς μια ηγεμονική ή αυτοκρατορική εξουσία σε ολόκληρο το σύστημα και άλλες 

φορές ως δύο κέντρα διπολικής ηγεμονίας. Στην ευρωπαϊκή κοινωνία υπήρχαν 

επίσης πάντα ηγεμονικές τάσεις. Κάποιος βαθμός ηγεμονίας αποτελούσε 

αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της πρακτικής αυτής της κοινωνίας. Το θέμα ήταν η 

έκταση της ηγεμονικής εξουσίας στην grande republique, όχι σε ολόκληρο το 

σύστημα, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτουργούσε εκτός της κοινωνίας ως ένα 

αντι-ηγεμονικό συμπλήρωμα. Στο δικό μας ακόμη κάπως ανοργάνωτο παγκόσμιο 

σύστημα δύο κέντρα ηγεμονικής εξουσίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική 

Ένωση, πόλωσαν το σύστημα για σαράντα χρόνια μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 

όμως ο Ρωσικός πόλος βρίσκεται προσωρινά σε αναστολή. (Watson 2006) 

Η ευρωπαϊκή εμπειρία δίνει έμφαση σε αυτό που έχουμε ήδη καταστήσει 

σαφές με την εξέταση των αρχαίων συστημάτων, στο ότι δηλαδή η τάση για 

ηγεμονία σε ένα σύστημα πολλαπλών ανεξαρτησιών δεν μπορεί απλώς να εξισωθεί 

με μια τάση για κατάκτηση και κυριαρχία. Ασφαλώς, ένα κράτος του οποίου η 

σχετική δύναμη στο σύστημα έχει αυξηθεί, μπορεί να θέλει να επιβάλει την ισχύ του, 

ακόμη και να επεκτείνει τα εδαφικά του σύνορα. Αυτή η φιλοδοξία μπορεί ορισμένες 

φορές να ωθήσει ολόκληρο το σύστημα να μετακινηθεί κατά μήκος του φάσματος, 

όμως όχι πάντα και όχι συχνά σε σημαντικό βαθμό. Τόσο αμυντικοί, όσο και 

επιθετικοί λόγοι, μπορεί να ωθήσουν μια δύναμη (στην ευρωπαϊκή κοινωνία για 

παράδειγμα τους Αψβούργους) ή τις μεγάλες δυνάμεις μιας κοινωνίας συλλογικά 

(το Κονσέρτο της Ευρώπης) να εγκαθιδρύσουν μια ηγεμονία - δηλαδή, να εισάγουν 

ένα μεγαλύτερο βαθμό τάξης στο σύστημα, να ορίσουν το νόμο στις σχέσεις μεταξύ 

των συστατικών κρατών, ακόμη και να παρέμβουν στην εσωτερική διακυβέρνηση 

ορισμένων από αυτά. Η δέσμευση προς μια αντιηγεμονική αρχή, η αξίωση ότι τα 

ανεξάρτητα κράτη πρέπει σε έσχατη ανάγκη να είναι ελεύθερα να ενεργούν όπως 

αυτά νομίζουν καλύτερα, παραδέχεται ότι μπορεί κάποιος νόμιμα να αντιταχθεί στην 
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ηγεμονία δια της βίας και ως εκ τούτου αποδέχεται τον κίνδυνο του πολέμου. 

(Watson 2006) 

Ακόμη και στη σημερινή διεθνή κοινωνία, όπου ο πόλεμος επίσημα 

καταδικάζεται, η προσφυγή στη βία δεν είναι πραγματικά παράνομη και υπάρχουν 

περίπλοκοι κανόνες για τον πόλεμο. Η αδυναμία του να αποφύγει τους μεγάλους 

πολέμους ήταν ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα του ευρωπαϊκού συστήματος, 

όπως και άλλων συστημάτων που ήταν επιρρεπή προς τις πολλαπλές 

ανεξαρτησίες, όπως το σύστημα της κλασικής Ελλάδας και το μακεδονικό σύστημα 

ή το κινεζικό σύστημα της περιόδου των εμπόλεμων κρατών. Πρέπει να θέσουμε το 

ερώτημα σε ποιο βαθμό η αδυναμία τους να αποφύγουν τους καταστροφικούς 

πολέμους οφειλόταν στην υποκείμενη αντι-ηγεμονική τους υπόθεση. (Watson 2006) 

Συγκεκριμένα, βρισκόταν άραγε η ευρωπαϊκή κοινωνία υπερβολικά μακριά 

στο ένα άκρο του φάσματος, ώστε να προσαρμοστεί με επιτυχία στις πιέσεις που 

αναπτύχθηκαν στο σύστημα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα; Θα μπορούσε ίσως 

μια κοινωνία πιο ανεκτική απέναντι στην ηγεμονία, πιο κοντά στο μέσο του 

φάσματος, να ήταν πιο ελαστική; Η Σουμεριακή κοινωνία των πόλεων - κρατών 

διέφερε πάρα πολύ από την Ευρώπη του 19ου αιώνα, ώστε να είναι δυνατή μια 

λεπτομερής σύγκρισή τους. Ωστόσο, η γενική ιδέα ότι μια υπερκαλύπτουσα εξουσία 

θα έπρεπε να βρίσκεται κάπου και ότι τα πλεονεκτήματα ενός βαθμού ηγεμονίας 

υπερακοντίζουν την απώλεια της ελευθερίας δράσης των ηγεμόνων  και των 

κρατών, ήταν παρούσα στην ευρωπαϊκή κοινωνία, αν και δεν έγινε γενικά αποδεκτή 

ως νόμιμη. Η απόπειρα των Αψβούργων για ηγεμονία με την ισπανο-αυστριακή της 

μορφή ήταν ίσως υπερβολικά άκαμπτη, υπερβολικά ανίκανη να ενσωματώσει και 

να τιθασεύσει τις νέες δυνάμεις που μεταμόρφωναν την Ευρώπη, όμως η γαλλική 

εκδοχή της υπό τον Λουδοβίκο ΙΔ' επέδειξε μια πιο περσική ηπιότητα και 

προσαρμοστικότητα. (Watson 2006) 

Το αυτοκρατορικό σύστημα του Ναπολέοντα φαινόταν εφήμερο και τεχνητό 

την εποχή εκείνη και ακόμη περισσότερο εκ των υστέρων, ωστόσο, αν είχε 

εδραιωθεί, θα μπορούσε ίσως να παράσχει ένα πλαίσιο και το σημαντικότερο να 

καλλιεργήσει έναν τρόπο σκέψης αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 

κοινοτήτων, ο οποίος θα είχε εξομαλύνει πιο εύκολα την εκρηκτική αύξηση του 

πλούτου και της ισχύος στην κεντρική Ευρώπη. (Watson 2006) 
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Η διάχυτη ηγεμονία του Κονσέρτου της Ευρώπης μετά τη Βιέννη, δεν 

εμπόδισε τις προσφυγές στον πόλεμο, διατήρησε ωστόσο την πρακτική της 

κοινωνίας πολύ μακριά από τη σύγκρουση πολλαπλών ανεξαρτησιών και περιόρισε 

τη χρήση βίας σε αποδεκτά επίπεδα και περιορισμένους στόχους, εφόσον παρέμενε 

ευέλικτη. Η αποκρυστάλλωση των συμμαχιών μετά το 1900 κατέστησε αδύνατη την 

εναρμόνισή τους. Η ελκτική δύναμη προς την ηγεμονία και η παρουσία κάποιας 

ηγεμονικής εξουσίας σε όλες τις κοινωνίες ανεξάρτητων ή οιωνοί ανεξάρτητων 

κρατών, ξεχωρίζει τόσο καθαρά από τα στοιχεία που προκύπτει το ερώτημα γιατί οι 

μελέτες των συστημάτων κρατών και η πολιτική θεωρία την υποτιμούν ή και την 

αγνοούν. Ένας βασικός λόγος πιστεύω είναι ότι, δεν είμαστε συνηθισμένοι να 

σκεφτόμαστε ότι τα συστήματα κοινοτήτων κυμαίνονται από τις ανεξαρτησίες έως 

τις αυτοκρατορίες. Το όραμά μας περιορίζεται από την υπόθεση ότι το ανεξάρτητο 

κυρίαρχο κράτος είναι η βασική ή ακόμη και η μόνη μονάδα ενός συστήματος 

κρατών. Κάθε προσπάθεια ενός κράτους να ασκήσει ηγεμονικό έλεγχο σε μια 

κοινωνία, πόσο μάλλον το βαθμό κυριαρχίας που άσκησε ο Ναπολέοντας, θεωρείται 

ως μια κατάχρηση εξουσίας και ως μια επιστροφή σε ένα λιγότερο νομιμόφρον 

παρελθόν. (Watson 2006) 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα συγγράμματα Αμερικανών και Βρετανών 

μελετητών για το θέμα αυτό, πολλά από τα οποία παύουν να ενδιαφέρονται για ένα 

σύστημα όταν τα ενεργά μέλη του δεν είναι ανεξάρτητα. Η γαλλική ιστοριογραφία 

είχε ευρύτερους ορίζοντες, εν μέρει λόγω της ηγεμονικής θέσης που κατείχε η Γαλλία 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτή η αποδοκιμασία κατά της 

ηγεμονίας, καθιστά δύσκολη την κατανόηση της σχέσης των πολλαπλών 

ανεξαρτησιών με άλλους τρόπους διαχείρισης ενός συστήματος κοινοτήτων. 

(Watson 2006) 

2.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ  

Ο Παναγιώτης Ήφαιστος αναλύοντας το φαινόμενο του ηγεμονισμού 

υποστηρίζει πως «ηγεμονισμός στις διεθνείς σχέσεις είναι κάθε αξίωση του ισχυρού 

να επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναμή του και να υποχρεώνει τους λιγότερο 

ισχυρούς να υποχωρούν και να προσαρμόζονται». Και συνεχίζει αμέσως παρακάτω 

«αν εκλάβουμε ως δεδομένη την πάγια αξίωση των λιγότερων ισχυρών για 

ανεξάρτητη – ελεύθερη συλλογική ύπαρξη, ο ηγεμονισμός συνιστά περίπου τη 
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διαρκή εκείνη επαναστατική αξίωση που αποσκοπεί στην αναίρεση – ματαίωση της 

ανεξαρτησίας – ελευθερίας των λιγότερο ισχυρών και στη με τον Α ή Β τρόπο 

εξομοίωση του υπόλοιπου κόσμου κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του ηγεμόνα». 

(Μακρής 2007)  

Ο ηγεμονισμός δεν μπορεί να οικοδομηθεί αποκλειστικά στη βία και τις 

επεμβάσεις, εκ μέρους της ηγεμονικής δύναμης στο εσωτερικό των υποτελών 

κρατών. Χρειάζονται ιδεολογικά και οικονομικά αντι-στηρίγματα, χωρίς τα οποία δεν 

μπορεί να υπάρξει ηγεμονική σταθερότητα, Η αθηναϊκή ηγεμονία στηρίχτηκε στο 

μύθο της μητρόπολης, την αττική διάλεκτο και κυρίως τον πολιτισμικό δορυφορισμό 

των συμμαχικών πόλεων (το ζήτημα των πολιτισμικού ιμπεριαλισμού). Στον 

οικονομικό τομέα τώρα, η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας συνεπάγεται ότι ο 

ηγεμόνας πρέπει να μοιράζει οικονομικά οφέλη στην ηγεμονική του σφαίρα. Κάτι 

που η αρχαία Αθήνα δεν το έπραξε, εφόσον εκμεταλλεύτηκε οικονομικά τις 

συμμαχικές πόλεις στο έπαρκον. (Μακρής 2007) 

 Ο ηγεμονισμός αποτελεί το κορυφαίο πρόβλημα της διεθνούς πολιτικής και 

ως εκ τούτου της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, από την εποχή του 

Πελοποννησιακού Πολέμου και εφεξής. Ο ηγεμονισμός συνοψίζει αυτό που 

αποκαλούμε Θουκυδίδειο αδιέξοδο του πολέμου, που μέσω της άνισης ανάπτυξης 

και της άνισης εκμετάλλευσης των πιο αδύναμων πολιτικών οντοτήτων ενσαρκώνει 

μία από τις βασικές αιτίες πολέμου. Επίσης, αντιμάχεται την κρατική κυριαρχία και 

εισηγείται διάφορες ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών ή διεθνείς ολοκληρώσεις, που 

οδηγούν τελικά πέραν και υπεράνω των κανονιστικών συστημάτων των εθνών – 

κρατών. Για τις ανάγκες της θέσης μας ορίζουμε τον ηγεμονισμό ως εκείνη τη 

αξίωση των ισχυρότερων παικτών ενός διεθνούς συστήματος, που αποσκοπεί στον 

περιορισμό της πολιτικής ανεξαρτησίας και της ελευθερίας των λιγότερο ισχυρών. 

(Μακρής 2013) 

 Ο ηγεμονισμός ή ηγεμονικές τάσεις ενισχύονται μεταξύ άλλων, από τις 

δομικές συνθήκες άνισης ανάπτυξης και την εκμετάλλευση ευκαιριών σε επίπεδο 

συστήματος. Η εμφάνιση ηγεμονικών κρατών συνιστά απειλή, οπότε θα πρέπει είτε 

να εξισορροπηθεί με τη δημιουργία συμμαχιών, είτε να αντιμετωπιστεί με 

στρατιωτικά μέσα. Στην πρώτη περίπτωση μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες 

μη σύγκρουσης, ενώ στη δεύτερη ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Εξ’ ορισμού ο 
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ηγεμονισμός απειλεί την κυριαρχία η οποία αποτελεί a priori «το απαραίτητο 

καθεστώς ρύθμισης των διακρατικών συναλλαγών και συνάμα το μέσο άμυνας, 

τουλάχιστον για τα πιο αδύναμα κράτη, έναντι του ηγεμονισμού». (Π. Ήφαιστος 1999)   

 Η τάση ενός κράτους για ηγεμονισμό, συνιστά ιστορικά το κυριότερο αίτιο 

πολέμου, στο βαθμό που δημιουργεί σε ένα βαθμό τεχνητές διεθνείς αντιπαλότητες, 

προκαλεί τα προβλήματα της άνισης ανάπτυξης, αντιμαχόμενη την οντολογική 

κοσμοθεωρητική ετερότητα και τις συλλογικές αξιώσεις ελευθερίας. Με βάση την 

πλούσια ιστορική εμπειρία, τόσο στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, προτού ο μετωπικός 

διπολικός ανταγωνισμός Αθήνας – Σπάρτης οδηγήσει στον Πελοποννησιακό 

Πόλεμο, όσο και στην πρώτη φάση των νεότερων χρόνων έως και το 19ο αιώνα, οι 

ηγεμονικές αξιώσεις αντιμετωπίστηκαν με το σύστημα της ισορροπίας δυνάμεων ή 

αλλιώς, με το σύστημα ισορροπίας ισχύος και τις λεγόμενες αντι-ηγεμονικές 

συσπειρώσεις. (Μακρής 2013)   

 Αν κάποιος προσπαθεί σήμερα να αντιληφθεί το ρόλο του ηγεμονισμού ως 

αίτιο πολέμου, καλά θα κάνει να μελετήσει με προσοχή τον Πελοποννησιακό 

Πόλεμο του Θουκυδίδη και την καλύτερη σύγχρονη επεξεργασία του στις αναλύσεις 

του Robert Gilpin. O Gilpin διερευνώντας τις θεωρήσεις του Θουκυδίδη υπό το φως 

διαδοχικών ιστορικών εποχών, καταλήγει σε θεμελιωμένα συμπεράσματα για τα 

αίτια πολέμου στην ιστορική διαχρονία. (Βοσκόπουλος 2012) 

 Μεταξύ άλλων συμπεραίνει πως ο ηγεμονικός ανταγωνισμός για τον έλεγχο 

των πλουτοπαραγωγικών πηγών, η άνιση ανάπτυξη που προκαλεί αλλαγές στην 

κατανομή ισχύος, οι εκτιμήσεις για τη θέση, τον ρόλο και τη συμπεριφορά λόγω 

άνισης ανάπτυξης και οι παραστάσεις για τις επερχόμενες αλλαγές των διεθνών 

δομών ισχύος είναι τα κύρια αίτια που οδηγούν στις μεγάλες πολεμικές 

συγκρούσεις.12 (Βοσκόπουλος 2012) 

                                            

12 Ο τερματισμός ενός ηγεμονικού πολέμου είναι η αρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, 
επέκτασης και τελικά παρακμής. Οι νόμοι της άνισης ανάπτυξης συνεχίζουν να ανακατανέμουν την 
ισχύ αλλάζοντας έτσι το status quo που δημιούργησε η τελευταία ηγεμονική διαπάλη. Η ανισορροπία 
αντικαθιστά την ισορροπία και ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από έναν νέο ηγεμονικό πόλεμο. Έτσι 
ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι, μέχρις οι άνθρωποι να αλληλοσκοτωθούν και αλληλοκαταστραφούν 
ή μέχρι να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό μηχανισμό διεθνών αλλαγών. Βοσκόπουλος Γιώργος 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ''Εκφάνσεις Ισχύος, Αλληλοεπίδραση και το 
Ζήτημα της Παγκόσμιας Ηγεμονίας'', Βάρη Αττικής, 2012, Ποιότητα, σελ. 103.  



-48- 

2.4 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ  

 Η θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος της ηγεμονικής σταθερότητας 

επιβάλλει και την αποσαφήνιση όρων, όπως αυτών της ηγεμονίας και του 

ηγεμονισμού. Ο Adam Watson προσπαθώντας να διακρίνει τις έννοιες του 

ηγεμονισμού και της ηγεμονίας κατέληξε στην εξής διατύπωση: «Η ηγεμονία, όπως 

έχουμε ήδη υποστηρίξει, είναι μια μορφή τάξης σε ένα δεδομένο διεθνές σύστημα, 

η οποία εδράζεται σε συγκεκριμένη κατανομή ισχύος και συγκεκριμένα ισοζύγια 

ισχύος. Επιπλέον, η ηγεμονία καλύπτεται από ένα μανδύα νομιμοποίησης, 

ταυτόσημο με τη ρητή ή σιωπηρή αποδοχή των μελών του συστήματος σε ό,τι 

αφορά την κυριαρχία του ηγεμόνα». (Watson 2006) 

 Η ηγεμονία είναι η αποτύπωση της κατανομής ισχύος στο διεθνές σύστημα, 

συνήθως μετά από έναν ηγεμονικό πόλεμο που επιφέρει την τάξη. Ο ηγεμονισμός 

αποτελεί μια αξίωση αλλαγής της θέσης και του ρόλου των κρατών λόγω των 

συνεπειών της διαδικασίας άνισης ανάπτυξης. Οι όποιες μεταβολές στο διεθνές 

σύστημα προσδιορίζονται με βάση την ανακατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα 

και την ανάδειξη νέων δυνάμεων. (Βοσκόπουλος 2012)  

Η ηγεμονία επέρχεται όταν επιτύχει η ηγεμονική αξίωση. Κατά τη διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου ΗΠΑ και ΕΣΣΔ επέβαλαν την ηγεμονία του στους εκατέρωθεν 

συνασπισμούς και επιδιώκοντας παράλληλα την ηγεμόνευση του διεθνούς 

συστήματος. Κατόρθωσαν επομένως την περιφερειακή ηγεμονία αξιώνοντας 

ταυτόχρονα τη διεύρυνσή της. (Ζιώγας 2013) 

2.5 Ο ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  

 Ο ηγεμονικός πόλεμος είναι η φυσική κατάληξη του ηγεμονισμού. Σύμφωνα 

με το Robert Gilpin, στο «War and Change in World Politics», ο ηγεμονικός πόλεμος 

οφείλεται στην άνιση ανάπτυξη μεταξύ των κρατών, είναι προϊόν μίας σοβαρής 

διεθνούς κρίσης, που οικοδομείται πάνω στην ανακατανομή της ισχύος και την 

ανισορροπία του διεθνούς συστήματος και αφού τερματισθεί οδηγεί σε μία 

συμφωνία ειρήνης και σε νέο εδαφικό και πολιτικό status quo (ο κύριος τρόπος 

αλλαγής μεταξύ πολέμου και ειρήνης). (Μακρής 2003)     

 Eξετάζοντας ο παραπάνω συγγραφέας, τον πόλεμο σε σχέση με τη διεθνή 
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μεταβολή καταλήγει να θέσει τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις μίας 

«συνολικής» αντιμετώπισης του πολέμου, διατυπώνοντας την έννοια του 

ηγεμονικού κύκλου της αλλαγής: (Μακρής 2013) 

 

 Η κορυφαία στιγμή στον κύκλο της αλλαγής είναι ο ηγεμονικός πόλεμος. Ο 

ηγεμονικός πόλεμος είναι το βασικό ιστορικό medium επίλυσης του προβλήματος 

της ισορροπίας ισχύος στο διεθνές σύστημα. Ο ηγεμονικός πόλεμος σκοπεύει 

κυρίως στην αναδόμηση του διεθνούς συστήματος, δηλαδή σε ένα νέο τύπο 

διακυβέρνησης. (Μακρής 2003) 

 Επιπλέον, είναι οι προϋποθέσεις που συνδέονται με το ξέσπασμα ενός 

ηγεμονικού πολέμου : (Μακρής 2003) 

 α. Το παίγνιο του μηδενικού αθροίσματος (zero sum game). 

 β. Ο ψυχολογικός παράγοντας ή ο ρόλος της αντίληψης. 

 γ. Η απώλεια του ελέγχου. 

 Τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης ενός ηγεμονικού πολέμου είναι : (Ζιώγας 

2013) 

α. Στρατιωτικά: Συνολική επικράτηση, κινητοποίηση όλων των 

συντελεστών ισχύος, συνολική χρήση. 

β. Οικονομικά: Συνολική χρήση των οικονομικών συντελεστών ισχύος 

που διαθέτει το κράτος. 

γ. Συστημικά: Μεταβολή στην ισορροπία ισχύος. 

STATUS QUO  ΑΝΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 
    

   ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

NEO STATUS QUO     

 
   ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΣΗ 

    

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ  ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
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Οι αναλυτές δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα πόλεμο ως ηγεμονικό από 

την αρχή. Ο πόλεμος είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη εξελεγκτική διαδικασία. Δεν 

μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι, το κράτος χρησιμοποιεί το σύνολο των 

πυλώνων ισχύος (στρατιωτικά, οικονομικά) ή τη μεταβολή του συστήματος κατά τη 

διάρκεια του πολέμου. Τα χαρακτηριστικά του ηγεμονικού πολέμου γίνονται 

αντιληπτά με την κατάληξη του πολέμου. Ένας πόλεμος αναγνωρίζεται και 

χαρακτηρίζεται ως ηγεμονικός πόλεμος στο τέλος, πρέπει να λήξει για να 

μελετήσουμε τις συστημικές μεταβολές. Είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε 

έναν ηγεμονικό πόλεμο κατά την εξέλιξή του. Μπορεί να ξεκινήσει ως ένα φαινόμενο 

κανονικότητας13 και να εξελιχθεί, να καταλήξει ως φαινόμενο ηγεμονικού βίαιου 

ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, ο Β΄ ΠΠ ήταν ηγεμονικός πόλεμος, αλλά δεν 

ξεκίνησε ως τέτοιος. Ξεκίνησε το 1939 ως πόλεμος κανονικότητας, ως 

περιορισμένος ευρωπαϊκός πόλεμος. Δεν συμμετείχαν όλοι οι παράγοντες από το 

1939, ούτε η έκταση ήταν διευρυμένη. (Ζιώγας 2013) 

 Ο ηγεμονικός πόλεμος εντάσσεται στη λογική της κυκλικής αναπαράστασης 

της Ιστορίας (Modelski), όπου κάθε εκατό χρόνια περίπου οριοθετείται ένας μεγάλος 

κύκλος πολέμου/ειρήνης ή ένας γύρος ηγεμονικής σύγκρουσης, όπου στο 

ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το διεθνές σύστημα χαρακτηρίζεται από την αύξηση 

της ισχύος και την εδαφική επέκταση. (Μακρής 2013)   

Μία δύναμη όταν καταστεί ηγεμονική, επιδιώκει πρώτον να διατηρήσει τη 

θέση της και το διεθνές κύρος που απολαμβάνει και να επεκτείνει την επιρροή του, 

όπως για παράδειγμα η Αθήνα εναντίον της Ποτίδαιας και της Μυτιλήνης επειδή 

είχαν αποστατήσει, οι Σοβιετικοί χρησιμοποίησαν την ισχύ τους κατά της Ουγγαρίας 

και της Τσεχοσλοβακίας για να παραμείνουν στο ανατολικό μπλοκ και οι ΗΠΑ 

αντέταξαν την ισχύ του σε Κορέα, Βιετνάμ και Αφγανιστάν και δεύτερον να 

αποτρέψει την δημιουργία άλλης ηγεμονικής δύναμης. Πρόκειται για αμιγής 

ηγεμονικός ανταγωνισμός.  

Οι ηγεμονικές δυνάμεις μερικές φορές δεν λειτουργούν σταθεροποιητικά, 

αποτελούν «επαναστατικές» δυνάμεις που επιδιώκουν, είτε την κατάργηση του 

                                            

13 Όπου ως πόλεμος κανονικότητας είναι μια υποσυστημική διαδικασία ορισμένων παραγόντων. 
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διεθνούς συστήματος με την εγκαθίδρυση παγκόσμιας αυτοκρατορίας, είτε να το 

ελέγξει με ποικίλους τρόπους, να κυριαρχεί σε ένα κόσμο φτιαγμένο πολιτικά ή 

πολιτισμικά κατ΄ εικόνα και ομοίωσή του. (Ζιώγας 2013) 

 Ο Gilpin θεωρεί την ιστορία ως μία αέναη κυκλική επανάληψη. Ο τερματισμός 

ενός ηγεμονικού πολέμου, δημιουργεί την αφετηρία ενός κύκλου ανάπτυξης, 

επέκτασης και παρακμής.14 Καθώς στο πλαίσιο αυτό η ισχύς αναδιανέμεται, ο νέος 

καταμερισμός ισχύος έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες που διέπουν την 

λειτουργία του συστήματος και κυρίως αυτούς που αφορούν στην ιεραρχία και το 

κύρος μεταξύ των κρατών. Με τον ηγεμονικό πόλεμο δημιουργείται νέα ιεραρχία και 

ρυθμίζεται η «ηγεμονική διακυβέρνηση» του διεθνούς συστήματος. (R. Gilpin 2004) 

Ο ηγεμονικός πόλεμος ο οποίος συνήθως επικαλείται τις αρχές του 

ρεαλισμού για να στεγάσει την ιδεολογική του νομιμοποίηση, είναι εξ’ ορισμού ένας 

πόλεμος που την ίδια στιγμή που καλείται δήθεν να επιλύσει προβλήματα της ισχύος 

δια της βίας, διαιωνίζει το φαύλο κύκλο του πολέμου, εφόσον η εσώτερη λογική του 

αποσκοπεί στην κατάλυση της ίδιας της οντολογίας του συστήματος των κυρίαρχων 

κρατών, με άλλα λόγια της κοσμοθεωρητικής ετερότητας και της διεθνούς αναρχίας. 

(Μακρής 2003) 

Τέλος, ο Ήφαιστος επεκτείνοντας το φιλοσοφικό εύρος και τη θεωρητική 

δεινότητα της Βρετανικής Σχολής των Διεθνών Σχέσεων και του Bull, προσπαθεί να 

επαναφέρει το διεθνολογικό στοχασμό περί πολέμου στη μοναδική ορθή του βάση: 

«ο πόλεμος ως ένας από τους κεντρικούς θεσμούς του διεθνούς συστήματος, έχει 

ως μοναδικό του πολιτικό σκοπό (η επιρροή από τον Clausewitz είναι εμφανής) τη 

διεθνή τάξη που στοχεύει σε μία μη ηγεμονική ισορροπία της ισχύος». Υπ’ αυτήν 

την έννοια ο ηγεμονικός πόλεμος είναι η κυριότερη ίσως διεθνική ανωμαλία στις 

διεθνείς σχέσεις και χωρίς αμφιβολία η κύρια πηγή αστάθειας και κρίσης της 

                                            

14 «Ο τερματισμός ενός ηγεμονικού πολέμου είναι η απαρχή ενός ακόμη κύκλου μεγέθυνσης, 
ανάπτυξης, επέκτασης και τελικής παρακμής. Ο νόμος της άνισης ανάπτυξης συνεχίζει να 
ανακατανέμει την ισχύ υπονομεύοντας έτσι το status quo που εγκαθιδρύθηκε από τον τελευταίο 
ηγεμονικό αγώνα. Η ανισορροπία αντικαθιστά την ισορροπία και ο κόσμος κινείται προς ένα νέο γύρο 
ηγεμονικής σύγκρουσης. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι έτσι, μέχρις ότου οι άνθρωποι είτε 
καταστραφούν είτε μάθουν να αναπτύσσουν ένα αποτελεσματικό μηχανισμό ειρηνικής αλλαγής». 
Robert Gilpin, Πόλεμος και Αλλαγή στην διεθνή πολιτική (Εκδόσεις Ποιότητα), σ. 351. 
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διεθνούς ασφάλειας εν γένει. (Μακρής 2003)      

2.5.1 Ο Πρώτος Ηγεμονικός Πόλεμος  

Με τον Πελοποννησιακό Πόλεμο (431 – 404 π.Χ.) τερματίζεται η κλασική 

εποχή του αρχαίου ελληνικού κόσμου (η εποχή του χρυσού 5ου αιώνα π.Χ.), που 

σημαδεύεται από το έπος των Μηδικών Πολέμων (490 – 479 π.Χ.), την Αθηναϊκή 

Συμμαχία (έτος ιδρύσεως 476 π.Χ.), την ηγεμονία της Αθήνας στον ευρύτερο ζωτικό 

χώρο του Αιγαίου Πελάγους και τη διπολική αντιπαράθεσή της με την 

Πελοποννησιακή Συμμαχία της αρχαίας Σπάρτης. (Μακρής 2013) 

Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη «η πραγματική αν και ανομολόγητη αιτία του 

Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ανάπτυξη της Αθηναϊκής ισχύος, που φόβισε 

τους Λακεδαιμόνιους και τους ανάγκασε να πολεμήσουν». Με βάση την προσέγγιση 

του Θουκυδίδη η αποφυγή εγκαθίδρυσης μιας ηγεμονικής τάξης πραγμάτων οδηγεί 

στη διεξαγωγή πολέμων. Ουσιαστικά η επιβίωση υποχρεώνει σε ενεργοποίηση 

κατά μιας ηγεμονικής δύναμης, οπότε είναι σαφές γιατί το έργο του Θουκυδίδη είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό μεταξύ άλλων μια αιτιατή προσέγγιση του φαινομένου του 

πολέμου. (Βοσκόπουλος 2012) 

 Ο πρώτος αυτός ηγεμονικός ή παγκόσμιος ή ολοκληρωτικός πόλεμος στην 

ανθρώπινη ιστορία δεν οδήγησε απλώς στην οδυνηρή ήττα της Αθήνας, που έστω 

και για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα (404 – 403 π.Χ.) γνώρισε συν τοις άλλης 

και την ατιμωτική εμπειρία της τυραννίδας, με το καθεστώς των Τριάκοντα 

Τυράννων,15 αλλά εγκαινίασε τη μείζονα πολιτικό-ηθική κρίση του αρχαίου 

ελληνικού κόσμου, οι συνέπειες της οποίας, εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης του 

πολιτικού συστήματος της κλασικής πόλης (αυτονομία, τοπικισμός, πατριωτισμός), 

διαφάνηκαν με έντονο τρόπο στη δομή και τη λειτουργία του διεθνούς συστήματος 

των πόλεων – κρατών. (Μακρής 2013)    

                                            

15 Η ήττα της Αθήνας στον Πελοποννησιακό Πόλεμο επέφερε και την κατάλυση της δημοκρατίας. 
Η δημοκρατία είχε καταλυθεί ακόμη μία φορά, το 411 π.Χ., με πραξικόπημα της ακραίας πτέρυγας 
των ολιγαρχικών, ως αντίδραση στην παταγώδη αποτυχία της σικελικής εκστρατείας (415-413 π.Χ.) 
και των δεινών που επακολούθησαν με τη σπαρτιατική στρατιωτική πίεση στην ίδια την Αττική 
(Δεκέλεια). Για τις ολιγαρχικές εκτροπές του 411 – 410 π.Χ. και 404 – 403 π.Χ. βλ. Μ. Β. Σακελλαρίου, 
Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2000, σελ. 440. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                              

ΤΗΣ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

3.1. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ  

 «Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναλάβουν εκ νέου τον ηγετικό τους ρόλο, 

τότε η Δεύτερη Χρυσή Εποχή του παγκόσμιου καπιταλισμού ενδέχεται να λάβει και 

αυτή τέλος». Με αυτόν τον απόλυτα ξεκάθαρο και αναντίλεκτα ρητό τρόπο 

ολοκληρώνει ο κορυφαίος Αµερικανός διεθνολόγος Robert Gilpin το βιβλίο του για 

την Παγκόσμια Οικονομία στον 21ο αιώνα, στο οποίο µε µία άψογη ανάλυση 

περιγράφει το καθεστώς της οικονομικής παγκοσμιοποίησης µετά το τέλος του 

Ψυχρού Πολέµου, τις ατέλειες του συστήματος της διεθνούς οικονοµίας στο πεδίο, 

κυρίως των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και το µείζον ζήτηµα του οικονοµικού 

περιφερισµού, καταλήγοντας µε τη διερεύνηση της προοπτικής της διαχείρισης της 

παγκόσμιας οικονοµίας, θέτοντας, ως εκ τούτου, ανοιχτά το ζήτημα της ηγεμονικής 

σταθερότητας και δη της αµερικανικής ηγεσίας στο νέο περιβάλλον ισχύος και 

πλούτου, που διαμορφώνεται µετά το 1990. (Μακρής 2008) 

Το ζήτημα της ηγεμονικής σταθερότητας, όπως έχει αποκρυσταλλωθεί τις 

δυόμισι τελευταίες δεκαετίες έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο επιστημονικό 

πεδίο των Διεθνών Σχέσεων. Πρώτα ο Kindleberger διατύπωσε το εν λόγω ζήτημα, 

στην προσπάθεια του να εξηγήσει την μεγάλη ύφεση της περιόδου 1929 - 39, ενώ 

ο συγκεκριμένος όρος οφείλεται στον R. Keohane. Ο Charles Kindleberger 

συνέδεσε την παρουσία του ενός κράτους ηγέτη με τη σταθερότητα του 

φιλελεύθερου διεθνούς οικονομικού συστήματος. (Kindleberger 1973) 

Παρομοίως ο R. Gilpin θεώρησε ότι η φιλελεύθερη διεθνής οικονομία 

χρειάζεται μία δύναμη που θα διαχειρίζεται και θα σταθεροποιεί το σύστημα, καθώς 

η σύγχρονη διεθνής οικονομία αναπτύχθηκε μέσα από την ανάδυση μεγάλων 

εθνικών οικονομιών, που διαδοχικά κατόρθωσαν να γίνουν κυρίαρχες. Η ηγεμονική 

σταθερότητα αναμφίβολα συνδέει τις υλικές δυνατότητες των κρατών με τη 

συμπεριφορά τους, παράλληλα όμως εξετάζει και τη δομή αξιών και αντιλήψεων για 

τη φύση της τάξης που διέπει ένα ολόκληρο σύστημα κρατών και μη κρατικών 

οντοτήτων. Οι νόρμες, η σημασία και ο ρόλους τους στις Διεθνείς Σχέσεις έχουν 
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αποτελέσει σημαντικά πεδία ακαδημαϊκής έρευνας. Ένας ηγεμόνας λοιπόν, μπορεί 

να στηρίζεται και στην ιδεολογική ισχύ. (Ζιώγας 2013)  

  Άλλες εκφάνσεις του ζητήματος της ηγεμονικής σταθερότητας, που 

συνδυάζουν τον υλικό και ιδεολογικό παράγοντα, εκλαμβάνουν ως φυσική επιλογή 

του ηγεμόνα να οικοδομήσει ένα διεθνές οικονομικό σύστημα πιο φιλελεύθερο και 

να επηρεάσει τα άλλα κράτη στο να πράξουν το ίδιο, ωφελώντας γενικά το σύστημα. 

(Strange 1987)  

Λογική συνέπεια σύμφωνα με το εν λόγω ζήτημα, της ύπαρξης μίας 

ηγεμονικής δύναμης είναι η εξάπλωση ενός φιλελεύθερου καθεστώτος διεθνούς 

εμπορίου. Αναλύοντας την ηγεμονική σταθερότητα ο Duncan Snidal υποστηρίζει 

πως η παρουσία μίας ηγεμονικής δύναμης δημιουργεί οφέλη, μέσω των συλλογικών 

αγαθών που παρέχει στα κράτη του διεθνούς συστήματος. Αν ωφελούνταν μόνον ο 

ηγεμόνας, η θεωρία θα υποστήριζε ότι ο ηγεμόνας προωθεί τα διεθνή καθεστώτα 

που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του, καταλήγοντας σε ταυτολογία. (Snidal 1985) 

Το αν ο ηγεμονισμός συνδέεται γραμμικά με την σταθερότητα είναι ένα θέμα 

που διάφοροι αναλυτές ερμηνεύουν τις πτυχές του ζητήματος με διαφορετικούς 

τρόπους. Η φιλελεύθερη και η ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματος της ηγεμονικής 

σταθερότητας που εξετάζονται παρακάτω, αποτυπώνουν και τις βασικές 

θεωρητικές διαφορές του φιλελευθερισμού και του ρεαλισμού αντίστοιχα, ως 

ερμηνευτικές προτάσεις των διεθνών σχέσεων.   

3.1.1 Η Φιλελεύθερη Άποψη 

 Το φιλελεύθερο ζήτημα της ηγεμονικής σταθερότητας επισημαίνει πως για 

να αναδειχθεί μια χώρα σε κράτος - ηγέτη πρέπει να: (Kindleberger 1973) 

α. Διατηρεί μία σχετικώς ανοικτή αγορά για την απορρόφηση της 

αδιάθετης παραγωγής άλλων κρατών. 

β. Παρέχει δάνεια για την αντιμετώπιση των κυκλικών υφέσεων 

(countercyclical long-term lending). 

γ. Αναπτύξει ένα σταθερό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
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δ. Συντονίσει τις μακροοικονομικές πολιτικές, διαδικασία απαραίτητη και 

για την σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

ε. Ενεργήσει ως δανειστής εκτάκτου ανάγκης (lender of last resort), για 

να παρέχει αυξημένη ρευστότητα σε περιόδους οικονομικών κρίσεων. 

Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να επιτελούνται από μία χώρα - ηγέτη που 

αναλαμβάνει την ευθύνη του συστήματος. Αν δεν υπάρχει ένα κράτος που να είναι 

πρόθυμο και ικανό να ενεργήσει ως ένας «σταθεροποιητής», κάθε τυχαίος 

κλονισμός του συστήματος, πέρα από κάποιο ανεκτό επίπεδο θα μπορούσε να 

οδηγήσει ένα ασταθές σύστημα σε ύφεση. (Kindleberger 1973)  

Ο Charles Kindleberger ερμηνεύοντας την οικονομική κρίση του 1929,16 

θεώρησε πως βασική αιτία ήταν η αστάθεια του διεθνούς οικονομικού συστήματος. 

Υποστήριξε ότι η ένταση και η διάρκεια της εν λόγω κρίσης,17 οφείλονταν στην 

απουσία ενός δανειστή ύστατης προσφυγής που θα ασκούσε τα αναγκαία 

καθήκοντα για την καλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα η 

οικονομική αστάθεια προεκλήθη από την αδυναμία της Βρετανίας και την 

απροθυμία των ΗΠΑ, να αναλάβουν την ευθύνη σταθεροποίησης του διεθνούς 

οικονομικού συστήματος. (Kindleberger 1973)  

Η αστάθεια ορίζεται ως μία κατάσταση όπου μικρές διαταραχές προκαλούν 

σοβαρές συνέπειες (χαρακτηριστικό παράδειγμα το κραχ των χρηματιστηρίων το 

1929 και η επακόλουθη μεγάλη οικονομική ύφεση). Έτσι, όταν το 1929 οι τιμές των 

προϊόντων άρχισαν να πέφτουν, σύντομα η ροή κεφαλαίων προς τις παραγωγές 

χώρες άρχισε να μειώνεται. Οι ΗΠΑ αντί να ενεργήσουν με «αντικυκλικό» τρόπο 

(countercyclical), άφησαν την Wall Street να τραβήξει τα αμερικανικά κεφάλαια από 

                                            

16 Η κρίση του 1929 θεωρείται αφετηρία της μεγαλύτερης ύφεσης που είχε ποτέ υποστεί ο 
διεθνής καπιταλισμός. Ήταν όμως ταυτοχρόνως η κορωνίδα των εξελίξεων της πολύ πυκνής 
δεκαετίας του 1920, κατά την οποία ο κόσμος αναζητούσε νέες ισορροπίες και πρότυπα για το 
παγκόσμιο οικονομικό σύστημα μετά τον πόλεμο. Clough, S – Rapp R, Ευρωπαϊκή οικονομική 
ιστορία, Η οικονομική ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού, τόμος 2ος, Αθήνα, Παπαζήσης, 1980. σελ. 
571-575. 

17 Το κράχ της Wall Street το 1928 «που τίναξε στον αέρα τους πιστωτικούς μηχανισμούς που 
εξασφάλιζαν την “ευημερία” της δεκαετίας του 1920 και προκάλεσε σταδιακά μια ύφεση δίχως 
προηγούμενο στις καπιταλιστικές οικονομίες», επηρέασε βαθιά τις εξαρτώμενες Ευρωπαϊκές 
οικονομίες. Serge Berstein - Pierre Mizla, Ιστορία της Ευρώπης, τόμος Γ΄, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997, 
σελ. 67. 
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την Ευρώπη, αύξησε τους δασμούς της και απέτυχε να υποστηρίξει το τραπεζικό 

της σύστημα όταν ξέσπασε πανικός. Αυτό που χρειάζονταν ήταν να επιτελέσει 

κάποιος «ηγέτης» τις παραπάνω λειτουργίες και αφού οι ΗΠΑ είχαν τη δυνατότητα, 

να επιτρέψουν μία σταθερή ροή κεφαλαίων για παραγωγικές επενδύσεις και να 

στηρίξουν τις τράπεζες που είχαν προβλήματα (λειτουργία lender of last resort). Ο 

D. Lake ανασχηματίζει την έννοια της σταθερότητας σε «διεθνή οικονομική 

υποδομή» και αναδιατυπώνει τις λειτουργίες του ηγέτη. (D. Α. Lake 1993)  

Επίσης, η διεθνής σταθερότητα απαιτεί επαρκή ρευστότητα, ώστε 

μακροχρόνια να επιτυγχάνεται οικονομική ανάπτυξη, μεσοπρόθεσμα να 

αντιμετωπίζεται η ύφεση των επιχειρηματικών κύκλων και βραχυπρόθεσμα να 

αντιμετωπίζεται ο πανικός. (Kindleberger 1973)  

 Η φιλελεύθερη εκδοχή του ζητήματος της ηγεμονικής σταθερότητας εκκινεί 

από τη πάγια φιλελεύθερη θέση ότι, το εμπόριο θα αντικαταστήσει τον πόλεμο. 

Εμπλουτισμένη όμως και με θεωρητικές παραδοχές του ρεαλιστικού 

παραδείγματος, για τον ρόλο της ισχύος και της κατανομής της εντός του διεθνούς 

συστήματος, διατυπώνει τη θέση πως αν το αιτούμενο στη διεθνή πολιτική είναι η 

τάξη, η επίτευξή της επέρχεται αν το σύστημα καθοδηγείται από έναν ή και 

περισσότερους δρώντες. Το Ηνωμένο Βασίλειο τον 19ο αιώνα και οι ΗΠΑ από τον 

Β΄ΠΠ και μετά, ενσαρκώνουν το ρόλο του ηγεμόνα ο οποίος διεθνοποιώντας το 

οικονομικό του σύστημα και θέτοντας τους κανόνες στο διεθνές σύστημα επιφέρει 

την τάξη.  

 Το ζήτημα λοιπόν της ηγεμονικής σταθερότητας υποστηρίζει μάλλον ότι, ο 

φιλελεύθερος τύπος διεθνούς οικονομικής τάξης δεν μπορεί να ακμάσει και να 

φτάσει την πλήρη ανάπτυξη του, παρά μόνον όταν υπάρχει μια τέτοια ηγεμονική 

δύναμη και εμφανίστηκε ως η απάντηση στους υποστηρικτές του νεορεαλισμού στις 

ιστορικές εκείνες περιόδους (τέλος 19ου αιώνα, τέλος Β'ΠΠ), όπου η Μεγάλη 

Βρετανία (1η περίοδος) και οι ΗΠΑ (2η περίοδος), οδήγησαν το άναρχο παγκόσμιο 

περιβάλλον σε μια κατάσταση ισορροπίας, ειρηνικής συνύπαρξης και οικονομικής 

ανάπτυξης. Το ζήτημα αυτό γεννήθηκε από το σταθερό πολιτικό και οικονομικό 

περιβάλλον των περιόδων αυτών, ένα περιβάλλον που ουσιαστικά βασίστηκε στην 

«επιβολή» από πλευράς Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ αργότερα, των βασικών 

αρχών του ελεύθερου εμπορίου, αρχών που ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρες για τα 
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εν λόγω ηγεμονικά κράτη. Τόσο η Μεγάλη Βρετανία, όσο και μετέπειτα οι ΗΠΑ 

χρησιμοποίησαν την οικονομική και στρατιωτική τους ισχύ για να επιβάλλουν 

κάποιες γενικές οικονομικές και πολιτικές αρχές που οι ίδιες είχαν ήδη υιοθετήσει. 

Βέβαια, οι εν λόγω ηγεμονικές δυνάμεις δεν επέβαλαν πάντα μέσω πίεσης την 

άποψη τους, αλλά κατά περιπτώσεις αυτή γινόταν αποδεκτή αυτόβουλα και από 

άλλα κράτη, καθ' ότι βρισκόταν σε συμφωνία και με τα δικά τους συμφέροντα. Κατά 

συνέπεια δεν χρειάζεται πάντα να επιβάλει το κράτος - ηγεμόνας μέσω επίδειξης 

ισχύος την άποψη του, αλλά μπορεί απλά να φροντίζει αυτή να συνάδει με το 

σχετικό συμφέρον των κρατών της σφαίρας επιρροής του.  (D. Lake 1993) 

 Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρχικές προσεγγίσεις και 

διατυπώσεις του ζητήματος της ηγεμονικής σταθερότητας χαρακτηρίστηκαν από μια 

σαφή αναφορά στα ηγεμονικά κράτη με όρους υλικής κυρίως ισχύος. Για να είναι ένα 

κράτος ηγεμονικό, αυτό που χρειάζεται είναι να κατέχει κυρίαρχη θέση έναντι των 

υπολοίπων σε οικονομικά και στρατιωτικά ζητήματα. Η συγκεκριμένη όμως 

προσέγγιση του ηγεμονισμού αποκλείει ή τουλάχιστον περιορίζει τη σημασία μιας 

άλλης παραμέτρου, αυτής των ιδεών και νορμών. Οι νόρμες, η σημασία και ο ρόλους 

τους στις Διεθνείς Σχέσεις έχουν αποτελέσει σημαντικά πεδία ακαδημαϊκής έρευνας. 

Ένας ηγεμόνας λοιπόν στηρίζεται και στην ιδεολογική ισχύ. Εντός αυτού του πλαισίου 

που έλκει την θεωρητική του καταγωγή στις αναλύσεις του Gramsci αναπτύχθηκε η 

θεωρία της «ήπιας ή μαλακής ισχύος». Η βασική συλλογιστική της θεωρίας αυτής, η 

οποία αποτέλεσε και τη σημαντικότερη προσθήκη της νέο-φιλελεύθερης θεωρίας, 

έγκειται στο ότι η επιβολή της θέλησης ενός κράτους σε άλλα κράτη δεν είναι 

απαραίτητο να γίνεται μέσω απειλών ή εξαναγκασμού. Η διεθνής πρακτική έχει 

καταδείξει πως κάποια κράτη ακολουθούν την πολιτική ισχυρότερων κρατών 

οικειοθελώς. Η χρήση συνεπώς της ήπιας ισχύος είναι η ικανότητα ενός κράτους να 

εμπνέει τα άλλα κράτη ως προς την συμπεριφορά ή την πολιτική του, με συνέπεια τα 

κράτη να συμπλεύσουν με αυτό εθελοντικά και πρόθυμα. Τα μέσα επίτευξης αυτής 

της πολιτικής είναι σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η πρόοδος ενός κράτους στις 

επιστήμες, την τέχνη, τον πολιτισμό, η ύπαρξη ενός άρτιου εκπαιδευτικού 

συστήματος και κυριότερα οι αξίες που ένα έθνος πρεσβεύει. Για παράδειγμα οι ιδέες 

της Γαλλικής Επανάστασης περί των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, ο 

φιλελευθερισμός και η δημοκρατία έκαναν πολλά κράτη να ταχθούν θετικά υπέρ της 

Γαλλίας του Ναπολέοντα και να συμμαχήσουν με αυτόν. (Pierre 1997)  
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 Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η φιλελεύθερη εκδοχή του ζητήματος της 

ηγεμονικής σταθερότητας αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση στο υπό εξέταση 

ζήτημα, σε ποιο βαθμό η ύπαρξη ενός ηγεμονεύοντος δρώντος ικανοποιεί 

αποτελεσματικότερα το διαχρονικό αίτημα για ευταξία εντός του διεθνούς 

συστήματος. 

3.1.2 Η Ρεαλιστική Άποψη 

 Οι πρώτοι ρεαλιστές υποστήριξαν ότι, η ηγεμονική σταθερότητα δηλαδή η 

κυριαρχία μιας ηγεμονικής δύναμης στον κόσμο που να εγγυάται τη σταθερότητα 

της παγκόσμιας οικονομίας και να διασφαλίζει τη διανομή των πιστώσεων (που 

σημαίνει τη ρευστότητα σε περιόδους κρίσεων), τις σταθερές ισοτιμίες (π.χ. 

σύστημα Bretton Woods18), το μακροοικονομικό συντονισμό και την παγκόσμια 

ασφάλεια, είναι απαραίτητη για την επίτευξη ισορροπίας στον κόσμο. (Ρουμελιώτης 

2009) 

Ο R. Gilpin επεκτείνει τη θέση αυτή, τονίζοντας ότι η εκάστοτε ηγεμονική 

δύναμη προωθεί κατά προτεραιότητα τα συμφέροντα και την ασφάλειά της. Με το 

έργο του: "US Power and the Multinational Corporation" το 1975, διατυπώνει την 

ανάγκη ύπαρξης μιας ηγεμονικής δύναμης για την εξασφάλιση σταθερότητας στον 

κόσμο, μιας ηγεμονική δύναμη η οποία θα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία ενός 

διεθνούς ανοικτού οικονομικού συστήματος και θα εξασφαλίζει για όλα τα μέλη 

αυτού τα λεγόμενα «δημόσια αγαθά». (Ρουμελιώτης 2009) 

 Οι Krasner και Gilpin ανέπτυξαν μια πιο κρατοκεντρική προσέγγιση, σε 

σχέση με τους φιλελεύθερους θεωρητικούς, σύμφωνα με την οποία το ηγεμονεύον 

κράτος αναλαμβάνει δεσμεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζει μία 

φιλελεύθερη διεθνή οικονομία για να προάγει πρώτα τα δικά του συμφέροντα και 

                                            

18 Το οικονομικό σύστημα Bretton Woods, από τη µικρή πόλη στο New Hampshire των ΗΠΑ, 
όπου το 1944, λίγο πριν από τη λήξη του Β΄ ΠΠ πραγματοποιήθηκε το περίφημο ∆Διεθνές 
Δημοσιονομικό και Οικονομικό Συνέδριο µεταξύ των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και 42 ακόµη 
χωρών, υποδηλώνει το µμεταπολεμικό καθεστώς διεθνούς ανοικτού εμπορίου, που υλοποιήθηκε µε 
την ίδρυση τριών Διεθνών Θεσμών και Οργανισμών της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank), της 
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT), η οποία αντικαταστάθηκε, το 1995, από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (International 
Monetary Fund). Βλ. Martin Griffiths and Terry O’ Callaghan, International Relations. The Key 
Concepts, London and New York: Routledge, 2006, σ. 20 κ.έ. 
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ιδιαίτερα αυτά που άπτονται των πολιτικοστρατηγικών του προτεραιοτήτων. Όπως 

επισημαίνει ο Robert Gilpin: «η ασφάλεια ενός κράτους είναι αναγκαία προϋπόθεση 

της οικονομικής και πολιτικής ευημερίας μέσα σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό 

κρατικό σύστημα». (R. Gilpin 1995)  

 Ο ηγεμονισμός για τον Gilpin έχει ευρύτερες συνέπειες, όχι μόνο για την 

οικονομία, αλλά και για το διεθνές σύστημα εν γένει, επειδή αποτελεί παράγοντα 

συστημικής αλλαγής: «Η θεωρία της διεθνούς πολιτικής αλλαγής βασίζεται στην 

υπόθεση ότι όλη η ιστορία του διεθνούς συστήματος είναι [η ιστορία] της ανόδου και 

πτώσεως των διαφόρων αυτοκρατοριών και των δεσποζόντων κρατών, που κατά 

την περίοδο της ηγεμονίας τους στις διεθνείς υποθέσεις προσέδωσαν τάξη και 

σταθερότητα στο διεθνές σύστημα». Οι διαδοχικές ηγεμονίες είναι η βασική 

οργανωτική αρχή των διεθνών σχέσεων. Η οντολογική θεμελίωση αυτής της 

άποψης θα μπορούσε να βασισθεί στο γεγονός ότι το εθνικό κράτος είναι έτσι 

δομημένο εσωτερικά, ώστε να επεκτείνει την ισχύ του στο εξωτερικό, άποψη που 

ταιριάζει με εκείνη του Π. Κονδύλη που θεωρεί για την αυτοσυντήρηση των μονάδων 

αναγκαία τη διεύρυνση της ισχύος. (R. Gilpin 2002) 

 Με αυτά τα δεδομένα, ένα σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας και 

σταθερότητας, όταν κανένα κράτος δεν θεωρεί ότι είναι επικερδές να προσπαθήσει 

να αλλάξει το σύστημα. Μια τέτοια ενέργεια δεν θα αποφέρει καθαρό όφελος σε 

κανένα κράτος επειδή ο ηγεμόνας είναι αρκετά ισχυρός να προασπίσει την τάξη που 

αυτός έχει επιβάλει. Η επιβεβλημένη τάξη έχει γίνει εφικτή επειδή ένας ηγεμόνας ή 

ένα κονσέρτο δυνάμεων, την υποστήριξε με εξαναγκασμό των άλλων κρατών, 

συνεργασία και χειραγώγηση κινήτρων. Σε κάθε περίπτωση οι υπέρτερες 

οικονομικές δυνατότητες του ηγεμόνα πρέπει να συνοδεύονται από υπέρτερη 

στρατιωτική ισχύ, ώστε να μπορεί ο ηγεμόνας να ελέγχει τα λιγότερο ισχυρά κράτη. 

Ένα σταθερό πολιτικό - στρατιωτικό περιβάλλον είναι απαραίτητη συνθήκη για 

σταθερή διεθνή οικονομική τάξη. Η απειλή της κυρίαρχης θέσης του ηγεμόνα 

δύναται να προέλθει από μια ή περισσότερες Μεγάλες Δυνάμεις που επιθυμούν 

αλλαγή στον παγκόσμιο καταμερισμό ισχύος. Επομένως, σε κάθε περίπτωση 

σταθερότητα στο διεθνές σύστημα σημαίνει απουσία πολέμου μεταξύ των μεγάλων 
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δυνάμεων (απουσία «ηγεμονικού πολέμου»).19 (Spiezio 1990) 

 Ένα κράτος θα επιδιώξει την αλλαγή του Διεθνούς Συστήματος, μέσω 

εδαφικής, νομικής και πολιτικής επεκτάσεως «μέχρις ότου το οριακό κόστος 

περαιτέρω αλλαγής, εξισωθεί ή γίνει μεγαλύτερο του οριακού οφέλους». Καθώς 

λοιπόν η ισχύς ενός κράτους αυξάνεται, επιδιώκει την επέκταση του εδαφικού του 

ελέγχου, της πολιτικής επιρροής του και της κυριαρχίας του στην διεθνή οικονομία. 

Αμοιβαία αυτές οι εξελίξεις αυξάνουν την ισχύ του κράτους και με αυτό τον τρόπο 

αυξάνεται και η ικανότητα του κράτους να διαθέτει το απαραίτητο οικονομικό 

πλεόνασμα, που θα του επιτρέπει την κυριαρχία στο σύστημα. Ο Gilpin παραδέχεται 

ότι η σχέση αυτή μεταξύ αύξησης ισχύος ενός κράτους και ελέγχου του Διεθνούς 

Συστήματος, δεν είναι γραμμική, αν ήταν θα είχαμε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 

μίας παγκόσμιας αυτοκρατορίας, από ένα και μόνο κράτος. Η συνεχής επέκταση και 

προσπάθεια περαιτέρω ελέγχου του Διεθνούς Συστήματος από ένα σημείο και μετά, 

αρχίζει να αποδίδει αυξανόμενο κόστος και μειούμενο όφελος. Το δεδομένο αυτό 

θέτει και το τέλος στην περαιτέρω εξάπλωση του κράτους. Στο σημείο ο Gilpin 

θεωρεί ότι το σύστημα αποκτά ισορροπία (όχι ισορροπία ισχύος αλλά σκοπών και 

μέσων). (R. Gilpin 2004)  

 Αναλύοντας τις μορφές κοινωνικής οργάνωσης εντός του διεθνούς 

συστήματος, καταλήγει σε τρεις κατηγορίες :  (R. Gilpin 2004) 

 α. Πρωτόγονες και αδύναμες οικονομικά κοινωνίες χωρίς δυνατότητες 

συσσώρευσης οικονομικού πλεονάσματος.  

 β. Αυτοκρατορίες στις οποίες το οικονομικό πλεόνασμα παρείχετο σε 

αυτές, μέσω της αγροκτηνοτροφικής μεθόδου παραγωγής. Απαραίτητες ήταν οι 

εδαφικές επεκτάσεις μέχρις ότου το κόστος του συνεχούς πολέμου έφτανε να 

ξεπεράσει το εισρέον οικονομικό όφελος και έτσι επέρχεται η παρακμή και η πτώση.  

 γ. Η εμφάνισή του έθνους κράτους της βιομηχανικής εποχής που 

τερμάτισε τον προηγούμενο φαύλο κύκλο ανόδου και πτώσης των αυτοκρατοριών. 

                                            

19 Τα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από την ιστορική εξέταση της περιόδου της 
βρετανικής ηγεμονίας όσον αφορά τους πολέμους, δεν επιβεβαιώνουν απόλυτα την συστημική 
θεωρία του Gilpin, βλ. Κ. Edward Spiezio: British hegemony and major power war, ibid, σελ. 179. 
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Σε αυτή τη φάση, το απαραίτητο οικονομικό πλεόνασμα δημιουργείται μέσω της 

βιομηχανικής παραγωγής.   

 Οι εξελίξεις που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο λοιπόν, στο οριστικό τέλος της 

περιόδου των αυτοκρατοριών, οφείλονται στους τρεις κάτωθι αλληλεξαρτώμενους 

λόγους: (R. Gilpin 2004) 

 α. Το θρίαμβο του έθνους - κράτους, ως του κυρίαρχου δρώντος του 

Διεθνούς Συστήματος.  

 β. Η έλευση διαρκούς ανάπτυξης, βασιζόμενης στη σύγχρονη επιστήμη 

και τεχνολογία.  

 γ. Η δημιουργία μίας παγκόσμιας οικονομίας της αγοράς.  

 Οι εξελίξεις σε πολιτικό, οικονομικό και τον τεχνολογικό τομέα έφεραν ως 

αποτέλεσμα τον 19° αιώνα την αντικατάσταση του κύκλου των αυτοκρατοριών και 

την εμφάνιση των ηγεμονιών. Έτσι από τον αυτοκρατορικό τρόπο διακυβέρνησης 

του Διεθνούς Συστήματος, περνάμε σε ένα Διεθνές Σύστημα το οποίο κυβερνάται, 

είτε από μία ηγεμονική δύναμη που κυριαρχεί στο σύστημα, είτε τα έθνη - κράτη 

εξισορροπούνται μεταξύ τους, δημιουργώντας και διαλύοντας συμμαχίες. 

Επειδή η αυτοθυσία δεν είναι γνώρισμα των κρατών, και η «διακυβέρνηση» 

του διεθνούς συστήματος οδηγεί σε αποστράγγιση τους πόρους του ηγεμόνα, 

απαιτείται η συνεχής ύπαρξη ενός οικονομικού πλεονάσματος. Έτσι, οι ηγεμονικές 

δυνάμεις προσφέρουν δημόσια αγαθά με αντάλλαγμα μία πρόσοδο από τα 

ωφελούμενα κράτη. Η διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης στο διεθνές 

σύστημα σίγουρα ωφελεί όλα τα κράτη και ο Gilpin θεωρεί τη διεθνή τάξη ως ένα 

δημόσιο αγαθό.20  Όμως το γεγονός ότι η ηγεμονική δύναμη παρέχει το δημόσιο 

αγαθό και μπορεί να αποσπά εισφορές σε αντάλλαγμα, σαν μία οιονεί κυβέρνηση 

που φορολογεί τα άλλα κράτη, έχει σημαντικές θεωρητικές συνέπειες. (Snidal 1985) 

Τα ηγεμονευόμενα κράτη θα είναι απρόθυμα να συνεισφέρουν, αλλά τελικά θα 

                                            

20 Ο Gilpin ακολουθεί μία προσέγγιση με βάση τη θεωρία των συλλογικών αγαθών, όμως 
υποθέτει ότι τα κράτη επιδιώκουν πολλαπλούς στόχους (και πολιτική ισχύ), βλ. David Α. Lake, 
Leadership, hegemony and the international economy: Naked emperor or tattered monarch with 
potential?, Ibid, σελ. 461, υποσημ. 5. 
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υποκύψουν στην υπέρτερη ισχύ του ηγεμόνα. Η περίπτωση να αποδέχονται την 

ηγεσία ως νόμιμη και να την ενισχύουν «είναι συνήθως ασήμαντη έως ανύπαρκτη».  

 Η ρεαλιστική εκδοχή του ζητήματος της ηγεμονικής σταθερότητας τοποθετεί 

τον οικονομικό παράγοντα ως μέσο των κρατών για την επίτευξη των συμφερόντων 

τους κι όχι ως αυτοσκοπό. Αποκρυσταλλώνοντας την ανάλυσή του για το φαινόμενο 

του ηγεμονισμού ο Gilpin καταλήγει : (R. Gilpin 2002) 

 α. Οι ηγεμονικοί πόλεμοι αποτελούν το βασικό μηχανισμό συστημικών 

αλλαγών στο διεθνές γίγνεσθαι.  

 β. Η ηγεμονική σύγκρουση επέρχεται λόγω ανισορροπίας ισχύος και της 

αδυναμίας της κυρίαρχης δύναμης να διατηρήσει το προβάδισμα.  

 γ. Το νέο διεθνές σύστημα θα αντικατοπτρίζει τη νέα κατανομή ισχύος.   

 δ. Ο μηχανισμός της άνισης ανάπτυξης θα επιφέρει ένα νέο κύκλο 

ηγεμονικών ανταγωνισμών.   

 Οι βασικές ρεαλιστικές υποθέσεις που αναφέραμε έχουν γίνει αντικείμενο 

κριτικής από πολλούς αναλυτές που κατηγορούν τον ρεαλισμό για τις 

κρατοκεντρικές και ωφελιμιστικές «ιδεοληψίες» του, που έχουν δώσει ένα 

κανονιστικό περιεχόμενο στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, καθιστώντας τον 

ρεαλισμό την συντηρητική ιδεολογία της άσκησης της κρατικής εξουσίας. Η 

απάντηση δόθηκε από τον Gilpin, που θεώρησε ότι ο πολιτικός ρεαλισμός είναι 

περισσότερο μία φιλοσοφική προδιάθεση και ένα σύνολο υποθέσεων για τον κόσμο 

παρά μία αυστηρά «επιστημονική» θεωρία. Οι τρεις βασικές διαπιστωτικές του 

υποθέσεις αφορούν την ανθρώπινη κατάσταση. Η πρώτη είναι ότι οι διεθνείς 

σχέσεις είναι κατά βάση συγκρουσιακής φύσεως και ο τελικός κριτής των πολιτικών 

πραγμάτων είναι η ισχύς. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι η ουσία της κοινωνικής 

πραγματικότητας είναι η ομάδα-συλλογική οντότητα. Το όνομα της ομάδας αλλάζει 

διαχρονικά, άλλοτε ήταν η φυλή, η πόλη-κράτος, τα βασίλεια, οι αυτοκρατορίες. 

Σήμερα είναι τα εθνικά κράτη. Αυτό που δεν αλλάζει είναι ο συγκρουσιακός 

χαρακτήρας των σχέσεων μεταξύ αυτών των συλλογικών οντοτήτων, που μας 

οδηγεί στην τρίτη υπόθεση του πολιτικού ρεαλισμού, που είναι η επιδίωξη 

κατοχύρωσης της ασφάλειας δια της απόκτησης επαρκούς ισχύος κάθε συλλογικής 
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οντότητας. Ούτε αυτή η υπόθεση έχει κανονιστικό χαρακτήρα, οι ρεαλιστές 

αποδέχονται την ύπαρξη και άλλων αξιών που καθοδηγούν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά, αλλά τονίζουν ότι και οι πιο ευγενής σκοποί θα χαθούν αν δεν 

διαφυλαχθεί η ασφάλεια της συλλογικής οντότητας.  (R. Gilpin 2004) 

 Ο Gilpin λακωνικά διατυπώνει πως το θεμελιώδες πρόβλημα των 

σύγχρονων διακρατικών σχέσεων είναι η ειρηνική προσαρμογή των συνεπειών τις 

άνισης ανάπτυξης και ισχύος στο διακρατικό σύστημα. (R. Gilpin 2004)   

3.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ   

 Βασικό χαρακτηριστικό της μετάβασής του διεθνούς συστήματος από την 

ψυχροπολεμική στη μεταψυχροπολεμική περίοδο αποτελεί το γεγονός πως έλαβε 

χώρα με σχετικά ειρηνικό τρόπο, δηλαδή την απουσία ηγεμονικής σύγκρουσης. Η 

διεθνής τάξη δεν κατέρρευσε όπως συνέβηκε με τον Τριακονταετή πόλεμο (1618 - 

1648), τους πολέμους του Λουδοβίκου (1667 - 1713), της Γαλλικής Επανάστασης 

και του Ναπολέοντα (1792-1814), καθώς και του Α΄ΠΠ (1914 – 1918) και του Β΄ΠΠ 

(1939 - 1945). Χωρίς αμφιβολία η συστημική αλλαγή δεν σήμαινε την παντελή 

απουσία συγκρούσεων, αλλά είχαν περιφερειακό ρόλο δίχως να απειλήσουν τη 

διεθνή τάξη.21  (Χ. Παπασωτηρίου 2009)  

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου (1989 - 1991) αποτέλεσε την πιο πρόσφατη 

μείζονα ανακατανομή ισχύος του διεθνούς συστήματος. (R. Gilpin 2004) Η 

κατάρρευση της Σοβιετικής ηγεμονίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς 

και την Ασία αναίρεσε τον κίνδυνο της στρατιωτικής απειλής στη Δύση, 

δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό ισχύος, ισοβαρές του εκτοπίσματος μιας 

υπερδύναμης. Το κενό αυτό καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ που 

αναδείχθηκαν ως η ισχυρότερη χώρα στο διεθνές σύστημα, θέση η οποία 

βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο τη δεκαετία του ΄90. Η υπεροχή των ΗΠΑ 

συνοδεύτηκε και με την αξίωση επιβολής των αγγλοσαξονικών πολιτικών και 

                                            

21 Ενδεικτικά, οι πόλεμοι στη πρώην Γιουγκοσλαβία (εμφύλιος το 1991, πόλεμος στη Βοσνία 
1995, στο Κόσσοβο 1999, και στη ΠΓΔΜ το 2001) οι δύο πόλεμοι στο Ιράκ(1991 και 2003), στον 
Καύκασο ( Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν 1990-4, Ρωσίας - Γεωργίας το 2008), ο Εμφύλιος στη Λιβύη 
(2011) και τη Συρία (2013) κ.α. καταδεικνύουν πως τη μεταψυχροπολεμική εποχή η διεθνής τάξη 
απειλείται από διάφορες μορφές συγκρούσεων. Για την εν λόγω προβληματική: Φειλά Ε., Οι διεθνείς 
συγκρούσεις στον 21ο αιώνα. Ζητήματα θεωρίας και διαχείρισης, Αθήνα, Ποιότητα, 2013. 
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οικονομικών προτύπων ως καθολικά εφαρμοστέων. Η εν λόγω πολιτική των ΗΠΑ 

τα τελευταία 26 έτη επιδιώκει την δημιουργία ενός πιο ομοιογενούς διεθνούς 

συστήματος επί τη βάσει φιλελεύθερων αρχών, πιστεύοντας πώς έχουν οι ΗΠΑ, το 

καλύτερο σύστημα διακυβέρνησης στον κόσμο, το ζήτημα διατήρησης της διεθνούς 

τάξης θα επιλυόταν αν ο υπόλοιπος πλανήτης ενστερνιστεί αυτές τις αρχές. (Ε. 

Χειλά 2006)  

Όπως επισημαίνει ο John Lewis Gaddis, η ηγεμονία με τη συναίνεση του 

δυτικού συνασπισμού που «κατάφεραν να επιτύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη 

διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, πολύ απλά έγινε το μεταψυχροπολεμικό διεθνές 

σύστημα». (Gaddis 2005)  

 Παρά τις αλλαγές στη διπολική δομή, ο Κ. Waltz το 1993 ισχυρίστηκε ότι το 

σύστημα παραμένει διπολικό αφού η Ρωσία, τουλάχιστον στρατιωτικά, παραμένει 

μεγάλη δύναμη, ενώ δεν έχουν αναδυθεί άλλες μεγάλες δυνάμεις. Το πυρηνικό 

οπλοστάσιο της Ρωσίας της εξασφαλίζει μια αμυντική επάρκεια, οι ανεξάντλητοι 

πόροι και η γεωγραφική παρουσία στην Ευρώπη και στην Ασία αναπληρώνουν τις 

αδυναμίες τις στη διαδικασία εκδημοκρατισμού και εξυγίανσης της οικονομίας της. 

(K. Ν. Waltz 1993)  

 Η διεθνή τάξη την οποία παρήγαγε και συνεχίζει, εν μέρει να παράγει, η 

αμερικανική ηγεμονία περιλάμβανε ένα συλλογικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο 

περιλαμβάνει ολοκληρωμένη διοίκηση και δυνάμεις (NATO, Συμφωνία ασφαλείας 

ΗΠΑ - Ιαπωνίας κτλ.), την περιφερειακή οικονομική συνεργασία (NAFTA) και 

εξειδικευμένους παγκόσμιους οργανισμούς συνεργασίας (Παγκόσμια Tράπεζα, 

Δ.Ν.Τ. και Π.Ο.Ε.), διαδικασίες οι οποίες δίνουν έμφαση στη συναινετική λήψη 

αποφάσεων, με κυρίαρχη βεβαίως θέση των ΗΠΑ, την προτίμηση στις δημοκρατίες 

ως μέλη βασικών συμμαχιών και υποτυπώδη παγκόσμια συνταγματική και 

δικαστική δομή (Διεθνές Δικαστήριο). (Brzezinski 1998)  

 Βασικό χαρακτηριστικό της μεταψυχροπολεμικής εποχής είναι η μετατόπιση 

του κέντρου βάρους του διεθνούς συστήματος από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. (Χ. 

Παπασωτηρίου 2009) Ο καταμερισμός ισχύος στην Ασία βρίσκεται σε μεταβατικό 

στάδιο. Η εντυπωσιακή, χωρίς προηγούμενο αύξηση της οικονομικής ισχύος των 

ασιατικών κρατών σε συνδυασμό με την προβληματική πολιτική τους κατάσταση 
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διαμορφώνουν μια κατάσταση που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε 

συγκρούσεις για τα ήδη υπάρχοντα διαφιλονικούμενα προβλήματα. Η Ασία 

παρουσιάζεται εξαιρετικά ελλειμματική σε περιφερειακή πολιτική ανάπτυξη. 

Στερείται τις πολυμερείς δομές που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τις εδαφικές, 

εθνοτικές και εθνικές συγκρούσεις. Καμιά από τις τρεις περιφερειακές ενώσεις - 

ASEAN (Ένωση Νοτιοανατολικών Ασιατικών Εθνών),22 ARF (Ασιατικό 

Περιφερειακό Φόρουμ) και APEC (Ομάδα Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - 

Ειρηνικού) - δεν μπορεί να αξιώσει ρόλο δεσμευτικού ιστού που συγκρατεί τους 

ανερχόμενους ασιατικούς εθνικισμούς.  (Ζιώγας 2013) 

 Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη σταδιακή αύξηση των 

εισαγωγών εξοπλισμών δυναμιτίζουν τη ασιατική ισορροπία και μπορεί να 

προκαλέσουν επιδείνωση στα ήδη εκκρεμή ζητήματα. Για παράδειγμα, η επιθυμία 

της ευημερούσας Ταϊβάν να ανεξαρτητοποιηθεί προκαλεί τη έντονη δυσφορία της 

Κίνας. Επιπλέον, η Νότια Κινεζική Θάλασσα είναι περιοχή που προκαλεί κίνδυνο 

σύγκρουσης της Κίνας με αρκετά κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας για τους νήσους 

Σπράτλι και Πάρασελ. (Χ. Παπασωτηρίου 2013) Οι νήσοι Σενκάκου αποτελούν 

αντικείμενο διεκδίκησης με συμβολική σημασία, τόσο εκ μέρους της Ιαπωνίας, όσο 

και της Κίνας. Άλλες λανθάνουσες εδαφικές διαφορές δεν λείπουν διαγράφοντας μια 

εικόνα λανθάνουσας σύγκρουσης στην περιοχή του πλανήτη με τους μεγαλύτερους 

πληθυσμούς και τη ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη. (Mearsheimer 2007) 

 Η ηγεμονία των ΗΠΑ στον κόσμο καθίσταται εμφανής ιδιαίτερα μετά την 11η 

Σεπτεμβρίου 2001, σε αντίθεση με όσα υποστήριζαν παλαιότερα οι P. Kennedy 

(2003) και J. Nye σχετικά με την υποχώρηση της ισχύος της χώρας. Η S. Strange 

πιστεύει επίσης, ότι η βούληση των ΗΠΑ είναι η κατάκτηση νέων εδαφών, η εξαγωγή 

των προβλημάτων τους και η επιβολή των επιδιώξεων τους στον υπόλοιπο κόσμο. 

Ο πόλεμος στο Ιράκ επιβεβαίωσε τη θέση αυτή της S. Strange. (Ρουμελιώτης 2009) 

 Επιπλέον, οι ΗΠΑ παρά τη στρατιωτική και οικονομική εξασθένισή τους λόγω 

της αποτυχίας τους στο Ιράκ και της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, 

                                            

22 Μικέλης Κ. – Στρόικος Δ., «Μεταξύ Ηγεμονίας και Περιφερειοποίησης; Η Εξέλιξη της ASEAN 
και της περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», σελ 
224-5. στο «Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο - Οι Διεθνείς Θεσμοί 
σε Κίνηση» (επιμ.) Περράκης Στέλιος, Αθήνα, Σιδέρης, 2011. 
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διαθέτουν ακόμα την ισχύ ώστε να επικρατούν στη διαμόρφωση των συνθηκών για 

τον ορισμό των παγκόσμιων απειλών και της ασφάλειας του πλανήτη, τη λειτουργία 

του χρηματοπιστωτικού χώρου και της παραγωγής, καθώς και τον έλεγχο της 

γνώσης. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ αναλογεί το 60% περίπου των συνολικών 

αμυντικών δαπανών στον κόσμο, έναντι 20% περίπου των τεσσάρων μεγαλύτερων 

ευρωπαϊκών χωρών (Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας), το 9% περίπου 

της Ιαπωνίας και 6% περίπου της Κίνας. Επίσης, το δολάριο εξακολουθεί να 

αποτελεί το κυριότερο νόμισμα στις διεθνείς συναλλαγές. (Ρουμελιώτης 2009) 

 Ταυτόχρονα, η ανάλυση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη ισχύ των 

ιδιωτικών φορέων. Τα κράτη χάνουν εξουσία, που την κερδίζουν οι ιδιωτικοί φορείς, 

όπως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι ερευνητές, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι 

μαφίες, κτλ. Η ισχύς των πολυεθνικών είναι τόσο σημαντική, που οι εταιρείες αυτές 

έχουν καταφέρει μέσα από την οργάνωσή τους σε δίκτυα, συνδέσμους και καρτέλ, 

να προωθούν τα δικά τους διεθνή λογιστικά πρότυπα, να προστατεύουν 

αποτελεσματικά τα πνευματικά τους δικαιώματα (TRIPS) στο πλαίσιο των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών και να αυξάνουν τις τιμές τους ανεξέλεγκτα. (Ρουμελιώτης 

2009)  

 Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι ιδιωτικοί φορείς των ΗΠΑ κυριαρχούν στον 

κόσμο. Για παράδειγμα, από τις εκατό μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις στο 

κόσμο, οι πενήντα εφτά είναι αμερικάνικες και μόλις εννέα βρετανικές, εφτά 

ιαπωνικές και έξι γαλλικές. (Ρουμελιώτης 2009) 

  Η Κίνα είναι αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος δρων της εν λόγω περιοχής. 

Όντας ήδη σημαντική περιφερειακή δύναμη είναι πιθανό να τρέφει ευρύτερες 

βλέψεις, με δεδομένη και την ιστορικά διαμορφωμένη κοσμοαντίληψή της πως το 

κινεζικό κράτος αποτελεί το κέντρο του κόσμου. Οι επιλογές τις οποίες κάνει η Κίνα 

αρχίζουν ήδη να επηρεάζουν τη γεωπολιτική κατανομή ισχύος στην Ασία, τα 

γειτονικά κράτη πριν προβούν σε ενέργειες που αφορούν περιφερειακά, 

συνυπολογίζουν τα κινεζικά συμφέροντα. Παράλληλα, η αύξηση της ισχύος και του 

κύρους της Κίνας δημιουργεί προβληματισμό για το ενδεχόμενο προσπάθειας 

επιβολής περιφερειακής κινεζικής ηγεμονίας. Ιδιαίτερα η Ιαπωνία, το έτερο 

οικονομικά ισχυρό κράτος της περιοχής προβληματίζεται για τις επιλογές απέναντι 

στην αυξανόμενη κινεζική ισχύ. Η πορεία αυτή θα έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στη 
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θέση της Αμερικής στην Άπω Ανατολή. Η αμερικανική διπλωματία πρέπει να βρει 

τη χρυσή τομή μεταξύ συνεργασίας με το ισχυρό κράτος της περιοχής και 

ανάσχεσης, ώστε να μην απειλήσει αυτό τα αμερικανικά συμφέροντα. Μια πιο 

δραστήρια εμφάνιση της Κίνας στην παγκόσμια σκηνή θα επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό και τη Ρωσία, από τη στιγμή που ο διαμελισμός της Σοβιετικής Ένωσης 

δημιούργησε στο δυτικό άκρο της Κίνας μια σειρά κρατών απέναντι στα οποία οι 

Κινέζοι ηγέτες δεν άργησαν να δραστηριοποιηθούν. (Χ. Παπασωτηρίου 2013)  

 Η Ιαπωνία ως μια από τις ισχυρότερες οικονομικές δυνάμεις στον πλανήτη 

διαθέτει σαφώς τη δυναμική για να ασκήσει πολιτική ανάλογη μιας δύναμης πρώτης 

κατηγορίας. Ωστόσο, στον τομέα της ασφάλειας πρόκειται για κράτος εξαρτώμενο 

από ΗΠΑ και λαμβάνει αποφάσεις σε συνεργασία με την Ουάσιγκτον. Ένας ακόμη 

λόγος που περιορίζει τις ιαπωνικές φιλοδοξίες είναι η ιστορική εχθρότητα πολλών 

ασιατικών δυνάμεων απέναντι σε οποιαδήποτε επιδίωξη της Ιαπωνίας να παίξει 

εξέχοντα ρόλο σε αυτή την περιφέρεια, εξαιτίας των αναμνήσεων του Β΄ΠΠ. Ο 

αυτοπεριορισμός της Ιαπωνίας επιτρέπει στις ΗΠΑ να παίζουν κεντρικό ρόλο στον 

τομέα της ασφάλειας στην Άπω Ανατολή. Τίθεται βεβαίως υπό αμφισβήτηση αν ο 

αυτοπεριορισμός της Ιαπωνίας θα συνεχιστεί επ‘ αόριστο, ειδικά μετά την ανάδειξη 

της Κίνας σε περιφερειακή δύναμη. Η Ιαπωνία, δεν είναι αλλά διαθέτει τη δυναμική 

να μεταβληθεί γρήγορα σε γεωστρατηγικό παίκτη γεγονός που επιβάλλει στις ΗΠΑ 

την ειδική υποχρέωση να καλλιεργούν προσεκτικά την αμερικανο-ιαπωνική σχέση. 

Οποιοσδήποτε περιορισμός στους πολιτικούς δεσμούς μεταξύ Αμερικής και 

Ιαπωνίας θα είχε άμεσες επιπτώσεις στη σταθερότητα της περιοχής. (Ζιώγας 2013)  

 Μια ακόμη ανερχόμενη δύναμη στο νέο καταμερισμό ισχύος είναι η Ινδία που 

βλέπει τον εαυτό της ως δυνητικά σημαντικό περιφερειακό δρώντα και ως εν δυνάμει 

αντίπαλο της Κίνας. (Brzezinski 1998) Η Ινδία αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη στην 

Νότια Ασία, καθώς διαθέτει τον ισχυρότερο  συμβατικό  στρατό στην περιοχή και 

πυρηνικό οπλοστάσιο με σκοπό την αποτροπή του Πακιστάν, αλλά και για την 

εξισορρόπηση της κινεζικής ισχύος στην ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο. Ενώ έχει 

γεωστρατηγικό όραμα για τον περιφερειακό της ρόλο, επιδιώκει όμως μέχρι στιγμής 

ισόρροπες σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με τις ΗΠΑ. Στόχος της πάντως 

παραμένει η διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με όλους τους πόλους της 

περιοχής, έτσι ώστε να διατηρείται μια σχετική ισορροπία ισχύος που να εμποδίζει 

τις ηγεμονικές φιλοδοξίες τις Κίνας. (Mearsheimer 2007)  
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 Είναι προφανές ότι το πλέον επικίνδυνο σενάριο που μπορούν να 

αντιμετωπίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 21ου αιώνα είναι αυτό στο 

οποίο η Κίνα εξελίσσεται σε δυνητικό ηγεμόνα στη Βορειοανατολική Ασία. Φυσικά 

οι προοπτικές της Κίνας να εξελιχθεί σε δυνητικό ηγεμόνα εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από το εάν η οικονομία της θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζεται με γοργό ρυθμό. 

Αν συμβεί κάτι τέτοιο και η Κίνα γίνει, όχι μόνο ένας κορυφαίος παραγωγός 

τεχνολογιών αιχμής, αλλά και η πλουσιότερη μεγάλη δύναμη του κόσμου, είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσει τον πλούτο της για να οικοδομήσει μια 

πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή. Επιπλέον, για ορθούς στρατηγικούς λόγους, 

σίγουρα θα επιδιώξει την περιφερειακή ηγεμονία, ακριβώς όπως έκαναν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες στο Δυτικό Ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Έτσι, 

θα αναμένουμε από την Κίνα να προσπαθήσει να κυριαρχήσει πάνω στην Ιαπωνία 

και στην Κορέα, καθώς και πάνω σε άλλους περιφερειακούς δρώντες, 

οικοδομώντας στρατιωτικές δυνάμεις τόσο ισχυρές, ώστε τα άλλα εκείνα κράτη να 

μην τολμήσουν να τις αμφισβητήσουν. Αυτό που κάνει μια μελλοντική κινέζικη 

απειλή τόσο ανησυχητική είναι το ότι η Κίνα μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρή και 

επικίνδυνη από οποιονδήποτε δυνητικό ηγεμόνα αντιμετώπισαν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες κατά τον 20ο αιώνα. Ούτε η Γερμανία του Γουλιέλμου, ούτε η 

αυτοκρατορική Ιαπωνία, ούτε η Ναζιστική Γερμανία, ούτε η Σοβιετική Ένωση 

πλησίαζαν έστω τη λανθάνουσα ισχύ που διέθεταν οι ΗΠΑ κατά την διάρκεια των 

μεταξύ τους αντιπαραθέσεων. Αν όμως η Κίνα γίνει ένα γιγάντιο Χονγκ Κονγκ, 

μάλλον θα έχει κάπου τέσσερις φορές περισσότερη λανθάνουσα ισχύ από ότι οι 

ΗΠΑ, κάτι που θα επιτρέψει στην Κίνα να αποκτήσει ένα αποφασιστικό στρατιωτικό 

πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ στη Βορειοανατολική Ασία. Σε αυτή την περίπτωση 

είναι δύσκολο να δει κανείς πως θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να εμποδίσουν την Κίνα να 

εξελιχτεί σε ανταγωνιστικό προς αυτές περιφερειακό ηγεμόνα. Επιπλέον, το 

πιθανότερο είναι ότι η Κίνα θα είναι πιο ισχυρή υπερδύναμη από ότι οι ΗΠΑ στον 

επακόλουθο πλανητικό ανταγωνισμό μεταξύ τους. (Mearsheimer 2007) 

3.3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΞΗ   

 Εκτός από την κατανομή ισχύος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων που 

παραδοσιακά επηρεάζει τη Διεθνή Τάξη, στο μεταψυχροπολεμικό κόσμο έχουν 

εμφανιστεί μια σειρά ζητημάτων που δυνητικά μπορούν να την απειλήσουν, όπως 

παρακάτω :   
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 α. Η διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής. Η διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης είχε ως αποτέλεσμα τον ελλιπή έλεγχο της ασφάλειας του 

τεράστιου πυρηνικού της οπλοστασίου. Τα πυρηνικά όπλα, υλικά και αποθέματα, 

βρέθηκαν σε μία κατάσταση απουσίας μιας κεντρικής διαχειριστικής δύναμης με 

αποτέλεσμα πολλά κράτη να έχουν πρόσβαση σε αυτά με διάφορες μορφές 

απόκτησης όπως η αγορά, η κλοπή και η εκμετάλλευση πυρηνικών κοιτασμάτων. 

Επίσης, η προσφορά τεχνογνωσίας λόγω της ύπαρξης πληθώρας επιστημόνων, 

καθιστούσε πλέον της απόκτηση πυρηνικής τεχνολογίας απλούστερη και πιο 

προσβάσιμη σε περισσότερα κράτη. Η κατοχή πυρηνικών όπλων από περισσότερα 

κράτη αυξάνει την πιθανότητα χρησιμοποίησής της, τόσο από κράτη που 

κυβερνούνται από ολοκληρωτικά καθεστώτα, όσο και από μη κρατικές 

τρομοκρατικές οντότητες, γεγονός που μπορεί να διαταράξει το προϋπάρχον 

σύστημα ασφαλείας. (Brown 2004)  

 β. Η τρομοκρατία ως μορφή διακρατικής απειλής δεν πρωτοεμφανίστηκε 

στη δεκαετία του 1990. Αναμφίβολά όμως ως εντάθηκε στη μεταψυχροπολεμική 

εποχή με αποκορύφωμα ο τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 

στην Νέα Υόρκη. Τρομοκρατία είναι σύμφωνα με τον συγγραφέα Σακκά: « η χρήση 

βίας, ή η απειλή χρήσης βίας, με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών, 

θρησκευτικών, εθνικών - εθνικιστικών στόχων που απευθύνεται εναντίον ενός 

στόχου ή θύματος, η οποία δε συσχετίζεται απαραιτήτως με το επιδιωκόμενο σκοπό 

της τρομοκρατικής δραστηριότητας και το κύριο μέσο της οποίας είναι ο φόβος του 

θεωρούμενου ως αντιπάλου». (Σακκάς 2002) Ιδιάζον χαρακτηριστικό αυτής της 

μορφής απειλής για την παγκόσμια ασφάλεια είναι ότι δεν έχει συγκεκριμένους 

στόχους, ούτε συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά εκφράζεται μέσα από τυφλή 

εκδικητική βία. (Χ. Παπασωτηρίου 2009)  

 γ. Οι εμφύλιες συγκρούσεις που αυξήθηκαν με το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου, λόγω της κατάρρευσης των πολυεθνικών κρατών και της έξαρσης του 

εθνικισμού. (Ε. Χειλά 2013) Η πτώση της ΕΣΣΔ ως εγγυήτριας μιας ιδεολογίας που 

στήριζε τη δημιουργία μη εθνικών, ανομοιογενών και πολυπολιτισμικών κρατών 

έφερε στο προσκήνιο εθνικιστικές τάσεις και αξιώσεις για τη δημιουργία ομοιογενών 

εθνικών κρατών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μετάβαση αυτή έγινε με ομαλό τρόπο,  

χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρώην Τσεχοσλοβακία και κράτη της Βαλτικής. 

Παρόλα αυτά στα Βαλκάνια και στην περιοχή της κεντρικής Ασίας δημιούργησε 
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εστίες εθνοτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων μεγάλης εκτάσεως, που 

κατέληξαν σε μακροχρόνιους εμφυλίους πολέμους και αιματοχυσίες (Βοσνία, 

Κροατία, Κόσσοβο). Η ύπαρξη των αλυτρωτικών αυτών αιτημάτων υφίσταται σε 

πολλές περιοχές ακόμη και σήμερα (Γεωργία, Ουκρανία, Τσετσενία) με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται πηγές εντάσεων που να μπορούν να αποτελέσουν αιτίες 

σύγκρουσης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. (Χ. Παπασωτηρίου 2009) Χωρίς 

αμφιβολία το βαρύτερο όμως φόρο αίματος πλήρωσε η αφρικανική ήπειρος με 

εκατομμύρια θύματα από τους πολέμους, την πείνα και τους λοιμούς. Μόνο η 

γενοκτονία στην Ρουάντα στοίχισε περισσότερες ζωές από ότι οι πόλεμοι στη 

Γιουγκοσλαβία. Στο τέλος της δεκαετίας του '90 ο πόλεμος ήταν τόσο διαδεδομένος 

στην Αφρική, ώστε πολλοί να αναφέρονται για τον Α' Αφρικανικό Πόλεμο κατ‘ 

αντιστοιχία με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. (Χ. Παπασωτηρίου 2002) Παράγοντες 

όπως η δημογραφική έκρηξη, η οικονομική εξαθλίωση, η μετανάστευση και η 

οικολογική καταστροφή ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '90 αποτελούν πηγές 

στρατηγικής αστάθειας, όχι μόνο στον Τρίτο Κόσμο, αλλά και των σχέσεων μεταξύ 

Βορρά και Νότου. (Α. Πλατιάς 1999)   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                              

ΤΗΣ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ  

Αρχικά το τέλος του διπολισμού και της πολιτικόστρατηγικής αντιπαράθεσης 

Ανατολής - Δύσης γέννησε υψηλές προσδοκίες για μία νέα διεθνή τάξη και έναν 

αναβαθμισμένο ρόλο του ΟΗΕ σε ζητήματα ειρήνης και ασφαλείας, οι εξελίξεις 

απογοήτευσαν όσους έτρεφαν υπερβολικές φιλοδοξίες. Η πολυπλοκότητα και η 

ιδιάζουσα φύση της νέας μορφής απειλών, όπως οι εθνοτικές συγκρούσεις, τα 

αποτυχημένα κράτη (failed states) ή η τρομοκρατία, έφεραν τους διεθνείς δρώντες 

αντιμέτωπους με κρίσιμα διλήμματα. (Ε. Χειλά 2013) 

 Όπως έχει επισημανθεί, η ηγεμονική σταθερότητα προϋποθέτει την ύπαρξη 

μίας δύναμης που ασκεί «έλεγχο σε πρώτες ύλες, πηγές κεφαλαίου, αγορές, 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή αγαθών υψηλής αξίας, χρηματιστικό 

κεφάλαιο, τεχνολογίες, φυσικούς πόρους και σε μία μεγάλη εγχώρια αγορά». 

Σύμφωνα με τη θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας, η ηγεμονική δύναμη 

«πληρώνει» για τη διάθεση των διεθνών δημοσίων αγαθών. Ωστόσο, αργότερα η 

θεωρία αυτή συμπέρανε πως τα διεθνή καθεστώτα αυτονομούνται από το κράτος - 

ηγεμόνα, αποκτούν τη δική του δυναμική κι αν όχι, η επιβολή των αρχών τους θα 

επιτευχθεί μέσω «αγαθοεργούς ηγεμονίας» ή «εξαναγκαστικής φιλάνθρωπης 

ηγεμονίας», προσπαθώντας να ερμηνεύσουν το αμερικανοκεντρικό μεταψυχρο-

πολεμικό σύστημα με πολιτικοστρατηγικούς όρους. 

Μολονότι στη μεταψυχροπολεμική εποχή φαίνεται ότι υπάρχει ευρύτερη 

συμφωνία, ιδιαίτερα μεταξύ των δυτικών κρατών, αναφορικά με ζητήματα 

ασφαλείας, η ασυμμετρία συμφερόντων δεν επιτρέπει στα Ηνωμένα Έθνη να 

αναλάβουν ενεργό δράση όταν ανακύπτουν κρίσεις. Τα μέλη του ΟΗΕ, ιδιαίτερα τα 

πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχουν πολύ συχνά αποκλίνοντα 

συμφέροντα και αντιλήψεις. Όπως απεδείχθη πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, τα 

Ηνωμένα Έθνη ενεργοποιήθηκαν όταν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 

συμφώνησαν έστω και στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, Ιράκ 1990. Άλλες φορές 

πάλι, οι διαφωνίες το κατέστησαν αδρανές ή οδήγησαν σε μονομερείς επεμβάσεις 

και μείζονες κρίσεις, όπως με την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003. Ο ψυχρός 

παρατηρητής δεν μπορεί παρά να σημειώσει ότι και στις δύο περιπτώσεις, η 
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εφαρμογή της συλλογικής ασφαλείας εναπόκειται, είτε στη συναπόφαση των 

ηγεμονικών δυνάμεων του διεθνούς συστήματος, είτε στην αυτονόμηση του 

κορυφαίου δρώντα στην ιεραρχία ισχύος, δηλαδή των ΗΠΑ, ο οποίος αποφάσισε 

να σύρει τον ΟΗΕ πίσω από τις επιλογές του, είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις να 

τον αγνοήσει επιδεικτικά. (Ε. Χειλά 2013) 

 .  Το μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα εμφανίζει έντονα στοιχεία 

ηγεμονισμού.23 Η αποδοχή της ηγεμονικής θέσης ενός κράτους στηρίζεται τόσο 

στην υπεροχή του στο οικονομικό και στρατιωτικό πεδίο, όσο και στη νομιμοποίηση 

που αντλεί από τη συμπεριφορά του. Η νομιμοποίηση αυτή προκύπτει όχι μόνο από 

τη χρήση απειλών και υποσχέσεων, αλλά και από την ικανότητα της ηγεμονικής 

δύναμης να δημιουργήσει ένα σύνολο κανόνων και αρχών με το οποίο θα 

«προσδέσει» τα ήσσονα κράτη στο άρμα της.24 Αυτή την τακτική ακολουθούν οι 

ΗΠΑ μετά το 1945.  

Την περίοδο της διπολικής ισορροπίας υπήρξε μία συγχώνευση 

φιλελεύθερου διεθνισμού και realpolitik, η οποία δρούσε περιοριστικά στην 

επεμβατική κλίση του πρώτου. (Hoffmann 1995) Όταν ο διπολισμός κατέρρευσε, 

αυτός ο περιοριστικός παράγων έπαψε να υπάρχει. Ο φιλελεύθερος διεθνισμός 

κυριάρχησε και χρησιμοποιήθηκε τόσο για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους εντός 

των δυτικών κοινωνιών, όσο και για εξυπηρέτηση κρατικών συμφερόντων. Δεν 

υπήρξε όμως ο βασικός κατευθυντήριος μοχλός δράσης για τις ηγεμονικές δυνάμεις 

της Δύσης, καθώς τα κίνητρα των επεμβάσεων ήταν πολιτικής φύσεως. Κατά 

                                            

23 Όπως έχει επισημανθεί, «ο ηγεμονισμός ορίζεται ως η κατάσταση στην οποία ένα κράτος 
είναι τόσο ισχυρό ώστε να μπορεί να καθορίσει τους βασικούς κανόνες που ρυθμίζουν τις διακρατικές 
σχέσεις και να επιθυμεί να το κάνει. Πέρα από τον ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση ενός 
καθεστώτος, μπορεί επίσης να αναθεωρήσει τους ισχύοντες κανόνες, να προλάβει την υιοθέτηση 
αυτών στους οποίους αντιτίθεται ή να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία νέων». Βλέπε 
χαρακτηριστικά Robert O. Keohane - Joseph S. Nye, Power and Interdependence: World Politics in 
Transition, Boston, Little Brown and Company, 1977, σελ. 44. 

24 Μία ηγεμονική δύναμη ασκεί την επιρροή της, είτε με χειραγώγηση υλικών κινήτρων (material 
incentives), είτε με επιρροή επί των θεμελιωδών πεποιθήσεων (substantive beliefs) των ήσσονων 
κρατών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει την «κοινωνικοποίησή» (socialization) τους σε ένα σύστημα 
στο οποίο ασκεί την πρωτοκαθεδρία. Η επιρροή επί των θεμελιωδών πεποιθήσεων είναι κρίσιμη, 
διότι με αυτή ο ηγεμόνας μπορεί να διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση του ακόμη και όταν η υλική 
υπεροχή του σταδιακά εξασθενίσει. Για τις παραπάνω θέσεις βλέπε  Ikenberry John and Kupchan 
Charles, “Socialization and Hegemonic Power”, International Organization, Vol. 44, No. 3, Summer 
1990. Καθώς και Ikenberry John, “The Future of International Leadership”, Political Science 
Quarterly, Vol. 111, No. 3, Autumn 1996. 
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συνέπεια, η δράση τους χαρακτηρίζεται από επιλεκτικότητα και αμφιθυμία όσον 

αφορά στη χρήση βίας και στη δέσμευση των αναγκαίων πόρων για την ενίσχυση 

της δράσης των διεθνών θεσμών. (Ζιώγας 2013) 

 Η έμφαση που δόθηκε, ιδιαίτερα από την Ουάσιγκτον, στον νέο ρόλο των 

διεθνών θεσμών δεν ήταν ανεξάρτητη από τη δεσπόζουσα θέση και τον ρόλο των 

ΗΠΑ στο διεθνές σύστημα. Συγκεκριμένα, ο ΟΗΕ αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό 

forum διαλόγου αρκεί να μην περιόριζε την ελευθερία δράσης, όχι μόνο των ΗΠΑ, 

αλλά και δυνάμεων όπως η Γαλλία και η Βρετανία, ή η Ρωσία, όταν διακυβεύονταν 

ζωτικά συμφέροντα. Αυτό είχε καταστεί εμφανές ήδη από τον Πόλεμο του Κόλπου, 

όπου η άποψη ότι ο ΟΗΕ ουσιαστικά εξυπηρέτησε τις αμερικανικές προτεραιότητες 

απέκτησε πολλούς υποστηρικτές. (Ε. Χειλά 1999)   

 Οι επεμβάσεις στη μεταψυχροπολεμική εποχή είχαν ως κινητήριο δύναμη 

την κυρίαρχη άποψη της Δύσης, ότι μετά το τέλος του διπολισμού οι φιλελεύθερες 

απόψεις που διακήρυτταν μπορούσαν να έχουν οικουμενική εφαρμογή. 

Αγνοήθηκαν όμως τόσο οι τοπικές παράμετροι, όσο και οι υπολογισμοί άλλων 

Μεγάλων Δυνάμεων, όπως της Ρωσίας ή της Κίνας, οι οποίοι δεν συμβάδιζαν με 

εκείνους των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Οι χώρες αυτές, όσο και άλλες 

μικρότερες, είδαν τις προθέσεις της Δύσης ως ξεκάθαρα ηγεμονικές.   

 Η περίπτωση του Αφγανιστάν είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη. Αποτελώντας το 

δεύτερο μεγάλο βήμα προς την καθιέρωση ενός δικαιώματος μονομερούς 

επέμβασης, μετά από εκείνο του Κοσσυφοπεδίου το 1999 και πριν από την οριστική 

ρήξη που προκάλεσε στους κόλπους του ΟΗΕ ο πόλεμος στο Ιράκ το 2003, η 

αμερικανική επέμβαση στο Αφγανιστάν δεν άφησε αμφιβολίες ως προς τις 

προθέσεις της υπερδύναμης. Οι ΗΠΑ προτίμησαν τη στρατηγική ευελιξία και την 

εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος έναντι της συνεργασίας και της συλλογικής 

ασφαλείας, αδιαφορώντας για την οποιαδήποτε δυνατότητα αξιοποίησης του 

ευνοϊκού κλίματος αλληλεγγύης που είχαν προκαλέσει οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Επικαλούμενες το δικαίωμα στην αυτοάμυνα κατέδειξαν 

ότι δεν πρόκειται να απεμπολήσουν την ευχέρεια να δρουν με μοναδικό γνώμονα 

αυτό που οι ίδιες θεωρούν εθνικό συμφέρον. (Ε. Χειλά 2013)  

 Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μία κλασσική πρακτική των 
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ηγεμονικών δυνάμεων, τη σύνδεση των στρατηγικών τους σκοπών με οικουμενικές 

αξίες. Ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» έλαβε τον νομιμοποιητικό μανδύα μίας 

«σταυροφορίας» για την προώθηση φιλελεύθερων αξιών οικουμενικής απήχησης. 

Στο Αφγανιστάν αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί υπερβολική έμφαση στην 

εμφύτευση δυτικών καθεστωτικών προτύπων που θα επέτρεπαν αφενός τη 

συνέχιση της δράσης των ξένων δυνάμεων, εντός της επικράτειας ενός κυρίαρχου 

κράτους για την καταδίωξη τρομοκρατών και αφετέρου τη γρήγορη απεμπλοκή της 

διεθνούς κοινότητας. (Ε. Χειλά 2013) 

 Κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο διαπιστώνουμε ότι, ο ρόλος των ΗΠΑ 

στο διεθνές στερέωμα είναι ενισχυμένος. Ειδικότερα, η νέα κατανομή ισχύος έδινε 

τη δυνατότητα στις ΗΠΑ άσκησης εξωτερικής πολιτικής πλανητικού επιπέδου. Όσον 

αφορά το στρατιωτικό τομέα, παρά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, οι ΗΠΑ 

συνέχισαν να δαπανούν, αν και σε απόλυτα μεγέθη μικρότερο αλλά σε σύγκριση με 

τις άλλες μεγάλες δυνάμεις μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για αμυντικούς σκοπούς, 

κατάσταση που σωρευτικά αύξησε τόσο τις στρατιωτικές τους δυνατότητες 

διευρύνοντας το χάσμα με τ‘  άλλα ισχυρά κράτη. (Χ. Παπασωτηρίου 2009) Έτσι, η 

σημαίνουσα θέση των ΗΠΑ στο διεθνές οικονομικό σύστημα και η ραγδαία 

οικονομική τους ανάπτυξη, κατά τη δεκαετία του ΄90, αύξησε ακόμη περισσότερο 

τους αμερικανικούς συντελεστές ισχύος. (Χ. Παπασωτηρίου 2002)  

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα έγιναν οι φορείς 

των νεοφιλελεύθερων οικονομικών μεταρρυθμίσεων στα πρώην κουμμουνιστικά 

κράτη, ενώ ταυτόχρονα οικοδομήθηκε ένα καθεστώς ελεύθερου εμπορίου μέσω της 

δημιουργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. To νέο παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα, απότοκο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Μ. Thatcher και του R. 

Reagan την δεκαετία του ́ 80, δεν ήταν βιώσιμο για όλες της οικονομίες του πλανήτη. 

Ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα οι νεοεισερχόμενες στον καπιταλιστικό τρόπο 

παραγωγής, αλλά και οι αναπτυσσόμενες αντιμετώπισαν τεράστιες οικονομικές 

κρίσεις, όπως η κρίση των ασιατικών "τίγρεων" το 1997 και η ρωσική οικονομική 

κατάρρευση το καλοκαίρι 1998. (Fouskas 2002) Η κρίση της αμερικανικής 

οικονομίας από το 2008 και στην ΕΕ κυρίως από το 2010 και εντεύθεν, διαψεύδουν 

τις αρχικές αισιόδοξες φιλελεύθερες αιτιάσεις για τη μορφή του 

μεταψυχροπολεμικού συστήματος.  
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  Όλα τα παραπάνω γεγονότα αντανακλούν την κυρίαρχη 

πολιτικοστρατιωτικά θέση που κατείχαν οι ΗΠΑ στην πρώτη μεταψυχροπολεμική 

περίοδο, κατάσταση που της επέτρεψε να συμπεριφερθεί ηγεμονικά, όπως 

καταδεικνύουν μια σειρά επεμβάσεων που έλαβαν χώρα. Ειδικότερα, κατά τη 

πρώτη μεταψυχροπολεμική δεκαετία οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους 

πραγματοποίησαν μια σειρά επεμβάσεων σε τρίτα κράτη κάνοντας χρήση ένοπλης 

βίας. Πιο συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί δύο επεμβάσεις στο Ιράκ το 1991 

και το 2003, η δεύτερη πραγματοποιήθηκε χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ, στην Πρώην 

Γιουγκοσλαβία στη Βοσνία (1995) και στο Κόσσοβο (1999), επεμβάσεων, παρά τις 

διαφορές, χαρακτηρίζεται από κρίσιμα στοιχεία συνέχειας που ερμηνεύουν τη φύση 

και τα χαρακτηριστικά του μεταψυχροπολεμικού διεθνούς συστήματος. Τόσο η 

Βοσνιακή περίπτωση όσο και η αντίστοιχη του Αφγανιστάν, καθώς και του Ιράκ 

αποδεικνύουν ότι παρά τις αισιόδοξες διακηρύξεις περί επικράτησης φιλελεύθερων 

αξιών οικουμενικού χαρακτήρα, όπως η δημοκρατία, η ελεύθερη οικονομία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, η ισχύς και το εθνικό συμφέρον παραμένουν οι βασικοί 

πυλώνες δράσης και συμπεριφοράς των κρατών. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο 

εμφανές όταν αναφερόμαστε στην ηγεμονική δύναμη του διεθνούς συστήματος, τις 

ΗΠΑ. (Ε. Χειλά 2013) 

 Όσον αφορά τον ευρασιατικό χώρο οι ΗΠΑ βλέποντας το κενό ισχύος, που 

δημιουργείται κατά την ίδια περίοδο αλλά και την αποδυνάμωση της Ρωσίας, 

υιοθέτησαν μία μεθοδική πολιτική αύξησης της επιρροής τους. Όχημα της 

αμερικανικής πολιτικής στο χώρο αυτό αποτέλεσε το ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα μετά την 

διεύρυνσή του και την διακήρυξη του νέου του δόγματος.25 Στα πλαίσια λοιπόν της 

                                            

25 «Ένα από τα πρώτα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η σύσταση του Βορειοατλαντικού 
Συμβουλίου Συνεργασίας το 1991. Μετά τη μετονομασία του σε Ευρωατλαντικό Συμβούλιο 
Σύμπραξης, έγινε το κύριο βήμα για διαβούλευση και συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και μη-μελών 
κρατών στον Ευρω-Ατλαντικό χώρο. Τρία κράτη, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, και η Πολωνία 
τον Μάρτιο του 1999 έγιναν μέλη, με αποτέλεσμα τα κράτη - μέλη να γίνουν 19. Κατά την Διάσκεψη 
Κορυφής της Πράγας τον Νοέμβριο του 2002, επτά ακόμη κράτη – Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, 
Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία – προσκλήθηκαν να αρχίσουν τις συζητήσεις για την 
ιδιότητα του μέλους και έγιναν επισήμως μέλη της Συμμαχίας στα τέλη του Μαρτίου 2004. Την 1η 
Ιανουαρίου 2009 η Αλβανία και η Κροατία αποτέλεσαν το τρίτο κύμα διεύρυνσης της συμμαχίας κατά 
τη μεταψυχροπολεμική περίοδο». 

http://www.nato.int/docu/21-cent/21st_gr.pdf  
«Η υιοθέτηση του νέου δόγματος της συμμαχίας, από το συμβούλιο κορυφής τον Απρίλιο του 

1999 στην Ουάσινγκτον, υιοθετεί τις κύριες επιλογές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής» βλ An 
Alliance for the 21st. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of 
the North Atlantic Council in Washington, D.C. on 24th April 1999. 

http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-064e.htm 

http://www.nato.int/docu/21-cent/21st_gr.pdf
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ατλαντικής συμμαχίας η αμερικανική εξωτερική πολιτική είχε να επιλύσει τρία 

ζητήματα: (Φουσκας Β. 2002) 

 α. Τον πολιτικό και στρατιωτικό επανακαθορισμό του εχθρού.  

 β. Τον επανακαθορισμό του επιχειρησιακού ρόλου του ΝΑΤΟ. 

 γ. Την οργανωτική αναδόμηση της συμμαχίας. 

  Με βάση αυτές τις προτεραιότητες οι ΗΠΑ και η Βρετανία προχώρησαν στην 

μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ26 από αμυντική συμμαχία σε πολιτικό οργανισμό με στόχο την 

προώθηση των νεοφιλελεύθερων, αγγλοσαξονικής προελεύσεως, ιδεολογικών 

αρχών στα πρώην κομμουνιστικά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τις 

δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου του 2001 έδωσαν το έναυσμα - αφορμή για την υιοθέτηση μιας 

εξωτερικής πολιτικής επεμβάσεων, με αντικειμενικό σκοπό την καθεστωτική αλλαγή 

σε κράτη, που κατά την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ ενίσχυαν την τρομοκρατία (π.χ. 

Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία). Η συγκεκριμένη πολιτική αποσταθεροποίησε το 

εύθραυστο περιφερειακό υποσύστημα, αλλά κυρίως ενεργοποίησε τα αντιηγεμονικά 

αντανακλαστικά των υπολοίπων μεγάλων δυνάμεων που την αντιμετώπισαν ως 

προσπάθεια της υπερδύναμης για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης στο διεθνές 

σύστημα.27 (Κ. Αρβανιτόπουλος 2000)  

                                            

26 Σήμερα το ΝΑΤΟ αποτελεί την καλύτερη απεικόνιση της θεωρίας της ηγεμονικής 
σταθερότητας σε διπλωματικό επίπεδο. (Γ. Μ. Σπυρόπουλος 2010)Διεθνείς Σχέσεις ''Ρεαλιστική 
Προσέγγιση - Θεωρία και Πράξη' 'Βάρη Αττική, Ποιότητα, σελ. 322 

27 Οι αντιδράσεις των μεγάλων δυνάμεων, εν όψει της αμερικανοβρετανικής επέμβασης στο 
Ιράκ το Μάρτιο του 2003, έλαβαν χώρα στον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ.  Η Γαλλία , η Γερμανία και το Βέλγιο 
αντέδρασαν ασκώντας βέτο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της Τουρκίας, έναντι του 
επερχόμενου πολέμου και γενικά τη ενεργοποίηση της συμμαχίας που είχε ζητήσει η Τουρκία γι‘ αυτό 
το σκοπό (άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΥΟ)·μια τέτοια πράξη ήταν πρόωρη και 
προεξοφλούσε την αποτυχία μίας ειρηνικής επίλυσης ήταν το επιχείρημα που επικαλέστηκαν. 
Επιβεβαίωναν όμως την αλληλεγγύη τους προς την Τουρκία. Στις 17 Μαρτίου 2003 η Επιτροπή 
Αμυντικού Σχεδιασμού του ΝΑΥΟ, κατά τη σύνοδο που απουσίαζε η Γαλλία, ενέκρινε το σχεδιασμό 
αμυντικών μέτρων για την προστασία της Τουρκίας σε περίπτωση πολέμου στο Ιράκ· η Γερμανία και 
το Βέλγιο εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία υπογραμμίζουν πως η συμφωνία που επιτεύχθηκε 
στο ΝΑΥΟ δεν αντιτίθεται στις προσπάθειες που διεξάγονται στα πλαίσια της απόφαση 1441 του 
ΟΗΕ.   

 Veto deepens Nato rift over Iraq, This article was first  published on  guardian.co.uk at 18.09 
GMT on Monday 10 February 2003. It was last updated at 18.09 GMT on Monday 10 February 2003.  

http://www.guardian.co.uk/world/2003/feb/10/iraq.france  
Iraq - Joint statement of Belgium, France and Germany, Brussels 16.02.2003  
http://www.ambafrance-uk.org/Iraq-Joint-statement-of-Belgium.html   
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Το βασικό ζήτημα που προκύπτει στο υπό διαμόρφωση διεθνές σύστημα, αν 

θεωρήσουμε ότι η περίοδος της αδιαμφισβήτητης αμερικανικής υπεροχής έχει 

παρέλθει, είναι οι αναδυόμενοι πόλοι ισχύος και η συνεπακόλουθη κατανομή της. 

Το κύριο ερώτημα που ανακύπτει είναι πως θα λειτουργήσουν οι ΗΠΑ σ‘ ένα πιο 

αποκεντρωμένο, από άποψη κατανομής ισχύος σύστημα στο οποίο θα 

αμφισβητείται η κυριαρχία τους. Είναι γεγονός ότι η Αμερική δεν έχει 

δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στη διεθνή κονίστρα υπό συνθήκες 

πολυπολικότητας. Αντιθέτως, εισήλθε στο διεθνές στερέωμα μετά τον Α΄ΠΠ 

καταδικάζοντας το σύστημα της ισορροπίας δυνάμεων και θεωρώντας το υπεύθυνο 

για τα δεινά της ανθρωπότητας. (Ε. Χειλά 2013)  

 Εντούτοις, η απουσία αντίπαλης υπερδύναμης ή συνδυασμού μεγάλων 

δυνάμεων που να μπορούσε να εξισορροπήσει τις ΗΠΑ ήταν φανερή για τον S. 

Huntington, ο οποίος χαρακτήρισε το μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα ως 

περίεργο μονοπολυπολικό υβρίδιο.28 Το σύστημα δεν ήταν αμιγώς μονοπολικό, 

διότι δεν υπήρχε απουσία άλλων μεγάλων δυνάμεων, δεν ήταν και αμιγώς 

πολυπολικό. Υπάρχει μια υπερδύναμη η οποία υπερέχει σε όλους τους τομείς και 

έχει τη δυνατότητα να προβάλλει την ισχύ της και να προωθεί τα συμφέροντα της 

σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Παρατηρείται λοιπόν, ότι η διευθέτηση των διεθνών 

προβλημάτων γίνεται με πρωτοβουλία και ανάληψη δράσης από την υπερδύναμη, 

αλλά και με κάποιου τύπου συνεννόηση με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Από την 

άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες χωρίς τη συγκατάθεση της υπερδύναμης. (S. Huntington 1999) 

                                            

Στον ΟΗΕ η Γαλλία και η Γερμανία, που εκείνη την εποχή ήταν μη-μόνιμο μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, επιδίωξαν ν‘ αποτρέψουν μία νέα απόφαση που θα νομιμοποιούσε την 
αμερικανοβρετανική επέμβαση στο Ιράκ. Προσέγγισαν τη Ρωσία και την Κίνα και παρουσίασαν μία 
νέα φόρμουλα για ειρηνική, και μέσω του οργανισμού, επίλυση της ιρακινής κρίσεως. Οι ΗΠΑ, η 
Βρετανία και η Ισπανία υπέβαλαν (22 Φεβρουαρίου) νέο σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ που 
προέβλεπε τη χρήση στρατιωτική βίας· τη ίδια μέρα η Γαλλία, η Γερμανία και η Ρωσία με την 
υποστήριξη της Κίνας κατέθεσαν μνημόνιο που όριζε ότι η προσφυγή σε στρατιωτικά μέσα είναι η 
έσχατη λύση και έθεσαν ένα «ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα», με μία έκθεση των επιθεωρητών κάθε 
τρεις εβδομάδες και έναν πρώτο απολογισμό έπειτα από 120 ημέρες. 

28 Αν και οι απόψεις διίστανται για το κατά πόσον οι ΗΠΑ είναι πραγματικά παγκόσμιος ηγεμόνας 
ή όχι, εν τούτοις κανένας δεν αμφισβητεί μέχρι στιγμής την πρωτοκαθεδρία τους στο διεθνές 
σύστημα, η οποία οφείλεται τόσο σε υλικούς όσο και ιδεολογικούς παράγοντες. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες παρέμειναν πλέον το μόνο κράτος που είχε τη δυνατότητα προβολής ισχύος σε πλανητική 
κλίμακα και στην ουσία το διεθνές σύστημα έτεινε προς την μονοπολικότητα. Zelikow Philip - Rice 
Condoleezza, Germany Unified and Europe Transformed: A Study in Statecraf, Cambridge, Harvard 
University Press, 1997, σελ. 367. 
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 Οι μεγάλες δυνάμεις αυτού του πολυπολικού συστήματος δεν έχουν τη 

δυνατότητα να προβάλλουν την ισχύ τους και να προωθήσουν τα συμφέροντα τους 

σε πλανητικό επίπεδο, αλλά δρουν σε περιφερειακά συστήματα. Μπορούμε κατά 

τον Brzezinski να διακρίνουμε μεγάλες δυνάμεις ή δραστήριους γεωστρατηγικούς 

παίκτες και γεωπολιτικούς άξονες. Γεωστρατηγικοί παίκτες χαρακτηρίζονται τα 

κράτη που έχουν την ικανότητα και την εθνική βούληση να ασκούν δύναμη ή 

επιρροή πέρα από τα σύνορα τους σε περιφερειακό επίπεδο. Τέτοιες δυνάμεις είναι 

η Γαλλία και η Γερμανία στην Ευρώπη, η Ρωσία στην Ευρασία, η Κίνα και η Ινδία 

στην Ασία. Η Μ. Βρετανία παρότι είναι πολύ σημαντική χώρα, δεν συγκαταλέγεται 

στους γεωστρατηγικούς παίκτες λόγω της ειδικής σχέσης της με την υπερδύναμης 

αντισταθμίζοντας το γαλλογερμανικό άξονα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το εγχείρημα 

των Ευρωπαίων για πολιτική ενοποίηση θα μπορούσε να δημιουργήσει μια μεγάλη 

δύναμη ικανή να απειλήσει ευθέως τα πλανητικής εμβέλειας εθνικά συμφέροντα των 

ΗΠΑ. Ωστόσο, η έλλειψη κοινής αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής δεν επιτρέπει 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πόλος ικανός να εξισορροπήσει την Ουάσιγκτον.29 

Διλήμματα εξάλλου, προκαλεί στους Ευρωπαίους και ο ρόλος της ενωμένης 

Γερμανίας, ιδιαίτερα ο τρόπος που λειτουργεί εντός τις Ε.Ε. κατά την τρέχουσα 

οικονομική κρίση, η οποία ξεπερνώντας τους περιορισμούς που επέβαλλε ο 

διπολισμός και τα σύνδρομα του παρελθόντος, από τη μια αυξάνει την οικονομική 

και συμβατική στρατιωτική ισχύ της και από την άλλη διατηρεί μια ειδική σχέση με 

τη Ρωσία η οποία προκαλεί ανησυχία στους δυτικοευρωπαίους. Συνεπώς, η 

Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί καταναλωτή ασφάλειας και εξακολουθεί να είναι 

δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο παίρνει θεσμική μορφή στα 

πλαίσια του NATO. Οι Αμερικάνοι φαίνεται να σώζουν ακόμη τους Ευρωπαίους από 

του εαυτούς τους και οι Ευρωπαίοι φαίνονται ανίκανοι και απρόθυμοι να απειλήσουν 

την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. (Π. Ήφαιστος 1988)  

 Είναι αλήθεια ότι οι ΗΠΑ τα πρώτα μεταψυχροπολεμικά χρόνια εξαρτιόνταν 

ελάχιστα από άλλες δυνάμεις, είχαν πληθώρα επιλογών και τη δυνατότητα να 

πιέσουν άλλες χώρες να αποδεχτούν τις επιλογές τους. Ωστόσο, οι αλλαγές στο 

                                            

29 Κατά τον Mearsheimer η Ευρώπη παραμένει διπολική και  μετά το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου, με  τη  Ρωσία  και  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες  να  είναι  οι  κύριοι  αντίπαλοι  στην  εν  λόγο 
περιφέρεια. Mearsheimer John,   H τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 734    
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χαρακτήρα της ίδιας της παγκόσμιας κατάστασης περιπλέκουν τα διλήμματα τα 

οποία αντιμετωπίζει η αμερικανική ηγεσία. Σήμερα τείνουν να υπάρχουν 

περισσότεροι περιορισμοί στην άμεση χρήση βίας από ότι στο παρελθόν. Συνεπώς, 

η αμερικανική ηγεμονία συνεπάγεται την άσκηση αποφασιστικής επιρροής, αλλά σε 

αντίθεση με τις αυτοκρατορίες του παρελθόντος, όχι άμεσου ελέγχου. Τα πυρηνικά 

όπλα μείωσαν τη χρησιμότητα του πολέμου ως εργαλείου πολιτικής, ενώ η 

αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των εθνών καθιστά λιγότερο 

εξαναγκαστική την πολιτική εκμετάλλευση του οικονομικού εκβιασμού. Έτσι, οι 

ελιγμοί, η διπλωματία, η οικοδόμηση συμμαχιών, η εισδοχή ανταγωνιστικών 

δυνάμεων στο αμερικανικό, εν πολλοίς, διεθνές σύστημα και η καλά σχεδιασμένη 

χρησιμοποίηση πολιτικών μέσων έγιναν τα βασικά συστατικά της επιτυχούς 

άσκησης γεωστρατηγικής ισχύος. (Brzezinski 1998)   

Η Ρωσία δεν είναι η μόνη δύναμη που επιδιώκει να διαδραματίσει ένα 

ενεργότερο ρόλο στα παγκόσμια δρώμενα, σίγουρα όμως εμφανίζεται ως η πιο 

αποφασισμένη τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Στην ασιατική σκακιέρα η Κίνα, η 

Ιαπωνία και η Ινδία έχουν ενισχύσει τη θέση τους στον παγκόσμιο καταμερισμό 

ισχύος, αλλά δεν έχουν έρθει μέχρι στιγμής σε ευθεία αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Η 

Κίνα ασφαλώς και αποτελεί την ανερχόμενη υπερδύναμη δίδοντας περισσότερο 

έμφαση στην οικονομική της ανάπτυξη. Η αντιπαράθεση με την Αμερική σχετικά με 

τα ζητήματα που εκκρεμούν στην ανατολική Ασία θα την απασχολήσουν 

εκτενέστερα στο εγγύς μέλλον. (Brzezinski Zbigniew and Mearsheimer John 2005)  

 Η υπό διαμόρφωση σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσικής Ομοσπονδίας διέπεται 

από στοιχεία σύγκρουσης και συνεργασίας. Τα ποια θα επικρατήσουν σχετίζονται 

με την ιεράρχηση που κάνουν αμφότεροι των εθνικών τους συμφερόντων και των 

επιταγών που θέτει το διεθνές σύστημα. Η πρώτη εξακολουθεί να αποτελεί τη μόνη 

υπερδύναμη έχοντας τη δυνατότητα άσκησης ισχύος σε πλανητικό επίπεδο. Η 

δεύτερη ανακάμπτει τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο 

διεκδικώντας νέο αναβαθμισμένο ρόλο. (Ζιώγας 2013)    

 Η «αναγεννημένη» Ρωσία επιθυμεί ν’ ανακτήσει την επιρροή της στον 

ευρασιατικό χώρο εκκινώντας από τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, έτσι 

ώστε να κερδίσει το χαμένο χρόνο μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, στη διάρκεια 

του οποίου οι ΗΠΑ μεθοδικά κάλυψαν το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε στην 
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Ανατολική Ευρώπη, μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, καθιστώντας ακόμη πιο δυσχερή τη 

θέση της Ρωσίας στο μεταψυχροπολεμικό καταμερισμό ισχύος. Διαπιστώνουμε 

επομένως, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επικράτησε το στοιχείο της 

αντιπαράθεσης. (Ζιώγας 2013) 

 Η αποχώρηση των ΗΠΑ, το 2001 από την συνθήκη ABM (AntiBallistic Missile 

Treaty) που αφορούσε τον περιορισμό των αντιβαλλιστικών συστημάτων και 

εκσυγχρονισμό των πυρηνικών όπλων και η πρόθεση τους ν’ αναπτύξουν 

αντιπυραυλικά συστήματα στην ανατολική Ευρώπη δημιουργεί μία ακόμη εστία 

προστριβών. Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι, κατά τη διάρκεια του ψυχρού 

πολέμου η κατάσταση πυρηνικής ισορροπίας, μέσω της αμοιβαίας εξασφαλισμένης 

καταστροφής - MAD - που εξασφάλιζε σε αμφότερους τη δυνατότητα δευτέρου 

πλήγματος, λειτούργησε εξόχως σταθεροποιητικά για το διεθνές σύστημα. Η 

απόφαση των ΗΠΑ να ανατρέψουν, όχι σε παρόντα αλλά σε μέλλοντα χρόνο, την 

ισχύουσα πυρηνική ισορροπία μας υποδεικνύει το λόγο, σύμφωνα με τον οποίο, η 

Ρωσία αντιτίθεται έντονα στη εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων. H πιο 

πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με 

τον περιορισμό των πυρηνικών τους οπλοστασίων, η New START, υπεγράφει στις 

8 Απριλίου του 2010 στην Πράγα. Η εν λόγω συνθήκη μειώνει ονομαστικά τον 

αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών, όμως ο τρόπος που τους αριθμεί 

δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο θα οδηγήσει σε μείωση των 

πυρηνικών οπλοστασίων και θα αποτρέψει μία νέα κούρσα εξοπλισμών 

ελαχιστοποιώντας, τις ούτως ή άλλως ελάχιστες  προσδοκίες πυρηνικού 

αφοπλισμού.30 (Ε. Χειλά 2013) 

 Ο ενεργειακός τομέας εμφανίζεται ως ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης των 

δύο δυνάμεων στο βαθμό που η Ρωσία τον χρησιμοποιεί για να αλιεύσει και πολιτικά 

οφέλη. Οι προσδοκίες ορισμένων αναλυτών, ότι η Ρωσία θα αποτελούσε μια νέα 

                                            

30 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τρόπος καταμέτρησης των στρατηγικών πυρηνικών 
κεφαλών. «Για τα πυραυλικά συστήματα, η διαδικασία της καταμέτρησης των πολλαπλών κεφαλών 
που μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε κάθε πύραυλο παράγει ένα αποτέλεσμα που είναι αρκετά 
κοντά στην πραγματικότητα. Αλλά για τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αποφασίστηκε να μην 
προσμετράτε ο αριθμός των πυρηνικών κεφαλών που μπορεί κάθε αεροπλάνο να μεταφέρει - 
πράγμα που σημαίνει ότι ένας βομβαρδιστικό μετρά πλέον ως μία μονάδα μεταφοράς για μία μόνο 
κεφαλή, ενώ στην πραγματικότητα το βομβαρδιστικό μπορεί να μεταφέρει πολλές περισσότερες». 
Barabanov Mikhail, The Arms Non-Reduction Treaty,  Moscow Defense Brief,Vol 2, 2010, p. 2-5.  

http://www.acq.osd.mil/tc/treaties/NST/NSTtext.htm 
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Σαουδική Αραβία για τις δυτικές οικονομίες, τροφοδοτώντας τη Δύση με 

υδρογονάνθρακες και επενδύοντας τα κέρδη σε δυτικά χρηματοοικονομικά 

προϊόντα, διαψεύστηκαν. Η Ρωσία μετά την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη 

από τα έσοδα των πρώτων υλών διεκδικεί πλέον μια αναβαθμισμένη θέση στο νέο 

καταμερισμό ισχύος.  Συνυπολογίζοντας ακόμη, ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 

διέπεται από έντονα ιδεαλιστικά χαρακτηριστικά υπολείμματα των διαδικασιών 

δημιουργίας του αμερικανικού κράτους - έθνους. (Π. Ήφαιστος 1995)  

Η μανιχαϊστική αντίληψη του μέσου Αμερικάνου, απόρροια και των 

προτεσταντικών δογμάτων που κυριαρχούν στην αμερικανική κοινωνία, πλάθει 

εικόνες για τη διεθνή κοινότητα κρατών στην οποία έχουν μόνο ορκισμένους 

εχθρούς ή πιστούς συμμάχους. Αυτά τα δύο στοιχεία σε συνδυασμό με το 

επιχείρημα του Μearsheimer, περί «της τραγικότητας της πολιτικής των μεγάλων 

δυνάμεων», δηλαδή οι σχέσεις τους είναι κατά βάση συγκρουσιακές, λόγω των 

διλημμάτων ασφαλείας και της αμοιβαίας καχυποψίας και η ηγεμόνευση του 

διεθνούς συστήματος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος επίλυσης αυτού του 

προβλήματος δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη διεθνή τάξη. Πιο συγκεκριμένα 

με ποιον τρόπο θα ασκηθεί η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική σ΄ ένα πιο 

αποκεντρωμένο διεθνές σύστημα; (Mearsheimer 2007)  

 Επιχειρώντας μια απάντηση στο αρχικό ερώτημα κατά πόσο βρισκόμαστε 

στην απαρχή ενός νέου ψυχρού πολέμου και λαμβάνοντας υπόψιν το πρόσφατο 

συγκρουσιακό ιστορικό παρελθόν μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ρωσίας, 

παρατηρούμε ότι, η ενισχυμένη Ρωσία εμφανίζεται αποφασισμένη να μην επιτρέψει 

την περαιτέρω αύξηση της αμερικανικής επιρροής στην περιφέρειά της.31 Η Αμερική 

δε, βλέποντας την επανάκαμψη του Ρωσικού παράγοντα, επιδιώκει ν‘ αποτρέψει 

ανεπιθύμητες εξελίξεις στον κρίσιμο γεωπολιτικά χώρο της Ευρασίας. Η κατάσταση 

αυτή επιτείνεται από το φαινόμενο της άνισης ανάπτυξης και της συνεπακόλουθης 

                                            

31 Στα πλαίσια της πολιτικής ενίσχυσης της θέσης της στην κεντρική Ασία η Ρωσία και οι έξι 
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η Αρμενία, η Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, 
το Τατζικιστάν και το Κιργιστάν, μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας 
(CSTO), συμφώνησαν, στις 4 Ιανουαρίου, στη Μόσχα, τη σύσταση μιας στρατιωτικής δύναμης 
«άμεσης κρούσης», της οποίας οι δυνατότητες θα είναι του ίδιου επιπέδου με αντίστοιχες δυνάμεις 
του ΝΑΤΟ. Επίσης δίδοντας χρηματικά ανταλλάγματα στη κυβέρνηση του Κιργιστάν επιδιώκουν το 
κλείσιμο της αεροπορικής βάσης, στο Μανάς, που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στις επιχειρήσεις 
των στρατευμάτων τους στο Αφγανιστάν. 

 http://www.cere.gr/upload/episkopisi54.pdf 
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άνισης κατανομής της ισχύος στο διεθνές περιβάλλον. Η εμπλοκή των ενεργειακών 

ζητημάτων και η συσχέτισή τους με τη διαδικασία της παγκόσμιας οικονομικής 

μεγέθυνσης επιδεινώνουν την όλη κατάσταση. Υπό αυτό το πρίσμα διακρίνουμε 

πως τα εθνικά συμφέροντα ΗΠΑ και η Ρωσίας στους κρίσιμους τομείς της άμυνας, 

της ασφάλειας, της οικονομίας και της διπλωματίας, αποκλίνουν παρά συγκλίνουν. 

Οι αποκλίνουσες θέσεις μεταξύ των δύο, σε στρατηγικά ζητήματα, καθιστούν τις 

προσεγγίσεις σ’ άλλα - όπως αυτό της τρομοκρατίας, της μη διάδοσης όπλων 

μαζικής καταστροφής και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος - μη ικανά για να 

ανακόψουν την πόλωση. Το ζητούμενο φαίνεται να είναι η ένταση και ο βαθμός. 

Ιστορικά οι ηγεμονικές συγκρούσεις32 λάμβαναν χώρα όταν τα προσδοκώμενα 

οφέλη ήταν μεγαλύτερα από τις πιθανές ζημίες. (Χ. Παπασωτηρίου 2009) 

Eπίσης, η πυρηνική αποτροπή συνεχίζει να έχει σημαίνοντα ρόλο στο 

σύστημα. Η διασπορά των πυρηνικών σε μη κρατικούς δρώντες αναμφίβολα θα 

αποτελέσει μια εξόχως επικίνδυνη εξέλιξη για τη διεθνή τάξη. Ακόμη η διασπορά 

των πυρηνικών σε κρατικούς δρώντες θέτει τεράστια ζητήματα, στο βαθμό που οι 

κατέχουσες χώρες επιδιώκουν τη συνέχιση της μονοπώλησης του όπλου 

χρησιμοποιώντας και τους διεθνείς θεσμούς προς αυτή την κατεύθυνση. Στον τομέα 

της διάχυσης των πυρηνικών όπλων οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις σε μεγάλο 

βαθμό λειτουργούν συλλογικά, όχι πάντα με επιτυχία (Ισραήλ, Ινδία, Πακιστάν), 

απόρροια των αποκλινόντων συμφερόντων τους. Το Ιράν και η Β. Κορέα είναι οι πιο 

σημαντικές περιπτώσεις κρατών που επιδιώκουν, η δεύτερη μάλλον το πέτυχε ήδη, 

να αποκτήσουν πυρηνικά. Η επέμβαση και η εισβολή των ΗΠΑ και των συμμάχων 

τους στο Ιράκ το 2003 αιτιολογήθηκε με βάση τις αιτιάσεις πως το καθεστώς του 

Σαντάμ Χουσεΐν ήταν πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το Ισραήλ, 

ένα κράτος που κατέχει πυρηνικά, χωρίς όμως να το έχει δηλώσει επισήμως και 

δίχως να έχει υπογράψει ποτέ τη Συνθήκη μη Διάδοσης, έχει προβεί σε μια σειρά 

προληπτικών χτυπημάτων σε χώρες που εκκινούσαν μια διαδικασία 

                                            

32 «Ο τερματισμός ενός ηγεμονικού πολέμου είναι η απαρχή ενός ακόμη κύκλου μεγέθυνσης-
ανάπτυξης, επέκτασης και τελικής παρακμής. Ο νόμος της άνισης ανάπτυξης συνεχίζει να 
ανακατανέμει την ισχύ υπονομεύοντας έτσι το status quo που εγκαθιδρύθηκε από τον τελευταίο 
ηγεμονικό αγώνα. Η ανισορροπία αντικαθιστά την ισορροπία και ο κόσμος κινείται προς ένα νέο γύρο 
ηγεμονικής σύγκρουσης. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι έτσι, μέχρις ότου οι άνθρωποι, είτε 
καταστραφούν, είτε μάθουν να αναπτύσσουν ένα αποτελεσματικό μηχανισμό ειρηνικής αλλαγής». 
Robert Gilpin, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, Εκδ. Ποιότητα, Αθήνα 2004. σελ 351. 
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πυρηνικοποίησης, το Ιράκ (1982), τη Συρία (2007) και απειλεί να πλήξει τις 

πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.    

Παρ΄ όλο που τα πυρηνικά έχασαν την αίγλη τους τα πρώτα χρόνια μετά τον 

Ψυχρό Πόλεμο, οι πυρηνικές δυνάμεις συνεχίζουν να διατηρούν τα πυρηνικά τους 

οπλοστάσια σε τέτοιο βαθμό που να επιτυγχάνεται ο αποτρεπτικός τους ρόλος. Οι 

ΗΠΑ και η Ρωσία υπέγραψαν τον Απρίλιο του 2010 συνθήκη για περαιτέρω 

μειώσεις των πυρηνικών οπλοστασίων. Η επικύρωση της συμφωνίας επετεύχθη 

όταν η διακυβέρνηση των ΗΠΑ εγκατέλειψε την εγκατάσταση αντιπυραυλικής 

ασπίδας στην Ανατολική Ευρώπη στην αρχική της μορφή. Η υιοθέτηση εκ μέρους 

των ΗΠΑ ενός λιγότερο φιλόδοξου σχεδίου έχει ξεκινήσει μια μικρότερης αλλά 

έντονης κούρσας εξοπλισμών με τη Ρωσική Ομοσπονδία. (Ε. Χειλά 2013) 

 Η Γαλλία συνεχίζει τη πυρηνικά στρατηγική του Ντε Γκωλ διατηρώντας υπό 

πλήρη εθνικό έλεγχο το πυρηνικό της οπλοστάσιο παρ’ ότι επέστρεψε στο 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 2008. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να 

διατηρεί το πυρηνικό οπλοστάσιο στα πλαίσια της Ατλαντικής Συμμαχίας 

ενισχύοντας την ειδική σχέση με τις ΗΠΑ.  

Διαπιστώνουμε επομένως πως και την μεταψυχροπολεμική εποχή τα 

πυρηνικά διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρηση της τάξης με ένα αρνητικό 

τρόπο, αφού οι καταστρεπτικές τους ιδιότητες κάνουν απαγορευτική, με όρους 

κόστους – οφέλους, τη χρησιμοποίηση τους συμβάλλοντας στη σταθερότητα του 

διεθνούς συστήματος. 

Αντλώντας ταυτόχρονα από τη συσσωρευμένη γνώση της θεωρίας των 

διεθνών σχέσεων και ορισμένων κορυφαίων της αναλυτών - Gilpin, Watson και 

Μearsheimer - 33 που προσεγγίζουν το ηγεμονικό φαινόμενο σε διάφορες ιστορικές 

περιόδους, έχουμε να παρατηρήσουμε, μολονότι η Ρωσία υπολείπεται κατά πολύ 

στον καταμερισμό ισχύος έναντι των ΗΠΑ, θεωρούμε ότι εισέρχονται σε περίοδο 

μιας νέας αντιπαράθεσης, απόρροια των ανακατανομών ισχύος των τελευταίων 

ετών.  Το ερώτημα εάν το διεθνές σύστημα εισέρχεται για ακόμη μία φορά στη δύνη 

                                            

33 Ήφαιστος Π., Η κοινωνικοπολιτική δομή του διεθνούς συστήματος, ο ρόλος της συλλογικής 
ασφάλειας και το ζήτημα της διεθνούς διακυβέρνησης, σελ. 18-20. Παρατίθεται στο 
www.ifestos.edu.gr 
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των πολιτικών των μεγάλων δυνάμεων, που ανταγωνίζονται αλλήλους και η διεθνής 

τάξη ή η αταξία είναι απόρροια των συσχετισμών ισχύος μένει να απαντηθεί 

σύμφωνα με την έκβαση των υπό διαμόρφωση εξελίξεων. Για κάποιους κορυφαίους 

αναλυτές των διεθνών σχέσεων το ερώτημα είναι ρητορικό. (Χ. Παπασωτηρίου 

2009)    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Στο τέλος του 20ου αιώνα και μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το διεθνές 

σύστημα ήταν μονοπολικό, με μία κυρίαρχη υπερδύναμη, τις ΗΠΑ. Στα τέλη όμως 

της δεκαετίας του 1990 οι ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι είχαν επιτύχει τους στόχους 

τους βρέθηκαν εγκλωβισμένες στην ηγεμονική τους θέση, η οποία τώρα έπρεπε να 

διατηρηθεί. Η εποχή της μονοπολικότητας από την κατάρρευση του διπολισμού 

μέχρι και την επίθεση της 11ns Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία εκείνα 

μιας ηγεμονικής εποχής για την υπερδύναμη. Το πλήγμα όμως από την 

τρομοκρατική επίθεση, η οποία ήταν η πρώτη στο εσωτερικό της υπερδύναμης, σε 

συνδυασμό με τις μεταβολές του παγκόσμιου συσχετισμού ισχύος που έλαβαν 

χώρα στη διεθνοπολιτική αρένα σήμανε και το τέλος της ηγεμονικής εποχής των 

ΗΠΑ. 

Σήμερα παρά το γεγονός, ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διεθνοπολιτική, ομόφωνη είναι η άποψη ότι έχει παρέλθει η εποχή του 

διπολισμού αλλά και του μονοπολισμού και ως η επικρατέστερη εναλλακτική 

εμφανίζεται ο πολυπολισμός. 

Σήμερα είκοσι έξι χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, φαίνεται πως 

οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν και θα συνεχίσουν την ηγεμονία τους. Στην Ιστορία καμία 

δύναμη δεν εγκατέλειψε την ηγεμονία. Ο μόνος τρόπος απαγκίστρωσής της από 

αυτήν είναι στο πλήρωμα του χρόνου, είτε η εξουθένωσή της, είτε η ανατροπή της 

από άλλη ηγεμονική δύναμη. Η μη άσκηση ή εγκατάλειψη της ηγεμονίας μπορεί να 

λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για το σύστημα και κυρίως μπορεί να έχει 

αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο τον ηγεμόνα, όπως χαρακτηριστικά είπε ο 

Θουκυδίδης: «από την ηγεμονία σας αυτή να παραιτηθείτε σήμερα δεν μπορείτε, το 

να την αποκτήσει κανείς θεωρείται άδικο, αλλά το να την αφήσει επικίνδυνο». (Η. Ι. 

Κουσκουβέλης 2009)  

 Η διεθνής τάξη μεταψυχροπολεμικά έχει συνυφανθεί με τον κυρίαρχο ρόλο 

των ΗΠΑ στο σύστημα. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου σηματοδότησε τη μετάβαση 

του διεθνούς συστήματος από τη διπολική δομή σ‘ ένα περιορισμένο ή 

κυριαρχούμενο πολυπολισμό. Οι ΗΠΑ επιδίωξαν να διευρύνουν το πεδίο άσκησης 

της Ηγεμονίας τους, στο κενό ισχύος που άφησε η κατάρρευση της Σοβιετικής 
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Ένωσης, και να επεκτείνουν την επιρροή τους, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

φάσμα του διεθνούς συστήματος. Η πολιτική αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί, με την 

πάροδο 26 και πλέον ετών μεταψυχροπολεμικής περιόδου, ως ηγεμονική αξίωση 

των ΗΠΑ να «κοινωνικοποιήσουν» τις αξίες τους στο διεθνές σύστημα. Πολλοί 

αναλυτές και πολιτικοί υποστήριζαν τον «ήπιο» χαρακτήρα του αμερικανικού 

ηγεμονισμού και την ανάγκη διάχυσης της «φιλελεύθερης Ατζέντας» για την 

επικράτηση των Αγγλοσαξονικών πολιτικοοικονομικών προτύπων, που θα επιφέρει 

τη διεθνή τάξη αποτελεσματικότερα. (Ε. Χειλά 2013)  

Οι αιτιάσεις ότι η εξάπλωση της δημοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς σε 

πλανητικό επίπεδο θα επέφεραν ειρηνικές διακρατικές σχέσεις μόνιμου χαρακτήρα 

και κατά συνέπεια το τέλους της ιστορίας δεν επαληθεύονται, στο βαθμό που να 

αναιρείται η φύση του διεθνούς συστήματος, όπως την γνωρίζουμε τους τελευταίους 

5 αιώνες. Συγκεκριμένα, ο κατακερματισμός του κόσμου σε εθνικές - κρατικές 

οντότητες και η συνεπακόλουθη διεθνής αναρχία, δηλαδή η απουσία 

νομιμοποιημένης παγκόσμιας εξουσίας ελέγχου των φαινομένων άνισης 

ανάπτυξης, οδηγούν σε ανταγωνισμούς μεταξύ των κρατών και ηγεμονικές 

συμπεριφορές επηρεάζοντας καθοριστικά τη φύση του διεθνούς συστήματος. Κατά 

συνέπεια και παρά την αρχική αισιοδοξία ότι οι διακρατικές συγκρούσεις σταδιακά 

θα μειωθούν λόγω των «νέων» δεδομένων της μεταψυχροπολεμικής εποχής, ο 

ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χώρες 

που βρίσκονται υπό καθεστώς μετάβασης, οι εθνοτικές συγκρούσεις και η αδυναμία 

των αναπτυσσόμενων κρατών να ενσωματωθούν στο παγκοσμιοποιημένο 

οικονομικό σύστημα αποτελούν φαινόμενα που καταδεικνύουν τη δυσκολία 

διατήρησης της διεθνούς τάξης. (Ζιώγας 2013)  

Στον 21ο αιώνα πολλά έχουν αλλάξει στη διεθνή πολιτική, ωστόσο, όπως 

υποστηρίζει ο Γάλλος στοχαστής Alexis de Tocqueville, τα μεγάλα ζητήματα που 

απασχολούν την ανθρωπότητα παραμένουν κατά βάθος τα ίδια. Μετά το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου πολλοί επιφανείς διεθνολόγοι, όπως ο Kenneth Waltz, 

υποστήριξαν ότι η ισορροπία των δυνάμεων μεταξύ της ηγεμονίας των ΗΠΑ και ενός 

αντι-αμερικανικού συνασπισμού είναι ζήτημα χρόνου. Το σίγουρο είναι ότι η Αμερική 

δεν βρίσκεται στην ίδια θέση που ήταν η αρχαία Αθήνα στα χρόνια του Δημοσθένη. 

Οι Αμερικανοί κέρδισαν υλικά και ιδεολογικά τον Ψυχρό Πόλεμο και νιώθουν όσο 

ποτέ ισχυροί και παντοδύναμοι. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί χωρίς περίσκεψη και 
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σύνεση να αψηφήσει τους κανόνες της Ιστορίας για την άνοδο και την πτώση των 

Μεγάλων Δυνάμεων, ιδίως σε μία συγκυρία σαν την σημερινή, όπου η κρίση της 

οικονομικής παγκοσμιοποίησης απειλεί το σύστημα συλλογικής ασφάλειας του 

μεταπολεμικού κόσμου, στο οποίο δεσπόζει ακόμη, χωρίς σοβαρή αμφισβήτηση, ο 

αμερικανικός ηγεμονισμός. (Μακρής 2013) 

 Το διεθνές δίκαιο υπόκειται κι αυτό σε παρόμοιους περιορισμούς στο βαθμό 

που η διακρατική ισοτιμία και η αρχή της μη επέμβασης, αρχές που αποτελούν 

θεμελιώδεις προϋποθέσεις για πιο ειρηνικές διεθνείς σχέσεις παραβιάζονται. Οι 

επεμβάσεις όπως έλαβαν χώρα την συγκεκριμένη περίοδο αναμφίβολα δεν 

αποτελούν παραδείγματα διατήρησης της διεθνούς τάξης μεσώ ενός δικαίου που 

εφαρμόζεται καθολικά και ομοιόμορφα.   

 Οι νέες απειλές για τη σταθερότητα στο διεθνές σύστημα, όπως η 

τρομοκρατία, ο κίνδυνος διασποράς των πυρηνικών, η μετανάστευση αναμφίβολα 

εκτός από τα άμεσα προβλήματα που δημιουργούν για την ασφάλεια, χρήζουν 

μάλλον κοινής αντιμετώπισης ενισχύοντας την τάση συνεργασίας στο διεθνές 

σύστημα.   

 Η κυρίαρχη θέση των ΗΠΑ στο διεθνές σύστημα, τη συγκεκριμένη περίοδο, 

δεν επέφερε τη σταθερότητα που πολλοί πίστευαν. Οι ΗΠΑ λειτούργησαν 

αναθεωρητικά θέτοντας οι ίδιες τη διεθνή τάξη σε κίνδυνο με τις μονομερείς και 

επιλεκτικές επεμβάσεις τους. Η θέση πως η αμερικανική αξίωση θα γίνει αποδεκτή 

για μεγάλο χρονικό διάστημα, από τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις δεν ευσταθεί. 

Η Κίνα που αποτελεί αναντίρρητα τον δυνητικό αντίπαλό των ΗΠΑ, αλλά και η 

Ρωσία, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Βραζιλία καθώς και οι ευρωπαϊκές 

πυρηνικές δυνάμεις, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία και άλλες χώρες, αποτελούν ένα 

πολυεπίπεδο σύστημα ιεραρχίας ισχύος που η ισορρόπηση του εν πολλοίς θα 

καθορίσει τη τάξη ή την αταξία στο διεθνές σύστημα. Οι αναδυόμενοι πόλοι ισχύος 

δεν σημαίνει νομοτελειακά ότι θα οδηγηθούν σε σύγκρουση, αφού το πλήθος των 

δρώντων προσφέρει εκτός από δυνητικούς αντιπάλους και διευρυμένες 

δυνατότητες εξισορροπήσεων. (Ε. Χειλά 2013) 

  Το τρομακτικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 άλλαξε τα πράγματα 

άρδην. Οι Αμερικανοί δέχτηκαν για πρώτη φορά ένα χτύπημα μέσα στην επικράτειά 
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τους, τέτοιο που το Perl Harbor να ωχρά μπροστά του. Η στρατηγική της εξωτερικής 

εξισορρόπησης απέναντι στην τρομοκρατία είναι πλέον απαραίτητη για τις ΗΠΑ. 

Υπ΄ αυτήν την έννοια το δίδαγμα του Δημοσθένη είναι επίκαιρο παρά ποτέ: 

«στρατηγική αλαζονεία του ηγεμονισμού σε ένα διεθνές σύστημα ρευστό και 

ασταθές, όπως είναι το μεταψυχροπολεμικό μπορεί να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά, θέτοντας δηλαδή κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες απέναντι στους 

λεγόμενους νέους ή σύμμετρους κινδύνους (π.χ. διεθνής τρομοκρατία, 

περιβαλλοντική καταστροφή, διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής, κτλ.), μόνο 

όταν οι ισχυροί παίκτες της παγκόσμιας πολιτικής λάβουν υπόψη τους τα κοινά 

συμφέροντα και τις κοινές αξίες. Ένα γκροτιανό διεθνές σύστημα δεν αντέχει το 

απεριόριστο και άνευ ηθικών όρων μονοπώλιο της ισχύος και τη συνεπώς μονομερή 

κατάργηση του διεθνούς δικαίου. (Μακρής 2007) 

 Ανεξάρτητα με τις πολεμικές σταυροφορίες που κατά καιρούς εξαπολύουν οι 

ΗΠΑ, για πολλούς λόγους σύντομα θα αναζητήσουν την παγκόσμια διεθνή κοινωνία 

ως πόλο ισορροπίας και διεθνούς ασφάλειας απέναντι στα προβλήματα που οι ίδιες 

δημιουργούν με τη ηγεμονική και αντι-κοινωνική τους συμπεριφορά. Η όποια 

ηγεμονική αλαζονεία, ήπια ή σκληρή, αντίκειται στους θεμελιώδεις ιστορικούς και 

εμπειρικούς νόμους των διεθνών σχέσεων, με άλλα λόγια, στην ίδια την οντολογία 

ή τη φύση της διεθνούς πραγματικότητας, ανεξαρτήτων του ιδιαίτερου χαρακτήρα 

της εκάστοτε πολιτικής μονάδας ισχύος (πόλη – κράτος, αυτοκρατορία, έθνος – 

κράτος). (Μακρής 2007) 

 Η συλλογική ασφάλεια ενός εκδημοκρατισμένου κόσμου, σύμφωνα με τον 

αρχαίο Έλληνα ρήτορα Δημοσθένη, πρέπει να εδράζεται στη διεθνή αλληλεγγύη. 

Και εδώ όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα για τις ΗΠΑ. Ο βίαιος 

εκδημοκρατισμός των διεθνών σχέσεων μετά από επίλεκτες ανθρωπιστικές 

επεμβάσεις ή από πολέμους ενάντια σε κάποιους δαίμονες της παγκόσμιας 

πολιτικής που οι ίδιοι δημιούργησαν με την αμετροεπή και αλαζονική συμπεριφορά 

τους δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συμβολή στις αρχές μίας παγκόσμιας 

διεθνούς κοινωνίας. Ο Hedley Bull πίστευε ότι το πλουραλισμός γίνεται 

σολινταρισμός μόνο μέσω της ειλικρινούς και έτσι αβίαστης συναίνεσης μεταξύ των 

μελών της διεθνούς κοινωνίας. Η δημοκρατική ειρήνη δεν είναι σε καμία περίπτωση 

ένα μέσο επιβολής του ήπιου ηγεμονισμού. Τα παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, 

που τόσο βαθιά είχε μελετήσει ο Δημοσθένης, μπορεί σήμερα να αποτελέσει ένα 
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υγιές πρότυπο ενός πραγματικού εκδημοκρατισμού των διεθνών σχέσεων, χωρίς 

ηγεμονικές ή άλλου τύπου ολοκληρωτικές εκλογικεύσεις. (Μακρής 2007)           

 Δημιουργείται επομένως ένα σύστημα κρατών, εξαρτώμενων μεταξύ τους 

αλλά ανεξάρτητων, υπό τη έννοια της μη αναγνώρισης υπέρτερης αρχής, με άναρχο 

χαρακτήρα. Η άναρχη δομή του συστήματος οδηγεί σε μια συγκεκριμένη κρατική 

συμπεριφορά στην οποία η απόκτηση ισχύος αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για την 

επιβίωσή του.     

 Η λειτουργία του διεθνούς συστήματος αναμφίβολα επηρεάζεται από τις 

πολιτικές των Μεγάλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τη διατήρηση της τάξης, όσο 

όμως και ως προς τη διασάλευσή της. Οι Μεγάλες Δυνάμεις μέσω των πολιτικών 

επιλογών τους επιδιώκουν ρυθμίσεις οι οποίες επιφέρουν την τάξη στο διεθνές 

σύστημα υπό την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. (Carr 

2000)  

 Μια ετεροβαρής κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα, που συνεπάγεται και 

ένα διευρυμένο ρόλο στα ισχυρότερα κράτη λόγω συμφερόντων και ικανοτήτων, 

δημιουργεί συνθήκες τάξης οι οποίες όμως δύσκολα δύναται να αποτελέσουν 

προϋποθέσεις μονιμότερης ευταξίας στο διεθνές σύστημα, πόσο μάλλον όταν η 

κατανομή ισχύος τείνει να διαφοροποιηθεί. Στο βαθμό που οι ηγεμονικοί 

ανταγωνισμοί αποτελούν το βασικό αίτιο αποσταθεροποίησης της διεθνούς τάξης, 

η σταθερότητα ως αποτέλεσμα ηγεμονικής διαχείρισής του θα έχει πρόσκαιρο και 

εξαρτημένο της ισχύος χαρακτήρα.   

 Η Ηγεμονία σκοπό έχει να μειώσει το στοιχείο της αναρχίας που υπάρχει στο 

διεθνές σύστημα και των αποσταθεροποιητικών της επενεργειών. Ο ηγεμόνας 

λοιπόν θέτει τους κανόνες και θα χρησιμοποιήσει την υπέρτερη ισχύ του, ώστε να 

επιτύχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί και να αναπαράγει τις συνθήκες που 

διαιωνίζουν την ηγεμονία του. Τα συμφέροντα των υπολοίπων κρατών δεν είναι 

σίγουρο ότι θα προαχθούν από τον ηγεμόνα και σε ποιο βαθμό θα συμβεί αυτό. Η 

ηγεμονία δεν διασφαλίζει διαρκή και ισοδύναμα οφέλη για όλα τα κράτη γεγονός 

που δημιουργεί συνθήκες ανισορροπίας στο σύστημα. Ουσιαστικά ο ηγεμόνας 

λειτουργεί, στο απόγειο της ισχύος του, ως ένας «διαχειριστής» του διεθνούς 

συστήματος που αποφασίζει τα όρια των εσωτερικών ανακατανομών σε συνδυασμό 
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με τα όρια ανοχής του συστήματος σε τέτοιες είδους ανακατανομές.  

 Ορισμένοι διεθνολόγοι αναλίσκονται σήμερα σε προσεγγίσεις 

προσπαθώντας να αποδείξουν ότι ο μονοπολισμός θα διαρκέσει, επειδή η ισχύς της 

ηγεμονικής δύναμης, των ΗΠΑ εν προκειμένω, είναι τόσο μεγάλη και σταθερή που 

είναι αδύνατον να εξισορροπηθεί. (Wohlforth 1999)  

Επίσης, υπάρχουν αναλύσεις που προσπαθούν να επιβεβαιώσουν ιστορικά 

την διαχρονική τάση του συστήματος προς εξισορρόπηση του ηγεμόνα. Η θεωρία 

της ηγεμονικής σταθερότητας δεν προβλέπει πότε και αν θα γίνει εξισορρόπηση των 

ΗΠΑ. Διακριβώνει όμως την συμμόρφωση των ΗΠΑ με ορισμένες βασικές της 

υποθέσεις. Η επέκταση του NATO σκοπό έχει την ηγεμονική σταθεροποίηση της 

Ανατολικής Ευρώπης. Οι ενέργειες αυτές δεν μπορούν να εξηγηθούν από την 

θεωρία της ισορροπίας της ισχύος ή την θεωρία της εξισορρόπησης απειλής. Το αν 

βέβαια τέτοιου είδους κινήσεις είναι απόπειρες σταθεροποίησης ή 

αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος, δίκαιες ή άδικες επεμβάσεις, είναι 

θέμα  υποκειμενικής ερμηνείας. Η άποψη του Waltz είναι ικανοποιητική. Οι 

ανισορροπίες θα διορθωθούν και αυτό θα γίνει όταν οι δομικές πιέσεις επί των 

κρατών γίνουν τόσο ισχυρές που η μοναδική επιλογή των κρατών θα είναι ή να 

αντιδράσουν και να εξισορροπήσουν τον ηγεμόνα ή να αλλάξουν την ιστορία 

επιτρέποντας τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας. (Ζιώγας 2013) 

Όταν οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις ισχύος του ηγεμόνα ξεπεράσουν τα όρια 

ανοχής του συστήματος, δηλαδή απειληθεί η τυπική κρατική δομή του, τότε τα κράτη 

θα προβούν στην εξισορρόπηση του. Το δικαίωμα της ανεξαρτησίας και κρατικής 

οργάνωσης κάθε συλλογικής οντότητας, αποτελεί μία κατάκτηση του ανθρώπινου 

πολιτισμού και τέτοιες κατακτήσεις δεν μπορούν να εκχωρηθούν.  

Η πυρηνική αποτροπή, ως συνειδητή πολιτική επιλογή των δυο 

υπερδυνάμεων, ώθησε τον ανταγωνισμό τους σ‘ όλους τους τομείς, ενώ 

αποκλείοντας τον ηγεμονικό πόλεμο μετέφερε τις συγκρούσεις στην περιφέρεια. 

Αναντίρρητα απέκλεισε τη δυνατότητα παγκόσμιας ηγεμονίας και αποτέλεσε ένα 

μηχανισμό ειρηνικής προσαρμογής των συνεπειών της άνισης ανάπτυξης, όπως 

σοφά το είχε ορίσει ως το κυριότερο πρόβλημα, ο R. Gilpin αναλύοντας το 

φαινόμενο της διαρκούς αλλαγής στο διεθνές σύστημα.   
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Η απουσία ηγεμονικού πολέμου τα τελευταία εξήντα χρόνια αποκλείει 

ολοκληρωτικές ήττες και νίκες επομένως και την εγκαθίδρυση ηγεμονικής τάξης 

ανάλογης χροιάς με αυτές που προέκυψαν μετά από ηγεμονικές συγκρούσεις. Στο 

βαθμό που η διεθνής τάξη είναι συνάρτηση της κατανομής ισχύος μεταξύ των 

Μεγάλων Δυνάμεων η κατοχή πυρηνικών όπλων ενισχύει τις φυγόκεντρες τάσεις 

στο διεθνές σύστημα.  

Εφόσον η τεχνολογία δεν αλλάξει τα βασικά χαρακτηριστικά των πυρηνικών 

όπλων ως προς την καταστρεπτική τους ικανότητα, ο συνεπαγόμενος υπολογισμός 

κόστους - οφέλους θα ενισχύουν το σταθεροποιητικό τους ρόλο. Οι επιδιώξεις των 

Μεγάλων Δυνάμεων να διατηρήσουν το μονοπώλιο της κατοχής τους, μέσω της 

συνθήκης NPT, καταδεικνύουν την σημασία που τους αποδίδουν. Η 

πυρηνικοποίηση των διεθνών σχέσεων δεν άλλαξε τη φύση του διεθνούς 

συστήματος, αναμφίβολα όμως μετατόπισε την επιλογή του πολέμου, μεταξύ των 

μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων, στα ακρότατα όρια των πιθανών επιλογών. (M. 

Wight 1991)  

Ενώ λοιπόν, τα πυρηνικά όπλα, μέχρι στιγμής έχουν αποτρέψει μια νέα 

ηγεμονική σύγκρουση κι έχουν επιφέρει ειρηνική προσαρμογή από το 

ψυχροπολεμικό διπολικό σύστημα στο μεταψυχροπολεμικό κόσμο, που οι ΗΠΑ 

κατέχουν διακριτά δεσπόζουσα θέση, έχουν όμως πυκνώσει τις συγκρούσεις στην 

περιφέρεια του συστήματος πολλές φορές με τη συμμετοχή και των πυρηνικών 

δυνάμεων. (Ζιώγας 2013)    

Τέλος, θα λέγαμε ότι η αμερικανική παγκόσμια ηγεμονία είναι πλέον 

πραγματικότητα. Κανείς δεν έχει περιθώρια επιλογής για ν’ αλλάξει τίποτε, ούτε η ίδια 

η Αμερική. Αντίθετα, αυτή η τελευταία θα έθετε σε κίνδυνο ακόμη και την υπόστασή της, 

αν κατά κάποιο τρόπο αποφάσιζε – όπως η Κίνα πριν από τουλάχιστον μισή χιλιετία – 

ν’ αποσυρθεί ξαφνικά από τον κόσμο. Σε αντίθεση με την Κίνα, η Αμερική δεν θα ήταν 

ικανή ν’ απομονώσει τον εαυτό της από το παγκόσμιο χάος που θα επακολουθούσε 

πολύ γρήγορα. Ωστόσο, τα πράγματα στην πολιτική είναι όπως στην ζωή: Κάποια μέρα 

παρακμάζουν. Και στο τέλος, έστω κι αν αυτό δεν έρθει σύντομα, η παγκόσμια 

κυριαρχία της Αμερικής θα εξασθενήσει. Κατά συνέπεια, δεν είναι πολύ νωρίς για τους 

Αμερικανούς να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τη μορφή της διάδοχης 

κατάστασης στην ηγεμονία τους. (Brzezinski 2003)   
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Σύμφωνα με μια αρχαία ιστορία των Σούφι (Sufi), πέρα από το Γκορ,34  

υπήρχε μία πόλη της οποίας όλοι οι κάτοικοι ήταν τυφλοί. Ένας βασιλιάς με τη 

συνοδεία του έφτασε κοντά στην πόλη και με τον στρατό του στρατοπέδευσε στην 

έρημο. Στη στρατιά του ο συγκεκριμένος βασιλιάς είχε και ελέφαντες τους οποίους 

τους χρησιμοποιούσε για να προσδίδει κύρος στον στρατό του. Όταν η πληροφορία 

περί ύπαρξης ελεφάντων σε παρακείμενη περιοχή διαδόθηκε στο χωριό τότε πολλοί 

εκ των κατοίκων του έτρεξαν να βρουν το περίεργο εκείνο ζώο. Όμως μη 

γνωρίζοντας ούτε ένα στοιχείο που να αφορά το σχήμα, την υφή, τη μορφή και την 

δομή του επιχείρησαν ψηλαφίζοντάς το να συλλέξουν, όσο το δυνατό περισσότερες 

πληροφορίες. Ο καθένας από αυτούς που είχε πάει για να περιεργαστεί τον 

ελέφαντα και αγγίζοντας διαφορετικά μέρη, ο καθένας σχημάτισε την εντύπωση ότι, 

μπορούσε να τον περιγράψει. Έτσι ο άντρας ο οποίος άγγιξε τα αυτιά του τον 

περιέγραψε σαν κάτι μεγάλο και τραχύ και τον παρομοίασε με ένα χαλί. Ένας άλλος 

κατάφερε να αγγίξει την προβοσκίδα του συμπεραίνοντας ως εκ τούτου ότι μοιάζει 

με ένα μακρύ, κοίλο σωλήνα, άσχημο στην υφή και συνάμα καταστροφικό. Καθένας 

από αυτούς είχε ακουμπήσει ένα μόνο κομμάτι από την ολότητα του ελέφαντα και 

έκαστος εξ αυτών το είχε βγάλει τα δικά του συμπεράσματα τα οποία ήταν μερικώς 

σωστά ή τελείως λανθασμένα. (Meadows 2009) 

Ανέφερα την υπόψη ιστορία για να στοιχειοθετήσω το γενικά αποδεκτό στην 

πειθαρχία των διεθνών σχέσεων ότι, η αντίληψη της πραγματικότητας επιτυγχάνεται 

μέσω ενός συνδυασμού θεωρήσεων, θεωριών και μεθόδων που απορρέουν από 

αυτές. Άλλωστε οι μελετητές των διεθνών σχέσεων πρέπει σύμφωνα με τον Kalevi 

Holstie «να αναγνωρίσουν ότι είναι αδύνατο να αναπτυχθεί μία και μοναδική θεωρία 

των διεθνών σχέσεων μία και μοναδική εξήγηση. Και συνεπώς και μία συνταγή που 

θα προκύψει λογικά από μία σωστή διάγνωση,  γι’ αυτό είναι και καταδικασμένοι να 

ζουν μια ζωή διανοητικού πλουραλισμού». (Holstie)  

Ενδεχομένως, κάποιοι από τους αναγνώστες να με συγκαταλέξουν στους 

κατοίκους του χωριού οι οποίοι κατάφεραν να ψηλαφίσουν ένα μέρος του ελέφαντα 

                                            

34 Είναι μία από τις τριαντατέσσερεις επαρχίες του Αφγανιστάν. 
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και να οδηγηθούν σε λάθος συμπεράσματα. Η προσδοκία του γράφοντος σίγουρα 

ήταν διαφορετική κατά την εκπόνηση της υπόψη μεταπτυχιακής εργασίας. 

Χρησιμοποιώντας την μεθοδολογική προσέγγιση η οποία αναλύθηκε ενδελεχώς 

στην εισαγωγή προσπάθησα να προσεγγίσω το υπόψη θέμα υπό το πρίσμα του 

δομικού ρεαλισμού και να εξαγάγω χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία δεν θα 

προσδώσουν στους μελετητές των διεθνών σχέσεων μια νέα θεωρία ή 

μεθοδολογική πλατφόρμα έτοιμη προς χρήση, αλλά θα αποτελέσουν τροφή για 

σκέψη και ίσως για περαιτέρω χρήση. 
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