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ΕΠΙΤΟΜΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης και της πολιτικής 

της Γερμανίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από το πρίσμα της 

αναζήτησης σε αυτήν, στοιχείων έκφρασης ηγεμονισμού και εξωτερίκευσης 

εθνικισμού, λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει πολιτική συμπεριφορά του 

ενοποιημένου Γερμανικού κράτους από την ίδρυσή του το 1871 καθώς και την 

επίδραση των αποτελεσμάτων των Α΄ και Β΄ Παγκόσμιων Πολέμων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ένωση των γερμανικών κρατιδίων το 1871, κατέστησε τη Γερμανία 

διαχρονικά καταλυτικό παράγοντα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

Η Γερμανική ενοποίηση ορίζεται ως το εθνικό κίνημα που εξελίχθηκε στην 

διάρκεια του 19ου αιώνα και αφορούσε την ενοποίηση του γερμανικού χώρου, 

στον οποίο συνυπήρχαν δύο ισχυρά κράτη, η Αυστρία και η Πρωσία, καθώς και 

πολλά μικρά κρατίδια του γερμανικού χώρου. Πρωτεργάτης της ενοποίησης ήταν ο 

Ότο φον Μπίσμαρκ πρωθυπουργός της Πρωσίας και αποτέλεσμά της  είναι η 

ανάδειξη της Γερμανίας σε Μεγάλη ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια δύναμη, με 

έντονο ηγεμονικό προσανατολισμό. 

Μετά το 1815 αναπτύσσεται στη Γερμανία μια εθνική αντίληψη, η οποία 

εκφράζεται μέσω μιας επιστροφής στην παράδοση και στο παρελθόν της 

γερμανικής κοινότητας. Αυτό το ξύπνημα του εθνικού συναισθήματος, θα 

αποτελέσει διαχρονική πηγή προβλημάτων για την εκάστοτε ευρωπαϊκή τάξη 

πραγμάτων.  

Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, άμεσα συνυφασμένοι με τον γερμανικό 

εθνικισμό και ηγεμονισμό, θα οδηγήσουν σε ταπεινωτικές ήττες τη Γερμανία αλλά 

και θα εντείνουν τα εθνικιστικά αισθήματα του γερμανικού έθνους, ενισχύοντάς τα 

ταυτόχρονα με στοιχεία ρεβανσισμού απέναντι στις υπόλοιπες ευρωπαίκές 

δυνάμεις. 

Το 1945, η Δυτική Γερμανία ξεκινώντας από την απόλυτη οικονομική και 

πολιτική χρεωκοπία, ανέκτησε  την οικονομική της δύναμη με ταχείς ρυθμούς. 

Το 1990 υλοποιήθηκε ο σημαντικότερος εθνικός στόχος των Γερμανών στη 

μεταπολεμική ιστορία του γερμανικού κράτους, η επανένωση των δύο Γερμανιών, 

απότοκων του τραυματικού τέλους του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου. 

Μετά την πτώση των Ανατολικών Καθεστώτων, τέλος του Ψυχρού Πολέμου 

και την επανένωση Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας,  η Γερμανική Εξωτερική 

Πολιτική μεθοδικά και δραστικά διαφοροποιήθηκε τόσο έναντι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και στην παγκόσμια διάστασή της, στοχεύοντας στην κυριάρχηση επί 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οικονομικής της ευρωστίας αλλά και στην 

ανάληψη πιο ενεργητικού παγκόσμιου ρόλου .  

Η Γερμανία, μη μπορώντας να αποβάλλει την διαχρονική ηγεμονική τάση 

της, η οποία ενισχύεται και ανατροφοδοτείται από τον ιδιότυπο γερμανικό 

εθνικισμό, προσπαθεί με την οικονομική της ισχύ να επικρατήσει στον ευρωπαϊκό 

και όχι μόνο χώρο, όντας επί του παρόντος ηγετική δύναμη, αλλά έχοντας να 

διανύσει μακρύ δρόμο για να εκπληρώσει τα αποδεκτά κριτήρια που ιστορικά 

χαρακτηρίζουν τον ηγεμόνα και ιδιαίτερα  αυτά της εξωτερικής νομιμοποίησης και 

της στρατιωτικής υπεροπλίας.   
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αναντίρρητα η Γερμανία αποτελεί την ισχυρότερη κρατική οντότητα εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως.  

Ποιος είναι ο ρόλος και ποια η θέση του Γερμανικού κράτους στους 

κόλπους της Ευρώπης, το οποίο όταν είναι οικονομικά αδύναμο η Ευρώπη 

εμφανίζεται ευάλωτη σε εξωτερικές πιέσεις ενώ η υπέρμετρη ενίσχυσή του οδηγεί, 

όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά πολλάκις, σε αστάθεια, εντάσεις και συγκρούσεις, 

πολεμικές ή οικονομικές. 

Η Γερμανία επιδίωξε πολλές φορές την ηγεμονία αλλά ποτέ δεν κατάφερε 

να ηγεμονεύσει επί της Ευρώπης. Κάθε προσπάθειά της κατέληξε σε πόλεμο και 

ήττα της. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, η παραμικρή γερμανική ηγεμονική 

παράσταση προκαλεί διλήμματα ασφαλείας που σταδιακά συγκροτούν τις 

προϋποθέσεις αστάθειας.  

Είναι σύμφυτη με το γερμανικό έθνος η παραπάνω συμπεριφορά και αν ναι 

υπάρχει σχέση ανατροφοδότησης μεταξύ γερμανικού εθνικισμού και της 

διαχρονικής ηγεμονικής τάσης. Αδρή προσέγγιση στο ερώτημα αυτό, επιχειρείται 

στην παρούσα εργασία, με παράλληλη συνοπτική ανάλυση του εθνικισμού και του 

ηγεμονισμού, όπως εκφράστηκε στη ιστορική διαδρομή του Γερμανικού κράτους.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ένωση των γερμανικών κρατιδίων το 1871 κατέστησε τη Γερμανία 

διαχρονικά καταλυτικό παράγοντα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Οι πρώτες δεκαετίες 

του γερμανικού κράτους, επί αρχηγίας του Μπίσμαρκ, συνοδεύτηκαν από 

σημαντική οικονομική, βιομηχανική και στρατιωτική ενδυνάμωση, εμπλοκή σε 

αποικιακές διεκδικήσεις και ενεργό αμφισβήτηση της βρετανικής και γαλλικής 

ηγεμονίας. Το δίλημμα ασφαλείας και ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στον 

ευρωπαϊκό χώρο οδήγησαν στη δημιουργία δύο ισχυρών αντίπαλων 

στρατοπέδων, των δυνάμεων της Αντάντ (Συνεννόησης) και του Άξονα που 

αντιπαρατάχθηκαν στα πεδία της μάχης από το 1914. Η ήττα της Γερμανίας στον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όχι μόνο αποτέλεσε την πρώτη της αποτυχημένη 

προσπάθεια να ηγεμονεύσει στη γηραιά ήπειρο, αλλά προσδιόρισε σε μεγάλο 

βαθμό τη μετέπειτα εξωτερική πολιτική της χώρας. Στη Συνθήκη των Βερσαλλιών 

το 1919 οι νικητές σύμμαχοι επέβαλαν επαχθή μέτρα στη Γερμανία, τα οποία 

επέτειναν το γερμανικό εθνικισμό, εμπλουτίζοντάς τον με στοιχεία ρεβανσισμού 

και έντονης δυσπιστίας απέναντι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις. 

Ακολούθησε η δεύτερη προσπάθεια ηγεμόνευσης και κυριαρχίας του 

Γερμανικού κράτους, αυτή τη φορά μέσα από την επικράτηση ακραίων 

εθνικοσοσιαλιστικών στοιχείων που οδήγησαν στην περιπέτεια του Β΄ Παγκόσμιου 

πολέμου, που και πάλι οδήγησε στην συντριπτική ήττα της Γερμανίας που 

συνοδεύτηκε ναπό την πολιτική της κηδεμόνευση, κύρια από τις ΗΠΑ αλλά και 

από την καταστροφή του οικονομικού της δυναμικού.  

Ο φόβος της Ευρώπης κατά τον τελευταίο αιώνα ήταν η Γερμανία και οι 

επεκτατικές της βλέψεις. Στη μετά το 1945 γερμανική ιστορία η ένταξη και τελικά η 

δέσμευση της Γερμανίας σε υπερεθνικούς σχηματισμούς και συνεργατικές 

δράσεις, υπό τη μνήμη του γερμανικού ναζισμού, χαλιναγώγησαν και συμπίεσαν 

τις όποιες πολιτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που ιστορικά συνοδεύουν το 

γερμανικό έθνος, διαμορφώνοντας ένα συναινετικό ευρωπαϊκό πολιτικό πεδίο. Η 

δημοσιονομική κρίση στην Ευρώπη δοκιμάζει τη γερμανική εξωτερική πολιτική 

που πρέπει να απαντήσει τελεσίδικα στο ερώτημα αν επιθυμεί μία γερμανική 

Ευρώπη ή μία ευρωπαϊκή Γερμανία. Η πρώτη επιλογή εγκυμονεί σειρά κινδύνων 

και απειλεί να γυρίσει την Ευρώπη πολλές δεκαετίες πίσω. Η δεύτερη, όχι μόνο θα 
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διασώσει την κληρονομιά της Ευρώπης, αλλά και θα επιτρέψει την ευημερία της 

Γερμανίας.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, ήταν παρών και συνδέθηκε με τις αμέτρητες 

καταστροφές -ακόμα και της ίδιας της Γερμανίας- που συνέβησαν στο 20ό αιώνα, 

το  «πνεύμα του γερμανικού λαού»,  ο ιδιότυπος και διαχρονικός γερμανικός 

εθνικισμός που δεν δεσμεύεται από ιστορικές αξίες και αρχές και θεωρεί ως 

αναπότρεπτο στοιχείο την ιστορική επικράτηση και κυριαρχία του «γερμανικού 

πνεύματος», της «ιστορικής βούλησης του γερμανικού λαού». 

Μετά την πτώση της ΕΣΣΔ και την «ενοποίηση» των δύο Γερμανιών, ο 

νεοφιλελευθερισμός και το «πνεύμα του γερμανικού λαού» ήρθαν και 

συναντήθηκαν σε μια αρμονική  σύζευξη. 

Ο ανορθολογικός χαρακτήρας του νεοφιλελευθερισμού, η διάλυση των 

κοινωνικών, πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων εναρμονίζονται πλήρως προς 

τους οικονομικούς και κοινωνικούς «στόχους» που επιβάλει η γερμανική ελίτ στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. 

Σύμφωνα με τον Χένρυ  Κίσινγκερ,  παρά τη διπλή και φαινομενικά 

ανυπέρβλητη καταστροφή που υπέστη η Γερμανία θα γινόταν κάποτε ούτως η 

άλλως η κυρίαρχη ευρωπαϊκή δύναμη. 

Αφενός εκ της φυσικής της θέσης, του πληθυσμού και του μεγέθους της και 

αφετέρου λόγω της εγκράτειας στην οποία ασκείται ο γερμανικός λαός μετά από 

δύο Παγκοσμίους Πολέμους, στους οποίους καταστράφηκε οικονομικά και 

ταπεινώθηκε εθνικά, η χώρα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα. 

Σήμερα η Γερμανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τέταρτο της 

οικονομίας ολόκληρης της ευρωζώνης. Στην καρδιά της Ευρώπης, η νέα ενωμένη 

Γερμανία ανέκυψε ως ο μεγάλος κερδισμένος του ψυχρού πολέμου και έπαψε 

ξαφνικά να ζει υπό την κηδεμονία των συμμάχων όπως και να εξαρτάται από τις 

υπαρξιακές οδηγίες τους . 

Η μεγάλη ανατροπή που έγινε το 1989/91 με την ένωση των δύο Γερμανιών  

αποτελεί κατ’ ουσία μια αναθεώρηση της μεταπολεμικής τάξης  και δραστική 

αλλαγή των όρων του διεθνούς γίγνεσθαι, με αποτέλεσμα τόσο η Ρωσία όσο και 



- 4 - 
 

άλλες νικηφόρες δυνάμεις του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου όπως η Βρετανία και η 

Γαλλία να χάσουν τη σημασία τους και το ειδικό βάρος τους. 

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ενίοτε ως νικητής της Νέας 

Τάξης Πραγμάτων και ενωμένη και άλλοτε ως οικονομική υπερδύναμη, άρχισε 

πλέον δυναμικά να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της προσφέρονται και να 

αυτονομείται στην εξωτερική της πολιτική. Μετά την επανένωση φαινομενικά ο 

στόχος της Γερμανίας παρέμεινε μεν μία Ευρωπαϊκή Γερμανία, και όχι μία 

Γερμανική Ευρώπη με την έννοια της συγχώνευσης των γερμανικών 

συμφερόντων με την ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

Πλέον ανακύπτει το σοβαρό ερώτημα εάν για τη γερμανική πολιτική, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πολιτειακό δόγμα (raison d'etat) και αυτοσκοπός 

κατά την παράδοση των καγκελαρίων Αντενάουερ, Μπραντ, Σμιτ και Κολ ή αν έχει 

πλέον πεπερασμένη και υποδεέστερη υπόσταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ο φιλελευθερισμός μαζί με τον εθνικισμό αποτέλεσαν τα ιδεολογικά 

ρεύματα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η προσπάθεια των ευρωπαϊκών εθνών να 

ανατρέψουν το συντηρητικό καθεστώς που επέβαλλε η διευθέτηση του συνεδρίου 

της Βιέννης του 1815. Οι ιστορικές εξελίξεις στην Ευρώπη την περίοδο 1815-1871 

συνδέονται με ένα πολύπλοκο συσχετισμό των δυνάμεων του φιλελευθερισμού, 

του εθνικισμού και της πολιτική εφαρμογής του τελευταίου, που συνίσταται στη 

δημιουργία εθνικών κρατών. Ο Γερμανικός χώρος δεν θα μπορούσε να μείνει 

ανεπηρέαστος από τους παραπάνω συσχετισμούς και αλληλεπιδράσεις (Δημάκης 

1983). 

Η ιδεολογική θεώρηση της Γαλλικής Επανάστασης σε συνδυασμό με το 

ρομαντισμό καθώς και την αποστροφή του γερμανικού λαού απέναντι στο γαλλικό 

επεκτατισμό συνέβαλλαν στη γερμανική εθνική αφύπνιση, η οποία εκδηλώθηκε 

κατά την περίοδο 1815-1871 και οδήγησε τελικά στη δημιουργία της ενωμένης 

Γερμανίας (Τσακαλογιάννης 2000). 

Η δεκτικότητα του γερμανικού λαού στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης 

και η επακόλουθη εθνική του αφύπνιση σχετίζεται άμεσα με τη γεωγραφική θέση 

της Γερμανίας και τις ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στο 

γερμανικό χώρο.  

Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης η  Γερμανία ήταν διαιρεμένη 

σε 360 κράτη που αποτελούσαν την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού 

Έθνους και τα οποία συνδέονταν χαλαρά μεταξύ τους, παρουσίαζαν δε σειρά 

δομικών διαφορών. Συγκεκριμένα, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που 

δημιουργήθηκε το 962 μ.Χ. όταν στέφθηκε αυτοκράτορας  ο Όθων Α΄ ο Μέγας, 

περιελάμβανε εδάφη και κρατικές δομές της Κεντρικής Ευρώπης  που διέφεραν 

ως προς την έκταση (σε αυτήν ανήκαν ευρωπαϊκές –και για την εποχή 

παγκόσμιες-  δυνάμεις, όπως η Αυστρία και η Πρωσία, αλλά και ελάχιστες σε 

μέγεθος πολιτικές μονάδες που συχνά περιορίζονταν σε έναν πύργο), αλλά και ως 

προς την πολιτική δομή (ηγεμονίες πολιτικές ή εκκλησιαστικές και ελεύθερες 
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δημοκρατίες) και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις (Καθολικοί της Νότιας 

Γερμανίας, Καλβινιστές του Παλατινάτου, Λουθηρανοί του Βραδεμβούργου). Η 

ποικιλότητα αυτή δρούσε απαγορευτικά για την ενοποίηση της Γερμανίας και μόνη 

γέφυρα προσέγγισης μεταξύ των γερμανικών κρατιδίων αποτέλεσε η μαζική 

προσχώρησή τους  στην ιδεολογία της Γαλλικής Επανάστασης, γεγονός που 

ευνοούσε την εκδήλωση ενωτικών βλέψεων (Καραγεώργης 1987).   

Στις αρχές του 19ου αιώνα το γερμανικό εθνικό αίσθημα αναζωπυρώθηκε. Η 

διάλυση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το Ναπολέοντα, που επήλθε 

οριστικά στις 26 Δεκεμβρίου 1805 με την υπογραφή της συνθήκης του 

Πρεσβούργου και την παραίτηση του τελευταίου αυτοκράτορά της Φραγκίσκου του 

Β΄, μεγιστοποίησε τα αντιγαλλικά αισθήματα του γερμανικού λαού που σταδιακά 

οδήγησαν σε μια παγγερμανικού χαρακτήρα εθνικιστική αντίδραση, η οποία κύρια 

εκπορεύονταν από την κοινή αντιπάθεια απέναντι στο Ναπολέοντα (Dreyfus 

2011). 

Ο απελευθερωτικός πόλεμος του 1813-1814, με κύρια σημεία του την 

υποχώρηση της Μεγάλης Στρατιάς του Ναπολέοντα, τη μάχη της Λειψίας 

(Οκτώβριος 1813) και τη διέλευση του Ρήνου από τα στρατεύματα του Πρώσου 

στρατάρχη Γκέμπχαρντ Λέμπερεχτ φον Μπλύχερ (Δεκέμβριος 1813), ενίσχυσαν 

περαιτέρω τα εθνικιστικά συναισθήματα του γερμανικού λαού και λειτούργησαν 

ενωτικά μεταξύ των γερμανόφωνων πληθυσμών (Herbers 2005). 

Η δομή της Γερμανίας μεταβλήθηκε ουσιαστικά μετά το συνέδριο της 

Βιέννης το 1815. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν παλινορθώθηκε και στη θέση 

της εγκαθιδρύθηκε η Γερμανική Συνομοσπονδία, την οποία αποτελούσαν 39 

κράτη, με προεξάρχοντα τα δύο μεγαλύτερα σε έκταση, την Αυστρία και την 

Πρωσία. Ο ανταγωνισμός των δυνάμεων αυτών μέσα στα όρια της Γερμανικής 

Συνομοσπονδίας ήταν έντονος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τη  Δίαιτα της 

Φρανκφούρτης που αποτελούσε το όργανο διακυβέρνησης της τελευταίας 

(Καραγεώργης 1987). 

H Πρωσία, κατά το διάστημα 1815-1850 επιδίωξε την καθιέρωσή της ως 

ανεξάρτητης εθνικής δύναμης, ιδιαίτερα απέναντι στην Αυστρία. Πρώτο βήμα προς 

την υλοποίηση των πρωσικών επιδιώξεων υπήρξε η καθιέρωση της τελωνειακής 
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ένωσης Zollverein που προετοιμάστηκε από το 1818 ως το 1833 και τέθηκε σε 

ισχύ το 1834.Το Zollverein στη δεκαετία 1840 έφτασε να περιλαμβάνει το σύνολο 

σχεδόν της Γερμανίας, εκτός από τη γερμανική Αυστρία (Dreyfus 2011). 

Το Ζollverein ήρε τα τελωνειακά εμπόδια μεταξύ 25 γερμανικών κρατών 

καθιερώνοντας ένα σύστημα δασμολογικής προστασίας με στόχο την 

εκβιομηχάνιση και αύξηση της παραγωγής και κατ’επέκταση οικονομική ανάπτυξη. 

Η πραγμάτωση της οικονομικής ενότητας της Γερμανίας με την  καθιέρωση του 

Zollverein προανήγγειλε την εθνική ενοποίησή της (Dreyfus 2011).   

Η τελωνειακή ένωση οδήγησε και βοήθησε την έναρξη της εκβιομηχάνισης 

στη Γερμανία το 1830, με την εκμετάλλευση των ανθρακωρυχείων στο Ρουρ και 

την εμφάνιση των σιδηροδρόμων, επιφέροντας συγχρόνως την ανάδειξη και 

κυριαρχία της φιλελεύθερης αστικής τάξης στις δυτικές περιοχές της χώρας, όπου 

υπήρχαν εμπορικές μητροπόλεις (Φρανκφούρτη, Κολωνία, Ντίσελντορφ) (Dreyfus 

2011).  

Γερμανική Ενοποίηση 

Η Γερμανική ενοποίηση ορίζεται ως το εθνικό κίνημα που εξελίχθηκε στην 

διάρκεια του 19ου αιώνα και αφορούσε την ενοποίηση του γερμανικού χώρου, 

στον οποίο συνυπήρχαν δύο ισχυρά κράτη, η Αυστρία και η Πρωσία, καθώς και 

πολλά μικρά κρατίδια του γερμανικού χώρου. Η ιδέας της πολιτικής ενοποίησης 

άρχισε να συζητείται στα χρόνια της Ναπολεόντειας κατοχής, ισχυροποιήθηκε 

μέσω των εθνικιστικών κινημάτων των επαναστάσεων του 1848 στον χώρο της 

Γερμανίας και τελικά υλοποιήθηκε από τις κινήσεις της Πρωσίας και την ίδρυση 

της Γερμανικής Αυτοκρατορίας (Δημάκης 1983). 

Η ανάδειξη του  Ότο φον Μπίσμαρκ ως πρωθυπουργού της Πρωσίας 

(Ministerpräsident) επιτάχυνε τις εξελίξεις. Θέτοντας ως ζήτημα άμεσης 

προτεραιότητας τη γερμανική ενοποίηση υπό τη πρωσική ηγεμονία, ο Μπίσμαρκ 

επεδίωξε τη σύγκρουση με την Αυστρία και τη σταδιακή ενοποίηση της Γερμανίας. 

Η ενσωμάτωση των γερμανικών περιοχών είχε σταδιακό χαρακτήρα, καθώς ο 

Μπίσμαρκ επιθυμούσε την αποφυγή αντιδράσεων από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Η 

σταδιακή κατάτμηση των γερμανικών περιοχών και προσάρτηση τους στην 

βοηθούσε στην ομαλή ενσωμάτωση του πληθυσμού (Τσακαλογιάννης 2000). 
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Οι πρώτες κινήσεις του Μπίσμαρκ για τη Γερμανική ενοποίηση αφορούν 

στην προσάρτηση βορείων γερμανικών εδαφών που διεκδικούνταν από τη Δανία 

και συγκεκριμένα των ανεξάρτητων δουκάτων Σλέσβιχ και Χολστάϊν. Με τον 

Δεύτερο Πόλεμο του Σλέσβιχ τον Φεβρουάριο του 1864. και την ολοκληρωτική 

ήττα των Δανών,  τα δύο δουκάτα θα αποτελούσαν το Διαμέρισμα Σλέσβιχ-

Χολστάιν, με την συνθήκη που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 30 Οκτωβρίου 1864 

(Συνθήκη της Βιέννης) (Holt 1918).  

Κατά τη δεύτερη φάση της γερμανικής ενοποίησης, που περιλαμβάνει τη 

ρήξη με την Αυστριακή Αυτοκρατορία, ο Μπίσμαρκ εκμεταλλευόμενος τη 

διπλωματική απομόνωση της Αυστρίας, σύναψε συμμαχία με την Ιταλία (η οποία 

διεκδικούσε τα βόρεια εδάφη της από την Αυστρία για ως μέρος του σχεδίου 

της Ιταλικής ενοποίησης), και κήρυξε πόλεμο στην Αυστρία το 1866.  Το 

αποτέλεσμα του Αυστροπρωσικού Πολέμου ήταν η   ολοκληρωτική ήττα της 

Αυστρίας και το οριστικό τέλος του οράματος της "Μεγάλης Γερμανίας". 

Η Γερμανική Συνομοσπονδία διαλύεται και ιδρύεται η Βόρεια Γερμανική 

Συνομοσπονδία, η οποία δεν περιλαμβάνει την Αυστρία. Ο Μπίσμαρκ ορίζεται 

καγκελάριος της Βόρειας Γερμανικής Συνομοσπονδίας και η Πρωσία αποκτά 

κυρίαρχο ρόλο στη διαχείρισή της (Τσακαλογιάννης 2000).  

Κατά την τρίτη και τελευταία φάση της γερμανικής ενοποίησης, ο Μπίσμαρκ 

έχοντας επιτύχει τον προσεταιρισμό των νοτίων Γερμανών της Βαυαρίας και της 

Έσσης, απομόνωσε διπλωματικά τη Γαλλία εκτιμώντας πως ένας πόλεμος στον 

οποίο θα συμμετείχαν όλοι οι Γερμανοί θα ενίσχυε την εθνική τους ενότητα και θα 

εξασφάλιζε και τη συμμετοχή όλων των γερμανικών κρατιδίων στην 

Συνομοσπονδία και προκάλεσε στις 19 Ιουλίου 1870 τον Γαλλοπρωσικό Πόλεμο, 

που οδήγησε στη συντριβή της Γαλλίας και τη δημιουργία της Γερμανικής 

Αυτοκρατορίας, στις 18 Ιανουαρίου 1871,  με αυτοκράτορα τον βασιλιά  Γουλιέλμο 

Α' της Πρωσίας και Καγκελάριο τον Μπίσμαρκ και επίσημη ονομασία « Γερμανικό 

Ράιχ» (Deutsches Reich), η οποία περιελάμβανε και περιοχές, οι οποίες δεν ήταν 

ποτέ μέρη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, αλλά 

περιλαμβάνονταν στο κράτος της Πρωσίας. Στα μέρη αυτά συμπεριλαμβάνονται η 

Ανατολική και η Δυτική Πρωσία, το Ντάντσιχ (Danzig) και μεγάλες εκτάσεις της 

σημερινής Πολωνίας, καθώς και η Αλσατία-Λωραίνη, που αποσπάστηκε από την 

Γαλλία το 1871 (Haffner 2001). 
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Το γερμανικό Ράϊχ 

Ο όρος  Ράιχ ("βασίλειο" ή "αυτοκρατορία"), προέρχεται  από το ιστορικό 

όνομα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους (Heiliges 

Römisches Reich Deutscher Nation), η οποία λογίζεται και ως το  "Πρώτο Ράιχ". 

Το ενιαίο γερμανικό κράτος που δημιουργήθηκε από το Μπίσμαρκ το 1871, 

θεωρείται το "Δεύτερο Ράιχ" (Kaiserreich), ενώ σύμφωνα με μια άποψη 

συμπεριλαμβάνει και την περίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης (Weimarer 

Republik), που ακολούθησε. Το "Τρίτο Ράιχ" αποτελεί την προπαγανδιστικής 

φύσης ονομασία που χρησιμοποίησαν οι εθνικοσοσιαλιστές για την περίοδο 

της ναζιστικής Γερμανίας (Raap 2004, Haas 2006). 

Ο όρος Ράϊχ απέκτησε εμβληματικό χαρακτήρα για το γερμανικό λαό, 

εκφράζοντας την ενοποίηση αλλά και την ισχύ του Γερμανικού κράτους, 

ταυτιζόμενο με τον γερμανικό εθνικισμό και απηχώντας ταυτόχρονα τη διαχρονική 

ηγεμονική διάθεση και επιθυμία του εκάστοτε γερμανικού κράτους.  Μετά δε τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτέλεσε τον κύριο στόχο απενοχοποίησης του Γερμανικού 

έθνους. 

Με την καθιέρωση ενιαίου Γερμανικού κράτους χωρίς την Αυστρία, 

επιλύθηκε το πρόβλημα του δυϊσμού στο γερμανικό χώρο. Η Γερμανική ενοποίηση 

ανέδειξε μία νέα κυρίαρχη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό, ανατρέποντας την 

ισορροπία στο Ευρωπαϊκό σύστημα και επισκιάζοντας τις δύο προηγούμενες 

ευρωπαϊκές δυνάμεις, τη Γαλλία και τη Βρετανία. Η Γερμανία κατείχε πλέον 

δεσπόζουσα θέση στον ευρωπαϊκό χώρο επηρεάζοντας αν όχι καθοδηγώντας τα 

ευρωπαϊκά τεκταινόμενα ( Huch 1949, Herbers 2005). Η κυριαρχία της Γερμανίας 

στο παγγερμανικό Ράϊχ, ήταν η μεγάλη δικαίωση της πολιτικής του Μπίσμαρκ για 

τη γερμανική ενοποίηση, που όμως κατακτήθηκε με αίμα και σίδηρο (Θερμός 

2013, σελ 119).  

Κατά τη δεκαετία του 1880, το Γερμανικό Ράιχ εισήλθε στον αποικιακό 

ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων, και απέκτησε αποικίες στην Αφρική και 

στην Ασία, ενώ μεταμορφώθηκε γρήγορα σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές 

και οικονομικές δυνάμεις στον κόσμο, αποτελώντας το πρότυπο για πολλά νέα και 

αναπτυσσόμενα κράτη, όπως η Ιαπωνία (Raap 2004, Haas 2006). 

../../../wiki/1880
../../../w/index.php
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Η μετά-Μπισμαρκ εποχή και οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι 

To 1890 ήταν κομβικό για τη Γερμανία καθώς ο αυτοκράτορας Γουλιέλμος ο 

Β΄ απομάκρυνε από την Καγκελαρία τον Μπίσμαρκ, τον αρχιτέκτονα της 

γερμανικής ενοποίησης και της στρατιωτικής της κυριαρχίας στον ευρωπαϊκό 

χώρο (Θερμός 2013, σελ 44). 

Μετά την αποχώρηση του Μπίσμαρκ, το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών θα 

υποστεί μια δοκιμασία η οποία θα οδηγήσει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 

ασυνάρτητη πολιτική σπασμωδικών κινήσεων και δισταγμών (Bernstein-Milza 

1997, σελ. 247) που ακολουθεί ο αυτοκράτορας Γουλιέλμος Β΄, επιτρέπει στη 

Γαλλία να βγει από τη  διπλωματική απομόνωση που την είχε θέσει η πολιτική του 

Μπίσμαρκ. Παράλληλα, η σωβινιστική στάση του προκαλεί μια όξυνση του 

εθνικισμού σε άλλες χώρες (Bernstein-Milza 1997, σελ. 249). 

Από το 1871 έως το 1914 σημειώθηκε ταχύρρυθμη ανάπτυξη της 

γερμανικής βιομηχανίας και οικονομίας που ξεπέρασε τις αντίστοιχες της Γαλλίας 

και της Μεγάλης Βρετανίας και κατέστησε τη Γερμανία την πρώτη βιομηχανική και 

οικονομική δύναμη στον κόσμο αλλά ταυτόχρονα μετέβαλε την κοινωνική 

διαστρωμάτωσή της, με τη δημιουργία μιας άρχουσας τάξης βιομηχάνων, 

τραπεζιτών και εφοπλιστών, με διεθνείς συνεργασίες αλλά και ανταγωνισμούς 

(Θερμός 2013, σελ. 47).   

Την 1 Αυγούστου 1914, η Γερμανία, ως ηγέτιδα δύναμη της Τριπλής 

Συμμαχίας, κήρυξε προληπτικό πόλεμο κατά της Ρωσίας και στις 3 Αυγούστου 

κατά της Γαλλίας, οδηγώντας την Ευρώπη στην περιπέτεια του Α΄ Παγκόσμιου 

Πολέμου, ο οποίος τερματίστηκε με την υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλλιών 

στις 28 Ιουνίου 1919, στον ίδιο μικρό δωμάτιο που σαράντα οκτώ χρόνια πριν είχε 

γεννηθεί το ενωμένο γερμανικό κράτος. Το άρθρο 231 της συνθήκης «περί 

πολεμικής ενοχής» της Γερμανίας, αποτέλεσε τους τίτλους τέλους της οικονομικής 

και στρατιωτικής υπερδύναμης του ενοποιημένου Ράϊχ αλλά ταυτόχρονα 

προκάλεσε αναταραχές  σε όλη τη γερμανική επικράτεια, υποδαυλίζοντας το μίσος 

και τη δυσπιστία και τροφοδοτώντας τις φαντασιώσεις των πλέον αντιδραστικών 

για εκδίκηση και επιστροφή στο ένδοξο παρελθόν (Θερμός 2013, σελ. 76-79). 
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Η περίοδος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης που ακολούθησε,  αποτέλεσε 

για πολλούς Γερμανούς περίοδο παρακμής (Ελίας 2015, σελ. 41) και με τις πολλές 

κομματικές αντιθέσεις που την χαρακτήρισαν σε συνδυασμό με την μεγάλη 

οικονομική κρίση του 1930,   ουσιαστικά προλείανε το έδαφος για την επικράτηση 

των εθνικοσοσιαλιστών του Χίτλερ και την εγκαθίδρυση του λεγόμενου Τρίτου 

Ράϊχ, μιας απέλπιδας προσπάθειας των Γερμανών να ανακτήσουν το 

μεγαλοπρεπές παρελθόν τους αλλά και να εκδικηθούν για την ταπείνωση του Α΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου (Ελίας 2015, σελ. 39, 41). Απώτερος σκοπός του ναζιστικού 

καθεστώτος ήταν η αναδημιουργία του Δεύτερου Ράϊχ του Μπίσμαρκ, η κυριαρχία 

του γερμανικού κεφαλαίου στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και η παγκόσμια 

κυριαρχία της άριας φυλής ως κληρονόμου του πρώτου Ράϊχ, της Αγίας Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας (Θερμός 2013, σελ. 110, 119). 

Το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου, βρήκε τη Γερμανία για μια ακόμη 

φορά κατεστραμμένη αλλά και εδαφικά διαιρεμένη, όντας υπό κατοχή. Οι 

Σύμμαχοι κατέλαβαν και διαίρεσαν τη γερμανική επικράτεια, σε αντίθεση με τον Α΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο, όπου η Γερμανία παραδόθηκε μεν αλλά δεν καταλήφθηκε ενώ 

ο Γερμανικός στρατός δεν ηττήθηκε στο πεδίο της μάχης (Θερμός 2013, σελ 147). 

Οι Σύμμαχοι στη συνέχεια, πρόκριναν την καταστροφή της βιομηχανικής 

υποδομής της και την πλήρη αγροτοποίησή της. Μόνο οι Αμερικανοί αντιλήφθηκαν 

την αξία της Γερμανίας για την ανάπτυξη της Ευρώπης αλλά και για την ανάσχεση 

της Σοβιετικής Ένωσης όπως επίσης και τον κίνδυνο αναβίωσης του ναζιστικού 

παρελθόντος σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας και εθνικής ταπείνωσης (Στεργίου 

2005, σελ. 87). 

Η Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Το 1945, η Δυτική Γερμανία ξεκινώντας από την απόλυτη οικονομική και 

πολιτική χρεωκοπία, ανέκτησε  την οικονομική της δύναμη με ταχείς ρυθμούς 

χωρίς όμως να διαδραματίζει πολιτικό και στρατιωτικό ρόλο στο παγκόσμιο 

γίγνεσθαι, καθώς δεν της το επέτρεπαν οι νικήτριες δυνάμεις αλλά και η ή ίδια 

ενδιαφέρονταν περισσότερο για την οικονομική της επανόρθωση (Στεργίου 2005, 

σελ. 106). 
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Με το σχέδιο Μάρσαλ, αποφεύχθηκε η συρρίκνωση της γερμανικής 

βιομηχανίας και της αντίστοιχης παραγωγής και άρχισε η οικονομική ανάκαμψη 

ενώ η πολεμική της βιομηχανία, σύντομα απέκτησε την πρωτοκαθεδρία στην 

Ευρώπη (Θερμός 2013 σελ.162).  

Σε συνέχεια της οικονομικής παλινόρθωσης ήρθε και η πολιτική 

αποκατάσταση. Η είσοδος της χώρας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η 

συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, βοήθησε τη Γερμανία να αποκτήσει αυτόνομη διεθνή 

προσωπικότητα και να αναβαπτιστεί ο διπλωματικός της ρόλος, συμμετέχοντας 

ισότιμα στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και τις υπερεθνικές κοινοτικές 

πολιτικές λειτουργίες (Στεργίου 2005, σελ. 149). 

Το 1990 υλοποιήθηκε ο σημαντικότερος εθνικός στόχος των Γερμανών στη 

μεταπολεμική ιστορία του γερμανικού κράτους, η επανένωση των δύο Γερμανιών, 

απότοκων του τραυματικού τέλους του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου, σηματοδοτώντας 

την ιστορική κάθαρση του γερμανικού έθνους για το εγκληματικό παρελθόν του.  Η 

επανένωση Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας θεωρήθηκε η τελειωτική πράξη του 

Β΄ Παγκόσμιου πολέμου  και σήμανε το τέλος της διαίρεσης του γερμανικού 

έθνους(Στεργίου 2005, σελ. 117, 119).  

Ωστόσο, η Γερμανία μετά την ενοποίηση, βρέθηκε πληθυσμιακά και 

εδαφικά πολύ μεγαλύτερη από όλους τους ευρωπαίους γείτονές της και με 

ισχυρότερη οικονομία από αυτούς, γεγονός που της έδωσε τη δυνατότητα 

επαναπροσδιορισμού των βασικών αρχών δράσης και πολιτικής και με την 

ενθάρρυνση των Αμερικάνων ανέπτυξε πρωτοβουλίες και ανέλαβε οικονομικές και 

πολιτικές ευθύνες, που την ανέδειξαν σε ηγετική περιφερειακή δύναμη (Στεργίου 

2005, σελ. 120). 

Οι προοπτικές που ανοίχθηκαν στη Γερμανία μέσω της διευρυμένης 

οικονομικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επέκταση των δραστηριοτήτων 

της στην Ανατολική Ευρώπη και η συνεργασία της με τη Ρωσία στον εμπορικό και 

στον ενεργειακό τομέα, της εξασφάλισαν τον απαραίτητο «ζωτικό χώρο» για την 

περαιτέρω ανάπτυξή της αλλά ταυτόχρονα της επιτρέπουν να επανέλθει στις 

πολιτικές του Μπίσμαρκ (Θερμός 2013, σελ 178), οι οποίες όμως καθοδηγούνταν 
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από εθνικιστικές τάσεις προς αναζήτηση ηγεμονικής θέσης στον ευρωπαϊκό χώρο 

και όχι μόνο.     

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Εθνικισμός ορίζεται η υπερβολική και 

αποκλειστική προσήλωση προς την ιδέα του έθνους και των εθνικών ιδεωδών, με 

κύριο χαρακτηριστικό τη διάκριση των εθνών σε ανώτερα και κατώτερα και τη 

διάθεση επιβολής των πρώτων στα δεύτερα. Ειδικότερα, η έντονη προβολή της 

εθνικής ταυτότητας, κυρίως όταν συνδέεται με τάσεις απόσχισης ή επέκτασης. 

Ιδεολογικά, δηλώνει πίστη στη κοινότητα ενός πληθυσμού, στο έθνος. Η 

ένταση της πίστης αυτής ποικίλλει από την ανάγκη πολιτικής οργάνωσης και 

πολιτικής αυτονόμησης ενός πληθυσμού και της ειρηνικής επιβίωσης και 

συνύπαρξής του στα πλαίσια της κρατικής ετερότητας με άλλα έθνη ή κράτη   

μέχρι την πίστη στην υπεροχή του έθνους έναντι των υπολοίπων, στη 

μοναδικότητα της αποστολής του και δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις και 

στην ανάγκη εξολόθρευσης των υπολοίπων (Κουσκουβέλης 2010, σελ. 125). 

Η ιδεολογία του εθνικισμού (nationalism, Nationalismus) είναι προϊόν της 

ευρωπαϊκής ιστορίας και αφορά τις σχέσεις μεταξύ κρατών και λαών, όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν από την εποχή του μερκαντιλισμού (16ος-18ος αιώνας), της 

εμποροκρατίας, και μετέπειτα. Σταθμό στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού εθνικισμού 

αποτελεί η Γαλλική Επανάσταση του 1789, η οποία και άνοιξε το δρόμο για τον 

μετασχηματισμό των απολυταρχικών κρατών σε εθνικά κράτη (Gellner 1992, 

Λέκκας 1992, Δεμερτζής 1996). 

Ο εθνικισμός συνδέεται με τη νεωτερικότητα, δηλαδή με όλους τους 

ιστορικούς μετασχηματισμούς που συνέβησαν στη Δ. Ευρώπη από τον 16ο ως 

τον 18ο αι. - προτεσταντισμός, καπιταλισμός, διαφωτισμός, εκβιομηχάνιση. Οι 

εθνικισμοί μεταξύ 1820 και 1920 άλλαξαν τη μορφή του Παλαιού Κόσμου στο 

δυτικό ημισφαίριο, επιβάλλοντας μάλιστα τον τρόπο που σήμερα 

αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Στην πορεία αυτή μετασχηματίστηκε αποκτώντας 

διάφορες μορφές, ανάλογα με τις επικρατούσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες 

(Παπαζήσης 2000). 
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Φιλελεύθερος εθνικισμός 

Ως φιλελεύθερος εθνικισμός θεωρείται η κλασική μορφή του ευρωπαϊκού 

φιλελευθερισμού( παρ΄ όλο που σε κάποια σημεία ο φιλελευθερισμός σκοπεύει 

πέραν του έθνους στη πορεία) με απαρχή τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης , με 

συνέχεια τις ιδέες του ιταλικού εθνικιστικού κινήματος μετά 

τη Risorgimento (αναγέννηση) και την θέληση για ιταλική ενοποίηση και το 

λατινοαμερικάνικο, αργότερα, κίνημα ανεξαρτησίας. Δηλαδή στα μέσα του 19ου 

αιώνα, στην ηπειρωτική Ευρώπη ο όρος εθνικιστής συνεπαγόταν του όρου 

φιλελεύθερος. Ο φιλελεύθερος εθνικισμός δέχεται ότι η ανθρωπότητα είναι εκ 

φύσεως διαιρεμένη σε έθνη που το καθένα έχει ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ 

διασυνδέεται με τη λαϊκή κυριαρχία. Βασική θεματική αρχή του φιλελεύθερου 

εθνικισμού είναι η εθνική αυτοδιάθεση, ενώ ο ίδιος ο φιλελεύθερος εθνικισμός είναι 

αυτού καθ' αυτού βασισμένος πάνω σε αρχές, χωρίς να προωθεί τα συμφέροντα 

ενός έθνους σε βάρος ενός άλλου, υπό την έννοια ότι όλα τα έθνη είναι ίσα. 

Τελικός σκοπός του είναι η οικοδόμηση ενός κόσμου κυρίαρχων εθνών-κρατών 

(Heywood 2011, σελ. 164-174). 

Συντηρητικός εθνικισμός 

Για τον συντηρητικό εθνικισμό στόχος ήταν κυρίως η κοινωνική συνοχή, 

δημόσια τάξη και ασφάλεια, ενώ οι συντηρητικοί εθνικιστές πίστευαν σε πως το 

έθνος είναι μια οργανική οντότητα που πηγάζει από μια βασική επιθυμία των 

ανθρώπων να συναναστρέφονται με εκείνους που έχουν ίδιες απόψεις, συνήθειες 

και τρόπο ζωής με αυτούς. Αυτό το είδος εθνικισμού ευδοκιμεί σε εδραιωμένα 

έθνη-κράτη και όχι σε έθνη υπό διαδικασία εθνογένεσης, ενώ θεωρεί ότι υπάρχουν 

εσωτερικοί και εξωτερικοί εχθροί. Οι εσωτερικοί εχθροί είναι ο ταξικός 

ανταγωνισμός, με τον κίνδυνο κοινωνικής επανάστασης, ενώ εξωτερικοί εχθροί 

είναι ο διεθνισμός και η μετανάστευση. Παρ΄ όλο που πολλοί συνδέουν αυτό το 

είδος εθνικισμού με το μιλιταρισμό και τον επεκτατισμό, ωστόσο κύριο γνώρισμα 

του συντηρητικού εθνικισμού είναι η εσωστρέφεια και ο απομονωτισμός. Τέλος, 

ως κριτική του συντηρητικού εθνικισμού διαφαίνεται πως μπορεί να τεθεί το 

γεγονός χειραγώγησης της εξουσίας από τη διοικούσα ελίτ (Heywood 2011, σελ. 

164-174). 
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Επεκτατικός Εθνικισμός 

Αυτή η μορφή εθνικισμού έχει καθαρά επιθετικό, στρατιωτικό και επεκτατικό 

χαρακτήρα, ενώ είναι αντίθετη με τα πιστεύω του φιλελεύθερου εθνικισμού, όπως 

παραδείγματος χάριν την πίστη στα ίσα δικαιώματα και την αυτοδιάθεση. 

Ο ιμπεριαλισμός που διακατείχε τα ευρωπαϊκά κράτη τον 19ο αιώνα πυροδοτούσε 

ένα κλίμα λαϊκού εθνικισμού, όπου το εθνικό γόητρο ήταν συνυφασμένο με την 

όλο και περισσότερο κατοχή μιας αυτοκρατορίας, ενώ κάθε αποικιακή νίκη 

χαιρετίζονταν με εκδηλώσεις λαϊκού ενθουσιασμού (Heywood 2011, σελ. 164-

174). Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο ο Μπίσμαρκ και πολύ περισσότερο ο Γουλιέλμος 

Β΄, ώθησαν τη Γερμανία στην αποικιοκρατική κούρσα, σε μια προσπάθεια 

αύξησης της γερμανικής σφαίρας επιρροής. 

Αντιαποικιοκρατικός Εθνικισμός 

Ο αναπτυσσόμενος κόσμος γέννησε διάφορες μορφές εθνικισμού, οι οποίες 

είχαν ως κοινή αρχή τη πάλη ενάντια στην αποικιοκρατία. Στην Αφρική και την 

Ασία, οδήγησε σε ένα αίσθημα εθνικότητας που διαμορφώθηκε από την κοινή 

επιθυμία "εθνικής απελευθέρωσης". Ακόμη και οι μεγάλες και εκτεταμένες 

αυτοκρατορίες της Βρετανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας και Πορτογαλίας λύγισαν 

μπροστά στον αναδυόμενο αυτό εθνικισμό στη πορεία. (Ινδία, Βιετνάμ, Ινδονησία) 

(Heywood 2011, σελ. 164-174) 

Ο εθνικισμός εμφανίζεται είτε ως προοδευτική και απελευθερωτική δύναμη, 

η οποία εξασφαλίζει την εθνική ενότητα και ανεξαρτησία, είτε ως ανορθολογικό και 

αντιδραστικό δόγμα, που επιτρέπει στους εκάστοτε ηγέτες να ακολουθούν 

πολιτικές στρατιωτικής παρέμβασης ή επεκτατικούς πολέμους στο όνομα του 

έθνους. Μπορούμε να πούμε ότι ο εθνικισμός κατά καιρούς υπήρξε προοδευτικός, 

και αντιδραστικός, δημοκρατικός και δεσποτικός, απελευθερωτικός και 

καταπιεστικός, αριστερός και δεξιός, οπότε και προτιμότερο θεωρείται από 

πολλούς μελετητές να αντιμετωπίζεται ως μια σειρά "εθνικισμών", δηλαδή όχι ως 

ένα καθ' αυτού συνεκτικό φαινόμενο, αλλά μια ποικιλομορφία παραδόσεων με ένα 

και μόνο κοινό χαρακτηριστικό, την κεντρική πολιτική σημασία του έθνους. 

Εννοιολογικά, γίνεται αποδεκτή η διάκριση μεταξύ «πρωτογενών» και 

«δευτερογενών» εθνικισμών. Πρωτογενείς αποκαλούνται οι εθνικισμοί που 
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εμφανίστηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου αιώνα στη δυτική 

Ευρώπη, ενώ δευτερογενείς ονομάζονται οι εθνικισμοί που εκδηλώθηκαν το 19ο 

αιώνα στην ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια καθώς και οι «νεότεροι 

εθνικισμοί» στις χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου τον 20ο αιώνα, (Λέκκας 

1992, σελ. 75-79 και Δεμερτζής 1996, σελ. 127-130). Άλλοι πάλι κάνουν διάκριση 

μεταξύ «πολιτικού» και «πολιτιστικού» ή «δυτικού» και «ανατολικού» εθνικισμού 

ανάλογα με το περιεχόμενο και το χώρο στον οποίο εμφανίζεται, (Θεοδωρίδης 

1994, σελ. 279-284). 

Στο υπόβαθρο του εθνικισμού βρίσκεται σαφώς η αγάπη και η περηφάνια 

για την ιστορία και τα επιτεύγματα του έθνους. Τα θετικά, όμως, αυτά 

συναισθήματα παρεκκλίνουν προς την υπερβολή, όταν η παρούσα κατάσταση του 

έθνους δεν είναι αρκετά καλή, όταν υπάρχουν προβλήματα, τα οποία δημιουργούν 

στους πολίτες την αίσθηση του κινδύνου ή της ανασφάλειας. Η αμυντικοπολιτική 

συμπεριφορά των Γερμανών σε όλες τις φάσεις της αυτόνομης πολιτικής τους 

ύπαρξης (Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενιαίο Γερμανικό Ράϊχ από το 1871 και 

μετά, ομόσπονδο Γερμανικό κράτος), καθορίζεται από τα βασικά σύνδρομα 

ανασφάλειάς τους, που προκαλούνται από την άμεση γειτνίαση του 

γερμανοκρατούμενου χώρου με τη Γαλλία δυτικά και τη Ρωσία ανατολικά. Τα 

σύνδρομα αυτά αναλύονται διαχρονικά, ως φόβος για την περικύκλωση του 

γερμανικού ζωτικού χώρου από μια ενδεχόμενη συμμαχία Γαλλίας-Ρωσίας μέχρι 

το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, στο φόβο για την ενδεχόμενη απορρόφηση της 

Γερμανίας από την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση κατά την περίοδο του Ψυχρού 

πολέμου και στη συνέχεια από το φόβο για την ηγεμόνευση του γερμανικού 

έθνους από τη Γαλλία στους κόλπους των σύγχρονων δυτικών υπερεθνικών 

σχηματισμών (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ) 

(Στεργίου 2005, σελ. 66). 

Ο εθνικισμός, ιδίως στις πιο ακραίες εκδοχές του, υπονομεύει τη 

δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης των εθνών και βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση 

της αφορμής εκείνης που θα επιτρέψει μια πολεμική αναμέτρηση, ώστε να 

αναδειχθεί η ανωτερότητα του έθνους και να καταστεί εφικτή η συντριβή των 

άλλων -κατώτερων- εθνών. Ο εθνικισμός και ο μιλιταρισμός είχαν βαθιές και 

διαχρονικές ρίζες στη Γερμανία. Η νικηφόρα στρατηγική του Μπίσμαρκ με τις 

στρατιωτικές επιτυχίες της Πρωσίας κατά της Δανίας το1864, στο Κένιγκρατς το 
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1866, η ολοκληρωτική επικράτηση επί της Γαλλίας το 1871, έφεραν την ενοποίηση 

του γερμανικού Ράϊχ και κατέστησαν τη Γερμανία βιομηχανική και στρατιωτική 

υπερδύναμη στην Ευρώπη (Θερμός 2013, σελ. 78). Αναπολώντας τις παραπάνω 

νίκες και μετά την ταπείνωση του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ο Χίτλερ  ξεκίνησε τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου, εμφορούμενος αυτή τη 

φορά από την πλέον ακραία εκδοχή του εθνικισμού, τον υπερεθνικισμό.  

Τον εθνικισμό και την αυτοπεποίθηση των Γερμανών ενίσχυσε και η 

ενοποίηση της Γερμανίας το 1989, η οποία αποτελούσε διαχρονικό εθνικό στόχο 

και το σύνθημα που κυριάρχησε «πρώτα η Γερμανία» (Θερμός 2013, σελ. 181), 

δεν φαίνεται να απέχει από το ιδεολόγημα της εποχής του Μπίσμαρκ «Deutche 

uber alles».  

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ιδεολογία του εθνικισμού, είναι η  

έννοια του «έθνους» και του εθνικού κράτους.(Παπαδημητρίου 2000, σελ. 245) 

Χαρακτηριστικά του έθνους 

Το «έθνος» (nation) αποτελεί,  βασική έννοια για την κατανόηση της 

σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Συστατικά χαρακτηριστικά του έθνους είναι η 

πολιτιστική και γλωσσική ομοιογένεια καθώς και το συναίσθημα της ιδιαιτερότητας 

σε σχέση με τα άλλα έθνη. 

Η πρωτόλεια εμφάνιση της ιδέας του έθνους, ανάγεται στην αυγή του 

πολιτισμού. Γραπτά τεκμήρια των Σουμερίων, ενός πολιτισμού που άνθησε στην 

περιοχή του Τίγρη και του Ευφράτη περίπου 2500 π.Χ., μαρτυρούν απόψεις που 

διαφοροποιούσαν εκείνους που προέρχονταν από τη σουμερική «σπορά», «των 

αδελφών των υιών του Σουμέρ», από ξένους και αλλοφύλους. Οι Αιγύπτιοι κατά το 

16ο αιώνα π.Χ. διαχώριζαν σαφώς τον εαυτό τους από τους «Ασιατικούς» στα 

ανατολικά και τους Νούβιους στα νότια. (Grosby 2006)  

Ως στοιχεία που χαρακτηρίζουν ή απαρτίζουν ένα έθνος θεωρούνται η 

Κοινή γλώσσα, ο Κοινός Πολιτισμός και η Κοινή θρησκεία και για ορισμένους και η 

Κοινή φυλετική καταγωγή. Ωστόσο, ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη 

έθνους μπορεί να θεωρηθεί μόνο η κοινή εθνική συνείδηση και πρέπει εξετάζεται 

ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα στοιχεία  και η οποία καλλιεργείται και διατηρείται, 
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μέσω της διαδικασίας της εθνικοποίησης από μηχανισμούς του έθνους , του 

κράτους (εκπαίδευση, στρατό, δημόσια διοίκηση και με  επίκληση παραδοσιακών 

στοιχείων, που αφορούν στο παρελθόν  (Κουσκουβέλης 2010, σελ. 119, 123). Μια 

προσεκτική θεώρηση της Γερμανικής ιστορίας, αναδεικνύει την εφαρμογή όλων 

των παραπάνω, στη διαχρονική διαμόρφωση του γερμανικού εθνικισμού. 

Η εξέλιξη του Κράτους και του Εθνικού Κράτους 

Κράτος  είναι ο ευρύτερος χώρος μέσα στον οποίο λειτουργεί και 

αναπτύσσεται το πολιτικό σύστημα, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη 

λειτουργία του τελευταίου. Στη νεότερη εποχή, μετά το 16ο αιώνα, οι πιο ισχυρές, 

σημαντικές και ολοκληρωμένες οντότητες σε επίπεδο κοινωνικής, πολιτικής, 

οικονομικής και στρατιωτικής οργάνωσης είναι τα κράτη, τα οποία είναι δυνατό να 

εμπεριέχουν ένα η περισσότερα έθνη ή να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα 

έθνος. Μόνο τα κράτη θεωρούνται ολοκληρωμένα υποκείμενα δικαίου και πάνω σε 

αυτά και στις αρχές της κυρίαρχης ισότητας, του απαραβίαστου των συνόρων και 

της μη παρέμβασης στα εσωτερικά τους οικοδομείται ο καταστατικός χάρτης του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ, 1945) (Κουσκουβέλης 2010, σελ. 108, 110). 

Στα πλαίσια των διεθνών συστημάτων και τεχνολογιών της εποχής του 

17ου, 18ου και 19ου αιώνα, το κράτος ασκούσε απόλυτη και αποκλειστική κυριαρχία. 

Από τη δεκαετία 70 και μετά γίνεται ιδιαίτερος λόγος κατά πόσο το κράτος 

υποχωρεί και χάνει τον κυρίαρχο ρόλο του στη διεθνή πραγματικότητα, δεδομένης 

της εντατικοποίησης της αλληλεξάρτησης τη δεκαετία 1970 ή της 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και πληροφορίας τη δεκαετία του 1990. 

Ουσιαστικά Δεν υπάρχει απολύτως κυρίαρχο κράτος.  Υπάρχουν κράτη πάρα 

πολύ ισχυρά και άλλα λιγότερο, γεγονός που συνεπάγεται ότι υπάρχουν κράτη τα 

οποία είναι άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο κυρίαρχα. Παρόλα αυτά, το 

κράτος διατηρεί το ρόλο του και παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας του 

διεθνούς συστήματος (Κουσκουβέλης 2010, σελ. 109, 115, 116). 

Η έννοια του κράτους δεν ταυτίζεται με την έννοια του έθνους και 

αντιστρόφως. Υπάρχουν κράτη εθνικά ομοιογενή (Ελλάδα), πολυεθνικά (Ρωσία, 

Κίνα, ΗΠΑ, Καναδάς) όπως και έθνη διεσπαρμένα σε διαφορετικά κράτη (Κούρδοι 

σε Ιράκ, Ιράν, Τουρκία). Η σχέση έθνους και κράτους ή κράτους και έθνους είναι 
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μακροχρόνια, χαρακτηρίζει τη νεότερη εποχή και εμφανίζεται με τη δημιουργία του 

νεότερου δυτικού κράτους (Κουσκουβέλης 2010, σελ. 125).  

Η έννοια του έθνους προηγείται της εμφάνισης του εθνικού κράτους, που 

αποτελεί την πολιτική συγκεκριμενοποίηση της ιδέας του έθνους. Ως πολιτικός 

θεσμός, το εθνικό κράτος έχει την ιδιότητα να ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε μέλη 

της εθνικής κοινότητας και σε ξένους, γι΄ αυτό και εγγενές στοιχείο του είναι η τάση 

για εθνικές εκκαθαρίσεις, προκειμένου να διαφυλαχτεί έτσι η εσωτερική 

ομοιογένεια ενάντια σε κάθε προσπάθεια αλλοίωσης της εθνικής ταυτότητας. Αν 

και αλληλοπροσδιορίζονται ιδεολογικά, το έθνος δεν είναι ταυτόσημο με το εθνικό 

κράτος. Ενώ το Έθνος είναι «ιδιαίτερος τύπος κοινωνικού δεσμού και κοινωνικής 

ταυτότητας», το έθνος-κράτος αποτελεί «μεταπαραδοσιακή μορφή κράτους που 

θεμελιώνει τη νομιμοποίησή του στο εθνικό φρόνημα των πολιτών» 

(Δεμερτζής,1996). 

Ο ρόλος του εθνικισμού στην Ευρώπη του 19ου και  20ου   αιώνα 

Ο εθνικισμός που αναπτύχθηκε αρχικά στη Δυτική Ευρώπη με την 

εδραίωση των εθνικών κρατών, προκάλεσε την αναδιοργάνωση της Ευρώπης το 

19ο και τον 20ό αιώνα 

Αρχικά, η εθνική ιδέα λειτούργησε ως πόλος συσπείρωσης των δυνάμεων 

της ανερχόμενης αστικής τάξης στην αντιπαράθεσή της με τα απολυταρχικά 

καθεστώτα. Με την επικράτησή της, ωστόσο, ταύτισε τον εαυτό της με το έθνος και 

πιο συγκεκριμένα με το εθνικό κράτος, μετατρέποντάς το έτσι σε μηχανισμό 

άσκησης αλλά και νομιμοποίησης της ταξικής της εξουσίας. 

Οι μεταβολές που σημειώθηκαν στην Ευρώπη μετά τα Γαλλική 

Επανάσταση φέρουν ανεξίτηλη τη σφραγίδα του εθνικισμού. Σύμφωνα με τον 

ορισμό του Ernest Gellner «ο εθνικισμός είναι μια θεωρία πολιτικής νομιμότητας, η 

οποία απαιτεί τα εθνικά όρια να μην διαφέρουν από τα πολιτικά και, το κυριότερο, 

τα όποια εθνικά όρια στο εσωτερικό ενός δεδομένου κράτους, να μην χωρίζουν 

τους κρατούντες από τους υπολοίπους» (Gellner 1992). Το στοιχείο λοιπόν που 

εξασφαλίζει την εσωτερική συνοχή του εθνικισμού είναι η συνείδηση των μελών 

του έθνους ότι ανήκουν σε μια ολότητα με κοινή παράδοση, κοινό πολιτισμό και 

κοινή εδαφική έκταση, προϊόν ιστορικών διαδικασιών. Έτσι, ο 
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εθνικισμός καλλιεργεί την απόρριψη των μειονοτικών πληθυσμών στο εσωτερικό 

της χώρας, όταν αδυνατεί να τους ενσωματώσει πολιτιστικά στο όνομα της εθνικής 

ομοιογενοποίησης. Στρέφεται εναντίον των άλλων εθνών, όταν τα συμφέροντα της 

κυρίαρχης τάξης το επιβάλλουν, είναι δε, όπως άλλωστε και ο 

ρατσισμός, αντίθετος με την οικουμενικότητα της ανθρώπινης υπόστασης. 

Ως πολιτικό δόγμα, ο εθνικισμός κλήθηκε ιστορικά να γεφυρώσει το κενό 

που δημιουργήθηκε με την άρση της δυναστικής ιδέας, επέδρασε δε καταλυτικά 

στις σχέσεις μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών κρατών σε μια περίοδο έντονων 

ανταγωνισμών, συγκεκριμένα από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα μέχρι και τη 

λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Neumann 1984) 

Ως ιδεολογία ο εθνικισμός προκύπτει από την αλληλεπίδραση ιστορικών, 

γεωγραφικών, γλωσσικών και πολιτιστικών παραγόντων, οι οποίοι, επιδρώντας 

στη συνείδηση των μελών μιας ομάδας, βιώνονται συναισθηματικά ως κοινή 

καταγωγή και παράδοση, διαφορετική από την καταγωγή και τις παραδόσεις 

άλλων ομάδων (Burns 1988,  σελ. 117). Η μιλιταριστική παράδοση, που 

περιλαμβάνει πλήθος συγκρούσεων (γαλλογερμανικός πόλεμος, Α και Β΄ 

παγκόσμιοι πόλεμοι) , ο ζωτικός χώρος της «Mitteleuropa» (Parker  2002, σελ. 89-

104) με την κοινή της γλώσσα αλλά και το κίνημα του ρομαντισμού, συνέβαλλαν τα 

μέγιστα στη διαμόρφωση του γερμανικού εθνικισμού.  

Η εθνική ταυτότητα έχει τις ρίζες της τόσο στην πραγματικότητα όσο και στη 

φαντασία. Αναπτύσσεται στη «συγκεκριμένη κοινότητα που είναι εμπειρικά 

αντιληπτή και την ίδια ώρα στη φαντασιακή κοινότητα που αναπαράγεται ως 

παρελθόν στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων» (Burns 1988, σελ. 120). 

Γερμανικός Εθνικισμός και Ρομαντισμός 

Ο εθνικισμός, όπως άλλωστε και το ρεύμα του ρομαντισμού που 

εκδηλώθηκε την ίδια περίπου εποχή (1790-1840) στους κόλπους των 

διανοουμένων της ανερχόμενης αστικής τάξης, αντλεί τη νομιμοποίησή του κυρίως 

από το παρελθόν. 
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Κοινό γνώρισμα του εθνικισμού και του ρομαντισμού είναι η ενεστοποίηση 

του παρελθόντος, ενέργεια ιδιαίτερα σημαντική  τόσο για την κατανόηση του 

παρόντος όσο και για το σχεδιασμό του μέλλοντος. (Burns 1988, σελ. 117) 

Ο ρομαντισμός και ο εθνικισμός συνδεόταν μεταξύ τους με την κοινή 

πεποίθηση ότι το παρελθόν θα έπρεπε να λειτουργεί ως μέσο κατανόησης του 

παρόντος και σχεδιασμού του μέλλοντος. Η αντίληψη αυτή βρήκε στη Γερμανία 

την πληρέστερη ανάπτυξή της και την πιο ενθουσιώδη υποδοχή. Ένας από τους 

πρώτους Γερμανούς ρομαντικούς με μεγάλη επιρροή ήταν ο Χέρντερ (Johann 

von Herder, 1744-1803), o οποίος απέρριψε την υπόθεση ότι η αξία της ιστορίας 

βρίσκεται απλώς στη διδασκαλία μέσω του παραδείγματος. Η θεωρία της 

οργανικής εξέλιξης της κοινωνίας και του κράτους, βρήκε την πληρέστερη 

ανάπτυξή της στα γραπτά του Γερμανού μεταφυσικού Έγελου 

(Georg Wilhelm Hegel, 1770-1831), που έβλεπε την ιστορία ως εξέλιξη όπου οι 

κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί ωρίμαζαν, εκπλήρωναν τους σκοπούς τους και 

παραχωρούσαν τη θέση τους σε άλλους, αλλά το νέο ποτέ δεν αντικαθιστούσε 

τελείως το παλιό. Ο φιλόσοφος Φίχτε (J.G. Fichte, 1762-1814) συνέβαλλε 

αποφασιστικά στην αφύπνιση του γερμανικού εθνικισμού με τη σύνταξη 

των Ομιλιών προς το γερμανικό έθνος, όπου διακήρυσσε την ύπαρξη ενός 

γερμανικού πνεύματος, όχι απλώς ίσου ανάμεσα σε άλλα εθνικά πνεύματα, αλλά 

ανώτερου από εκείνα. Επιπρόσθετα, οι όπερες του Βάγκνερ (Richard Wagner, 

1813-1883) –εκείνες ιδιαίτερα που βασίζονται στο γερμανικό έπος Τραγούδι του 

Νιμπερλούγκεν- κατάφεραν να ανυψώσουν το σεβασμό για τους μύθους των 

βόρειων θεών σε επίπεδο έκστασης (Burns 2006, σελ. 602-614), ενώ προέβαλλε 

με φανατισμό κάθε τι γερμανικό και αναδείκνυε το μεγαλείο και την ομορφιά του 

γερμανικού πνεύματος. Επίσης, σημαντική ήταν η συνεισφορά στη μορφοποίηση 

του γερμανικού εθνικισμού, του ιστορικού Χάϊνριχ φον Τράϊτσκε, ένθερμου 

υποστηρικτή του Μπίσμαρκ, που παρότρυνε την επέκταση του γερμανικού 

κράτους ανατολικά και δυτικά και τη δημιουργία ενός πανίσχυρου ναυτικού για την 

απόκτηση αποικιών καθώς και του Φρίντριχ Νίτσε, ο οποίος θεοποίησε τη δύναμη 

και εγκωμίασε τον εθνικισμό  (Θερμός 2013, σελ. 46).  

Όπως το αστικό κράτος χρειάζεται τον εθνικισμό για τη νομιμοποίησή του 

στη συνείδηση των πολιτών, έτσι και ο  εθνικισμός έχει ανάγκη  από τους 

μηχανισμούς του κράτους προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του ως μέσο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BA_%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_%CE%A6%CF%81%CE%AE%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%A7%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB
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ιδεολογικής επιβολής και πειθάρχησης των εξουσιαζόμενων. Ο εθνικισμός 

ανασύρει με επιλεκτικό τρόπο τα στοιχεία που συγκροτούν το παρελθόν ενός λαού 

για να τα μετασχηματίσει σε ψευδή μεν αλλά ενεργό συνείδηση, ικανή να στραφεί 

εναντίον κάθε άλλης ομάδας που δεν ανήκει στην εθνική κοινότητα. Η εξωτερική 

πολιτική αλλά και το σύνολο του πολιτικού συστήματος στη μεταπολεμική 

Γερμανία, διαμορφώθηκε με βάση το σκεπτικό ότι οι προηγούμενες εμπειρίες δεν 

θα έπρεπε να αποτελέσουν ξανά βίωμα της γερμανικής και ευρωπαϊκής ιστορίας 

και γι΄ αυτό επιχειρήθηκε η ταύτιση του παρελθόντος αυτού με ένα μόνο τμήμα του 

γερμανικού έθνους καθώς σε κανένα άλλο έθνος, η πρόσληψη του παρελθόντος 

δεν έπαιξε τόσο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της διεθνούς φυσιογνωμίας 

του όσο στη Γερμανία (Στεργίου 2005, σελ. 25 & 83). Τα εξαιρετικά έντονα 

συναισθήματα συλλογικής ενοχής αλλά κυρίως η συλλογική αντιμετώπιση των 

ενοχών αυτών, οδήγησε τη γερμανική κοινωνία σε διαρκή διαμάχη με τον ίδιο της 

τον εαυτό και ανέδειξε σε επιδιωκόμενο σκοπό την εκκαθάριση του ιστορικού 

παρελθόντος ώστε να μην αποτελεί τροχοπέδη στην εξέλιξη του παρόντος και του 

μέλλοντος, είτε αυτό αφορά στην επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων είτε αναφέρεται 

στο επίπεδο της κοινωνικής αυτοσυνειδησίας, της διασφάλισης της εθνικής 

ανεξαρτησίας και της εθνικής υπερηφάνειας (Στεργίου 2005, σελ 84). Οι Γερμανοί 

έπρεπε να γαλουχηθούν ξανά με δημοκρατικές αξίες και να αποβάλλουν το 

ναζιστικό παρελθόν τους. Στο βωμό της συλλογικής απενοχοποίησης και λήθης, 

που τόσο αναγκαία ήταν για το ταπεινωμένο γερμανικό έθνος, θυσιάστηκε 

σιωπηρά αλλά ενσυνείδητα η ιστορική αλήθεια ενώ το ιστορικό παρελθόν 

αποϊστορικοποιήθηκε και εξωραΐστηκε (Στεργίου 2005, σελ. 97).  

Σημαντική ήταν η συμβολή των ΗΠΑ στον τομέα αυτό, οι οποίες βοήθησαν 

στην κατ΄ αρχήν ανάδειξη της Γερμανίας σε περιφερική δύναμη (Regionalmacht), 

συμβάλλοντας στην εθνική αφύπνιση των Γερμανών και στο ξεπέρασμα της 

εθνικής ταπείνωσης που ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε προκαλέσει (Στεργίου 

2005, σελ. 125).  Πάντως η πιο οργανωμένη προσπάθεια αναβάπτισης του 

κηλιδωμένου ονόματος των Γερμανών στη διεθνή κοινότητα, αποτέλεσε η 

εφαρμογή της Westintegration, η οποία αποσκοπούσε στην αποκατάσταση του 

κύρους του γερμανικού κράτους, μέσω  της συμμετοχής του σε υπερεθνικούς 

σχηματισμούς και διαδικασίες, όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση (Στεργίου 

2005, σελ. 74).  



- 24 - 
 

 

Όταν τα φυλετικά κριτήρια παίζουν καθοριστικό ρόλο στον «εθνικό 

προσδιορισμό», όπως π.χ. στην περίπτωση του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος 

της Γερμανίας, τότε, όπως εύστοχα έχει επισημανθεί, «από το υπόστρωμα μιας 

δήθεν αυτογνωσίας ξεπηδά το φάντασμα ενός εθνικιστικού δαρβινισμού» ( 

Μεταξόπουλος, 1992, σελ.103). 

Όταν η ταύτιση των ανθρώπων με το έθνος προσλαμβάνει το χαρακτήρα 

της δυναμικής αναμέτρησης με τους «Άλλους», όπως συμβαίνει συνήθως σε 

περιόδους έξαρσης των εθνικισμών, τότε η ρατσιστικοποίηση της «εθνικής 

συνείδησης» είναι σχεδόν αναπόφευκτη. 

Η ταύτιση έθνους και «φυλής» αποτελεί την πεμπτουσία του επιθετικού 

εθνικισμού. Η κυριαρχία του πρωσικού κράτους κατά την οποία ο μιλιταρισμός 

επικράτησε στην πολιτική ζωή του γερμανικού έθνους, δημιούργησε το πρότυπο 

του «πρωσικού ανθρώπου», ο οποίος κυριάρχησε ως μοντέλο του μέσου 

Γερμανού και αποτέλεσε  τον ιδεολογικό ιστό του γερμανικού κράτους, 

σηματοδοτώντας το γερμανικό πεπρωμένο (Θερμός 2013, σελ. 109), ίσως και 

μέχρι τις μέρες μας.  

Αν και οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολιτιστικά 

ανώτερους, δεν συνέδεσαν ποτέ τη στάση τους αυτή με την επιθυμία αποκλεισμού 

ή εξόντωσης των άλλων. «Στην Αρχαία Ελλάδα», αναφέρει ο ιστορικός Ernest 

Gellner, «όσο σοβινιστές και αν ήταν με τον τρόπο τους οι Έλληνες, δεν φαίνεται 

να υπήρξε κανένα σύνθημα αντίστοιχο του «ein Reich, ein Volk, ein Führer» (Μια 

Αυτοκρατορία, ένας Λαός, ένας Αρχηγός) των Ναζί στη Γερμανία (Gellner, 1992). 

Από πολιτική άποψη, ο εθνικισμός αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο η 

γέννηση του οποίου εντοπίζεται κατά το 19ο κυρίως αιώνα. Τότε ο εθνικισμός και 

αναγνώριζε και αποδεχόταν τις εθνικές διαφορές και ιδιομορφίες ως βάση για τη 

σύσταση και λειτουργία των πολιτικών κοινοτήτων. Στα τέλη του 19ου αι. όμως, το 

κίνημα του εθνικισμού άρχισε να χάνει το φιλελεύθερο και διεθνιστικό του 

χαρακτήρα, και να γίνεται συντηρητικότερο ακόμη και αντιδραστικό (Παπαζήσης 

2000). Κατά την περίοδο 1848-1871 παρατηρήθηκε μια άνοδος του λαϊκού 

εθνικισμού και σε συνδυασμό με την αυξημένη τάση προς τη δημοκρατία και το 
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έντονο λαϊκό ενδιαφέρον για τις εξωτερικές υποθέσεις, άσκησε ιδιαίτερη επιρροή 

στη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος. Είναι η εποχή που το «έθνος» έγινε 

αποδεκτό ως βασική πολιτική μονάδα και οι άλλες μορφές οργάνωσης και πίστης 

έπρεπε να προσαρμοστούν σε αυτό (Watson 2010, σελ. 426). Αυτή ακριβώς η 

άνοδος του λαϊκού εθνικισμού τροφοδότησε τον παν-γερμανισμό, που αποτέλεσε 

την πλέον άμεση απειλή κατά της ευρωπαϊκής ισορροπίας, καθώς ένας τεράστιος 

πληθυσμός που τον ένωνε η γερμανική γλώσσα, παρουσίασε μια ιδιαίτερη  

βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη και συγκρότησε εθνικό κράτος ισχυρότερο 

από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό και το οποίο μπορούσε να βρίσκεται σε μόνιμα 

ηγεμονική θέση. Ο Παν-γερμανισμός ανησυχούσε και τον ίδιο τον Μπίσμαρκ, 

δημιουργό του ενιαίου γερμανικού κράτους, καθώς γνώριζε πολύ καλά ότι ο 

γερμανικός εθνικισμός  είχε πολύ βαθιές ρίζες και ήταν δύσκολο να ελεγχθεί 

(Watson 2010, σελ. 428, 431).   

Η γέννηση του ιδιότυπου γερμανικού εθνικισμού 

Μετά το 1815 στην Ευρώπη εμφανίζεται ένα κίνημα που έχει ως στόχο την 

εφαρμογή της αρχής των εθνικοτήτων που στηρίζεται στη θεωρία ότι κράτος και 

έθνος πρέπει να συμπίπτουν. Οι συνθήκες του 1815 δεν έλαβαν καθόλου υπ' όψη 

τους τις εθνότητες και έτσι μετά το Συνέδριο της Βιέννης πολλά έθνη είτε 

βρίσκονται διαχωρισμένα σε περισσότερα του ενός κράτη, είτε αποτελούν μέρη 

πολυεθνικών κρατών. Η Γαλλική Επανάσταση αποτελεί πηγή έμπνευσης των 

εθνικών κινημάτων με δύο τρόπους: Αρχικά, με τη διάδοση της ιδέας της 

«αυτοδιάθεσης των λαών». Αργότερα, κατά τη ναπολεόντεια περίοδο, με την 

αντίδραση των λαών στην γαλλική κυριαρχία. Παράλληλα, στη Γερμανία 

αναπτύσσεται μια εθνική αντίληψη πολύ διαφορετική, που έχει τις ρίζες της στην 

αντίθεση προς τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, όπως αυτή εκφράζεται μέσω 

μιας επιστροφής στην παράδοση και στο παρελθόν της γερμανικής κοινότητας 

(Bernstein-Milza, 1997, σ. 30-31). Αυτό το ξύπνημα του εθνικού συναισθήματος, 

θα αποτελέσει πηγή προβλημάτων για την ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων του 

Συνεδρίου της Βιέννης από τα πρώτα κιόλας χρόνια μέχρι το τέλος της περιόδου 

αυτής. 
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Το εθνικό κίνημα που ένωσε τη Γερμανία διαφέρει από τον «αγνό» 

εθνικισμό του πρώτου μισού του αιώνα. Η αντίληψη του έθνους θεμελιώνεται 

περισσότερο στη δύναμη παρά στη λαϊκή συναίνεση. Η ενοποίηση της Γερμανίας 

σηματοδοτεί την έλευση στην Ευρώπη ενός απόλυτου και κατακτητικού εθνικισμού 

που θα εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ των λαών της ηπείρου (Bernstein-Milza, 

1997, σ. 141). 

Ο γερμανικός εθνικισμός συνδέθηκε και ενισχύθηκε από τον πρωσικό 

μιλιταρισμό,  Αφετηρία του οποίου αποτέλεσε ο Φρειδερίκος ο Μέγας (1712-1786). 

Πουθενά στον κόσμο, εκτός της Ιαπωνίας, η στρατιωτική παράδοση δεν ήταν 

ισχυρότερη και οι στρατιωτικές αρετές δεν είχαν τόσο μεγάλη εκτίμηση, όσο στην 

Πρωσία. Κορυφαίοι γερμανοί πολιτικοί, στρατιωτικοί και  συγγραφείς, είχαν κατ΄ 

επανάληψη αναφέρει πως, «η δύναμη είναι συνώνυμη με το δίκαιο». Δεν ήταν 

λίγες οι φωνές που υψώθηκαν για να ζητήσουν μια πανγερμανική ενοποίηση, 

όλων των ατόμων  γερμανικής καταγωγής, όπου κι αν ζούσαν (Bernstein-Milza, 

1997, σ. 146). 

Είναι χαρακτηριστική η ρήση του Ντε Γκωλ: «Πατριωτισμός είναι όταν 

βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις 

πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες». Η συμπεριφορά του γερμανικού λαού και η 

υφή του γερμανικού εθνικισμού προσομοιάζει στη  θεωρία του «εκλεκτού λαού» 

και της «αυτοκρατορικής κλήσης» του Martin Wight, η οποία βρίσκεται  πίσω από 

τον ιδεολογικό ή δογματικό ιμπεριαλισμό που επιδιώκει την πραγμάτωση της 

διεθνούς κοινωνίας (civitas maxima) και την εξομοίωση διεθνών σχέσεων με την 

εσωτερική πολιτική (Wight 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 

ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο ηγεμονία θεωρείται η δύναμη που είναι σε θέση να «θέτει το 

νόμο» σχετικά με τη λειτουργία ενός συστήματος, δηλαδή να προσδιορίζει σε 

κάποιο βαθμό τις εξωτερικές σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών ενώ η εσωτερική 

λειτουργία των κρατών παραμένει ανεξάρτητη. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές 

ο όρος ηγεμονία αφορά στην άσκηση της παραπάνω εξουσίας από μία μόνο 

δύναμη. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η 

εξουσία αυτή ασκείται από σύνολο/ομάδα κρατών που χαρακτηρίζονται από την 

κατοχή μεγάλης ισχύος με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη διαρχία των Αθηναίων 

και των Σπαρτιατών μετά τους περσικούς πολέμους αλλά και τη διάχυτη ηγεμονία 

που ασκήθηκε από τις πέντε ευρωπαϊκές δυνάμεις μετά το 1815. Επομένως, ο 

όρος ηγεμονία παραπέμπει σε κάθε εξουσία που ασκείται από μεμονωμένο 

κράτος ή ομάδα κρατών προσδιορίζοντας τις σχέσεις μεταξύ των μελών μιας 

διεθνούς κοινωνίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα συνεχή διάλογο και μια 

αίσθηση ισορροπημένης σκοπιμότητας (Watson 2010, Μακρής 2008 σελ. 124). 

Ιστορικά είναι σύνηθες να υπάρχει μια ηγεμονική δύναμη στην κορυφή κάθε 

διεθνούς συστήματος (Μακρής 2008 σελ. 121) και δη του ευρωπαϊκού, το οποίο 

έχει χαρακτηριστεί ως μια «διαδοχή από ηγεμονίες», όπου οι Μεγάλες ευρωπαϊκές 

δυνάμεις προσπαθούν να χειραγωγήσουν και εν τέλει να μετασχηματίσουν το 

ευρωπαϊκό σύστημα σύμφωνα με το συμφέρον τους η ακόμα και να το 

καταργήσουν (status quo και αναθεωρητικές δυνάμεις) (Wight 2011) .  

Η ηγεμονική τυπολογία του Watson, διακρίνει ιστορικά, τρείς τύπους 

ηγεμονικών συστημάτων: το μονο-ηγεμονικό σύστημα, την ηγεμονική διαρχία και 

τη συλλογική ηγεμονία-ηγεμονικό κοντσέρτο (Μακρής 2013, σελ. 255). Η 

συλλογική ηγεμονία εκφράζει ισορροπία ισχύος και συνήθως αποτελεί την επιτυχή 

διάδοχη κατάσταση του μονο-ηγεμονισμού (Μακρής 2013, σελ. 256). Η 

ευρωπαϊκή ιστορία, κατά τον 19ο  και 20ο αιώνα, χαρακτηρίζεται από την 

επικράτηση ηγεμονικών κοντσέρτων (Watson 2010), στα οποία η Γερμανία 

ανελλιπώς συμμετείχε (Τριπλή συμμαχία, Άξονας-Β΄ΠΠ, Γαλλογερμανικός άξονας-

Ευρωπαϊκή Ένωση) (Θερμός 2013), εκδηλώνοντας μάλιστα μια τάση για 
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κατάληψη άρχουσας θέσης, ακόμη και στο πλαίσιο των συλλογικών ηγεμονικών 

συστημάτων. Συλλογική ηγεμονία μπορεί επίσης να θεωρηθεί και η λειτουργία του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το μοναδικό ίσως αντίστοιχο 

σύστημα στο οποίο δεν μετέχει η Γερμανία, αλλά εναγωνίως προσπαθεί να 

ενταχθεί (Στεργίου 2005), εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο και το διακαή και 

διαχρονικά διαπιστωμένο πόθο της, για άσκηση ηγεμονίας.    

H επιτυχής λειτουργία της συλλογικής ηγεμονίας, προϋποθέτει ότι κανένα 

από τα κράτη που συνθέτουν ένα ηγεμονικό κοντσέρτο δεν είναι ισχυρότερο από 

όλα τα άλλα μαζί, δεν είναι δεδομένη η συμφωνία των ηγεμονικών κρατών σε όλες 

τις περιπτώσεις και τέλος καμία από τις συμμετέχουσες στο κοντσέρτο δυνάμεις 

δεν μπορεί να αποκτήσει υπερβολικό πλεονέκτημα χωρίς οι υπόλοιπες να είναι 

έτοιμες να το αντιμετωπίσουν με την υλοποίηση μιας αντι-ηγεμονικής ισορροπίας 

(Μακρής 2013, σελ.251).  

Τα είδη των σχέσεων των κρατών μπορούν να αποτυπωθούν σε ένα 

φάσμα που εκτείνεται από την ανεξαρτησία έως την αυτοκρατορία, με ενδιάμεσα 

τμήματα την ηγεμονία, την επικυριαρχία και την κυριαρχία και μεταφορικά να 

αποδοθούν ως ένα εκκρεμές, όπου το φάσμα σχηματοποιείται σε μορφή τόξου, το 

μέσο του οποίου βρίσκεται στο κατώτατο σημείο της ταλάντωσης του εκκρεμούς, 

κάπου μεταξύ της ηγεμονίας και της κυριαρχίας (Watson 2010, σελ 42). Η 

ηγεμονία μπορεί να γίνει αντιληπτή σε κάθε φασματικό τμήμα του εκκρεμούς, 

αποδεικνύοντας τη δομική λειτουργία του ηγεμονισμού στα διεθνοκρατικά 

συστήματα, αποκλείοντας την θεώρησή του ως απλού ιστορικού στοιχείου των 

σχέσεων μεταξύ των κρατών (Μακρής 2013 σελ. 254).  

Η επικυριαρχία είναι μια ασαφής έννοια και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 

εκφράζει τον πολιτικό έλεγχο ενός κράτους επί άλλου. Σε κάθε περίπτωση, η 

σιωπηρή αποδοχή ή η συγκατάθεση της επικυρίαρχης εξουσίας είναι προϋπόθεση 

για κάθε αποτελεσματική ηγεμονία. (Watson 2010). 

Στη σύγχρονη εποχή, και μέσω του υπερεθνικού σχηματισμού που 

αποτελεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, Η Γερμανία προσπαθεί να εγκαθιδρύσει κάτι 

περισσότερο από μια ηγεμονία, μεθοδεύοντας ουσιαστικά την επικυριαρχία των 

οικονομικά ασθενέστερων κρατών μελών, με την ευθεία πολλές φορές επέμβαση ή 
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ακόμη περισσότερο την απαίτηση στην εσωτερική λειτουργία τους, μέσω 

οικονομικών  κανόνων που όμως στοχεύουν στον επηρεασμό, αν όχι στον 

καθορισμό, της εσωτερικής λειτουργίας των κρατών.  Ουσιαστικά προσπαθεί να 

ωθήσει το εκκρεμές προς το άκρο της αυτοκρατορίας, αναζητώντας ταυτόχρονα τη 

νομιμοποίηση μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών και συμφωνιών, απεκδυόμενη τα 

χαρακτηριστικά του καταναγκασμού και με τελικό στόχο την  αποδοχή της από τα 

υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη ως σεβαστού ηγεμόνα.  

Η τακτική αυτή δεν είναι πρωτόγνωρη για τη Γερμανία. Πρώτος εμπνευστής 

της είναι ο Μπίσμαρκ, ο οποίος προσπάθησε μέσα από μια σειρά συμμαχιών και 

πολιτικών ελιγμών, να εγκαθιδρύσει τη γερμανική ηγεμονία στη Ευρώπη, 

στηριζόμενος τόσο στην οικονομική όσο και στη στρατιωτική ισχύ, σε αντιδιαστολή 

με τις μέρες μας όπου αποκλειστικός μοχλός πίεσης της σύγχρονης Γερμανίας 

αποτελεί η οικονομική ανάπτυξη και  η συνεπαγόμενη οικονομική δύναμη.               

Μια δύναμη η οποία είναι σε θέση να ασκεί ηγεμονία ή ακόμη και κυριαρχία 

σε ένα σύστημα κρατών, αργά ή γρήγορα θα το κάνει. Ορισμένες δυνάμεις που 

διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα, είναι δυνατό να διστάζουν για κάποιο διάστημα, 

λόγω των παραδόσεων, της κόπωσης ή άλλων παραγόντων αλλά δεν πρόκειται 

να απεμπολήσουν τη δυνατότητα και την ικανότητά τους να ωθήσουν  ένα 

σύστημα κρατών προς την ηγεμονία και σε δεδομένη στιγμή που οι συνθήκες θα 

είναι πλέον ευνοϊκές για αυτές θα αναλάβουν αντίστοιχη δράση (Watson 2010). Η 

σύγχρονη Γερμανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας 

συμπεριφοράς.  Αποδιοργανωμένη και κατεστραμμένη τόσο στο τέλος του Α΄ και 

ιδιαίτερα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου είχε μετατραπεί σύμφωνα με το 

Στάλιν σε απλή γεωγραφική περιφέρεια (Στεργίου 2005), ανέκτησε σταδιακά τη 

δύναμη και την οργάνωσή της για να επανεμφανιστεί ως ισχυρός παίκτης στο 

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αναζητώντας και απαιτώντας ταυτόχρονα ηγεμονική θέση 

στον ευρωπαϊκό χώρο, με ενδόμυχες στοχεύσεις συμμετοχής σε παγκόσμια 

ηγετική ομάδα κρατών.  

Η ηγεμονία είναι η άσκηση εξουσίας επί μιας μικρής ή μεγάλης ομάδας 

κρατών, επί ενός πόλου, μικρού ή μεγάλου του διεθνούς συστήματος, είναι 

αποτέλεσμα είτε της υπεροχής ισχύος αυτής καθεαυτής, του ηγεμονικού κράτους 

είτε εκμετάλλευσης από μέρους του συγκυριών του διεθνούς συστήματος. Η 
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συνηθέστερη συγκυρία που οδηγεί στην ανάδειξη ενός ηγεμόνα είναι ένας μεγάλος 

ή συστημικός πόλεμος. (Κουσκουβέλης 2010, σ.192) Η Γερμανία τον 19ο αιώνα 

αναδείχθηκε σε μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη μετά τη νίκη της επί της Γαλλίας, του 

προηγούμενου ευρωπαϊκού ηγεμόνα, το 1870 (Lowe 1994).  

Ωστόσο στις τρέχουσες δεκαετίες, η Γερμανία τείνει να αναδειχθεί σε 

ευρωπαϊκό ηγεμόνα, όχι μέσω πολεμικών συγκρούσεων αλλά αξιοποιώντας την 

οικονομική της ισχύ και την υφιστάμενη οικονομική κρίση. Ο κάθε ηγεμόνας 

διατηρεί την ηγεμονία του με κύριο εργαλείο και όπλο την ισχύ του και οι λόγοι που 

τον ωθούν σε αυτό είναι κατά κύριο λόγο η ανασφάλειά του αλλά και η τάση του 

για μεγιστοποίηση της ασφάλειάς του σε συνδυασμό πάντοτε με το συμφέρον του. 

(Κουσκουβέλης 2010 σ. 196-197). Το Γερμανικό κράτος χαρακτηρίζεται από 

ιδρύσεώς του από έντονη ανασφάλεια που υπαγορεύεται τόσο από τη γεωγραφική 

του θέση, μεταξύ  των κύριων ευρωπαϊκών δυνάμεων και παραδοσιακά 

ασκούντων την ηγεμονία στην ευρωπαϊκή ήπειρο, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και 

Ρωσία (Στεργίου 2013),  όσο και από την ίδια την ιστορική του διαδρομή, που 

χαρακτηρίζεται από οδυνηρές ήττες στις οποίες κατέληξε κάθε προσπάθειά του για 

ηγεμόνευση, όπως στις περιπτώσεις του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ειδοποιός διαφορά, της τρέχουσας εποχής είναι η χρήση της οικονομικής ισχύος 

ως μέσου απόκτησης της ηγεμονικής θέσης. 

Ο ηγεμονισμός, μπορεί να συνδεθεί με τον ιμπεριαλισμό καθώς οι μεγάλες 

δυνάμεις βρίσκονται σε μια αέναη προσπάθεια εγκαθίδρυσης και διατήρησης της 

ηγεμονίας τους.  (Κουσκουβέλης 2010 σ. 344). Το δίλημμα ασφαλείας που 

αντιμετωπίζει ο κάθε ηγεμόνας, τον ωθεί σε προληπτική άσκηση της όποιας 

μορφής ισχύος του, ακόμα και όταν δεν απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, 

όπως συνέβη στο Αφγανιστάν με την επέμβαση των ΗΠΑ και στην Τσεχία και 

Ουγγαρία με την επέμβαση της τότε Σοβιετικής Ένωσης.  

Ο κάθε ηγεμόνας προσπαθεί συνεχώς να διατηρήσει τη θέση του στο 

διεθνές σύστημα και το κύρος του, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να αποτρέψει την 

ανάδειξη κάθε αντιπάλου του σε ηγεμονική δύναμη και κατ΄επέκταση την 

αμφισβήτηση της ίδιας του της θέσης στο διεθνές σύστημα. (Κουσκουβέλης 2010 

σ.347). Παράλληλα, ο ηγεμόνας προσπαθεί κατά μία άποψη (Carr 2000), να παίξει 

το ρόλο του σταθεροποιητή του συστήματος και της διατήρησης του status quo ή 
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αντίθετα να λειτουργήσει ως επαναστατική δύναμη (Wight 2011), που 

εκμεταλλευόμενη την υπεροχή ισχύος της, προσπαθεί να ανατρέψει την 

υφιστάμενη κατάσταση και να εγκαταστήσει μια παγκόσμια αυτοκρατορία ή να 

ελέγξει το διεθνές σύστημα με τέτοιο τρόπο που να ακυρώνεται η εθνική-κρατική 

ανεξαρτησία των κρατών-μελών (Κουσκουβέλης 2010 σ.348). Αυτή ακριβώς είναι 

η τακτική που ακολουθεί σήμερα η Γερμανία, στηριζόμενη στην οικονομική ισχύ 

της, προσπαθώντας να ωθήσει το κατά Watson εκκρεμές του διεθνούς 

συστήματος προς την αυτοκρατορία. 

Θεωρία του ζωτικού χώρου 

Ο «ζωτικός χώρος», («lebensraum»), αποτέλεσε την κυρίαρχη ιδεολογία 

της γερμανικής γεωπολιτικής σκέψης, στην ιστορική διαδρομή του γερμανικού 

κράτους. Η συγκρότηση ενός ενιαίου πολιτικοοικονομικού χώρου στην Κεντρική 

Ευρώπη, θα διασφάλιζε την απρόσκοπτη οικονομική , πολιτική και πληθυσμιακή 

ανάπτυξη του γερμανικού κόσμου. Ο «ζωτικός» αυτός χώρος περιελάμβανε 

περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η δε αξίωση των εκάστοτε 

γερμανικών ηγετικών ομάδων για κυριαρχία επί του χώρου αυτού, έβρισκε ένα 

είδος νομιμοποίησης στην ύπαρξη γερμανόφωνων συμπαγών πληθυσμών στις 

περιοχές αυτές (Στεργίου 2005, σελ. 69).    Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στα 

κείμενα των Ratzel και Kjellen στα τέλη του 19ου αιώνα, για να φτάσει σε ακραία 

μορφή στην περίοδο του μεσοπολέμου, στα κείμενα του γερμανού γεωγράφου και 

στρατηγού Karl Haushofer, που θεωρούσε την εδαφική επέκταση του κράτους 

αναγκαία συνθήκη της ανάπτυξής του αλλά και το πεπρωμένο της Γερμανίας 

συνδεδεμένο τόσο με την αναφανδόν αναθεώρηση του εδαφικού status της 

ευρωπαϊκής ηπείρου, μέσω της επίτευξης της γερμανικής κυριαρχίας σε μια ν 

τεράστια έκταση στο κέντρο της Ευρώπης, γνωστής ως «Mitteleuropa» (Parker  

2002 σελ. 89-104).  

Η πραγμάτωση της θεωρίας του «ζωτικού χώρου» ξεκινά από τον 

Μπίσμαρκ, μέσω της κοπιώδους προσπάθειάς του για την ενοποίηση των 

γερμανικών κρατιδίων υπό την κυριαρχία της Πρωσίας και τη δημιουργία ενός 

ισχυρού εξουσιαστικού κέντρου στην Κεντρική Ευρώπη που θα αμφισβητούσε 

ευθέως την μέχρι τότε ηγεμονική θέση της Γαλλίας (Θερμός 2013, σελ. 30), 

συνεχίστηκε με την υλοποίηση για πρώτη φορά των αποικιοκρατικών βλέψεων και 
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επιθυμιών του γερμανικού κεφαλαίου τόος από τον Μπίσμαρκ όσο και από τον 

Γουλιέλμο Β΄, οπότε η Γερμανία εισήλθε στην αποικιοκρατική «κούρσα» σε μια 

προσπάθεια εξισορρόπησης της Αγγλο-γαλλικής ανάπτυξης στον τομέα αυτό 

(Θερμός 2013, σελ. 33), για να κορυφωθεί αλλά και να διαστρεβλωθεί κατά τη 

διάρκεια της ναζιστικής περιόδου, όταν και ανάχθηκε σε μείζονα στόχο της 

Γερμανίας του Χίτλερ. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι συντηρείται στις μέρες 

μας, με διαφορετική όμως μορφή, αυτή του «οικονομικού ζωτικού χώρου», καθώς 

είναι ευδιάκριτη η προσπάθεια της γερμανικής πολιτικής για εξασφάλιση «ζωτικού 

χώρου» για την ανάπτυξη και ικανοποίηση των αναγκών του γερμανικού 

κεφαλαίου, τόσο στην ανατολική Ευρώπη όσο και στον ευρωπαϊκό νότο. Ιδιαίτερα 

στη Μεσόγειο, φαίνεται ότι η Γερμανία θα επιδιώξει τον έλεγχο των ενεργειακών 

αποθεμάτων, μέσω των μνημονιακών πολιτικών και σε μια προσπάθεια ευόδωσης 

μιας μόνιμης επιθυμίας της, την οποία είχε αποτύχει να ικανοποιήσει με τη χρήση 

της στρατιωτικής ισχύος κατά την περίοδο του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου και την 

εκστρατεία του Στρατηγού Ρόμελ (Θερμός 2013, σελ. 198). Άλλωστε το γερμανικό 

κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από μια στο διηνεκές επιθετικότητα, η οποία οδήγησε 

στην απομάκρυνση του Μπίσμαρκ  από την καγκελαρία το 1890 από τον 

αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β΄ αλλά και στην άνοδο και επικράτηση του Χίτλερ 

(Θερμός 2013, σελ. 112), όπως επίσης και στην υπέρμετρη επιθετικότητα της 

σύγχρονης γερμανικής οικονομικής πολιτικής, όπως εκφράζεται από τις κινήσεις 

της Κεντρικής Γερμανικής τράπεζας (Bundeshbank). 

Η διαχρονικότητα της θεωρίας του «ζωτικού χώρου» και η υιοθέτησή της 

και από τις σύγχρονες γερμανικές κυβερνήσεις, αποτυπώνονται έντονα στη 

διακήρυξη της κυβέρνησης της Δυτικής Γερμανίας το 1955, ότι θα θεωρούσε 

πράξη από μέρους των υπολοίπων κρατών τυχόν σύναψη διπλωματικών 

σχέσεων με το καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας (Στεργίου 2005, σελ. 70) αλλά 

και στο γεγονός ότι  η αποδοχή της απώλειας των εδαφών της ανατολικής 

Πρωσίας με την αναγνώριση των συνόρων με την Πολωνία στη γραμμή Όντερ-

Νάϊσσε, επιτεύχθηκε μόλις επί εποχής της καγκελαρίας του Βίλλυ Μπραντ και στα 

πλαίσια της «Ostpolitik», με αντάλλαγμα βέβαια τη διεθνή αποδοχή της 

αναγκαιότητας της επανένωσης των γερμανικών εδαφών (Θερμός 2013, σελ. 172) 
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Μεγάλες Δυνάμεις και χαρακτηριστικά τους 

Ο ηγεμονισμός δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στην άσκηση βίας και 

στην επέμβαση στο εσωτερικό των υποτελών κρατών, από την πλευρά του 

ηγεμονικού κράτους. Απαιτούνται ιδεολογικά και οικονομικά ερείσματα για να 

επιτευχθεί ηγεμονική σταθερότητα, η οποία προϋποθέτει την παροχή οικονομικών 

κινήτρων/οφελών, από τον ηγεμόνα προς την ηγεμονική του σφαίρα (Gillpin 2002). 

Η Γερμανία, παρά την προσπάθειά της να καταστεί κυρίαρχη και οδηγός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως άλλη Σπάρτη μετά το τέλος του Πελοποννησιακού 

Πολέμου (Μακρής 2013, σελ. 115), δείχνει να στερείται της πνευματικής ηγεμονίας 

στον ευρωπαϊκό χώρο, στοιχείου απαραίτητου για την ιδεολογική νομιμοποίηση 

του ηγεμονισμού (Gillpin 2002), καθώς είναι πρόσφατες οι μνήμες της ναζιστικής 

περιόδου και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η μόνη εμφανής πτυχή της 

γερμανικής δύναμης, είναι η οικονομική της ισχύς, που όμως οδηγεί σε 

εύθραυστες συμμαχίες. 

Η αποδοχή ύπαρξης Μεγάλων Δυνάμεων προϋποθέτει   να υπάρχουν δυο 

η περισσότερες δυνάμεις ισοδύναμου κύρους, οι οποίες συγκρίνονται ως προς τη  

στρατιωτική τους ισχύ χωρίς να υπάρχει κατηγορία ισχύος ανώτερη από αυτές και 

που οι άλλοι ηγέτες και οι λαοί τους αναγνωρίζουν ειδικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. Η μεγάλη δύναμη προϋποθέτει και συνεπάγεται την ιδέα μιας 

διεθνούς κοινωνίας, ενός σώματος ανεξάρτητων πολιτικά οντοτήτων που 

συνδέονται μεταξύ με κοινούς κανόνες και θεσμούς. Η συμβολή των μεγάλων 

δυνάμεων στη διεθνή τάξη οφείλεται στο ότι υπάρχει ανισότητα ισχύος μεταξύ των 

κρατών που αποτελούν το διεθνές σύστημα και ο ρόλος τους συνίσταται στην 

απλούστευση του μοντέλου των διεθνών σχέσεων καθώς και στη διατήρηση της 

διεθνούς με τη διαχείριση των μεταξύ τους σχέσεων και την άσκηση ελέγχου στις 

υποθέσεις της διεθνούς κοινωνίας ως σύνολο (Bull 2009). H ναζιστική Γερμανία 

όπως και η Γαλλία του Ναπολέοντα, δεν θεωρούνται κάτω από το αυτό το πρίσμα 

μεγάλες δυνάμεις, καθώς δεν τους αναγνωρίζονται δικαιώματα και υποχρεώσεις 

έναντι την διεθνούς κοινωνίας. Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετωπίζει και η σύγχρονη 

Γερμανία καθώς δεν έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη εξωτερική νομιμοποίηση της 

ηγεμονικής τάσης της και ως εκ τούτου δεν απολαμβάνει την καθολική 

αναγνώριση ειδικών δικαιωμάτων από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  
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Από την άλλη πλευρά,  το κεντρικό αξίωμα του επιθετικού ρεαλισμού είναι 

ότι οι μεγάλες δυνάμεις ποτέ δεν είναι ικανοποιημένες με το υφιστάμενο status quo 

και πάντα επιδιώκουν την μεγιστοποίηση της ισχύς τους σε βάρος των άλλων με 

στόχο την παγκόσμια ηγεμονία και σαν μεγάλες δυνάμεις νοούνται τα κράτη που 

διαθέτουν στρατιωτική ισχύ τέτοια που να μπορέσουν να πολεμήσουν σοβαρά 

έναν συμβατικό πόλεμο ενάντια στο ισχυρότερο κράτος του κόσμου.  Απώτερος 

σκοπός μιας μεγάλης δύναμης είναι να γίνει πλανητικός ηγεμόνας αλλά την 

εμποδίζει το νερό, το οποίο την περιορίζει στο ρόλο του περιφερειακού ηγεμόνα 

(Mearsheimer 2011). Το γερμανικό κράτος αποδείχθηκε δεινός θιασώτης των 

παραπάνω αρχών του επιθετικού ρεαλισμού, από το 1871 και εντεύθεν, 

αποφεύγοντας όμως συστηματικά, μετά το τέλος του Β΄ΠΠ, τη χρήση του όρου 

Υπερδύναμη (Grossmacht), μιας λέξης ιστορικά αρνητικά φορτισμένης και 

χρησιμοποιώντας τον όρο μεγάλη δύναμη (grosse Macht), αποφορτίζοντας έστω 

συμβολικά τον ρόλο που έπαιζε η Γερμανία ( Le Gloannec: 2001, σ.3). Μετά όμως  

την γερμανική ενοποίηση η έννοια της ισχύος επανήλθε στο λεξιλόγιο των 

Γερμανών και ο όρος Υπερδύναμη  χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη 

μεταπολεμική Γερμανία από τον  καγκελάριο Gerhard Shroeder (Στεργίου 2013, 

σελ. 123). Πάντοτε όμως η Γερμανία διατήρησε ενεργή την τακτική της 

επανάκτησης της στρατιωτικής ισχύος και παρεπόμενα της εισόδου και της 

εδραίωσής της στους σύγχρονους κλειστούς ηγεμονικούς σχηματισμούς, όπως 

αποδεικνύεται από την προσπάθεια απόκτησης μόνιμης θέσης στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και από την απαίτηση αύξησης της εκπροσώπησής της 

στο Ευρωκοινοβούλιο (Στεργίου 2013, σελ. 122).   

Αναφορικά με τη γερμανική στρατιωτική ισχύ, θεμέλιο της ηγεμονικής 

ιδιότητας και απόλυτο χαρακτηριστικό της Μεγάλης δύναμης, ήταν αναμφισβήτητη 

την εποχή του Μπίσμαρκ και συνδέθηκε με τον πρωσικό μιλιταρισμό, ωστόσο 

μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ εμφανίζεται μειωμένη και ελεγχόμενη από την διεθνή 

κοινότητα, με αναζωπύρωση των προσπαθειών επανάκτησής της (ανάπτυξη 

πολεμικής βιομηχανίας, συμμετοχή σε ειρηνευτικές αποστολές) (Στεργίου 2013, 

σελ. 207), δείγμα της γερμανικής επιθυμίας για κατάκτηση ηγεμονικής θέσης.  
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Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ήφαιστο, μια υπερεθνική θεσμική δομή με 

οικονομικές προεκτάσεις, όπως είναι η ΕΕ, λαμβάνει υπόψη την εθνοκρατική 

διαφοροποίηση και οι κοινοί (υπερεθνικοί) θεσμοί αντιστοιχούν σε συγκλίσεις 

συμφερόντων που συγκροτούν μια συναινετικά θεμελιωμένη διακρατική 

σφαίρα.  Ο αντί-ηγεμονισμός είναι η κοσμοθεωρία της ΕΕ και η αντί-ηγεμονική της 

φύση, το κυριότερο πολιτικοπνευματικό έρεισμα που σφυρηλατήθηκε επί έξη 

δεκαετίες. Γι’ αυτό και η αναβίωση γερμανικών ηγεμονικών αντιλήψεων που δεν 

ελέγχονται είναι άκρως προβληματική εξέλιξη καθώς σταθερότητα έχουμε μόνο 

όταν διασφαλίζεται ισορροπία ισχύος και συμφερόντων και η δυνατότητα 

γρήγορων αντί-ηγεμονικών συσπειρώσεων (Ήφαιστος 2012). Αυτή ακριβώς η 

θεσμική πραγματικότητα, καθιστά ακόμη πιο δύσκολες αλλά και πιο αγχωτικές τις 

προσπάθειες ηγεμόνευσης που εκδηλώνει η Γερμανία, προκαλώντας την να 

 εξωτερικεύει την εγωιστική φάση του ηγεμόνα όλο και πιο έντονα, γεγονός όμως 

που ανατροφοδοτεί περαιτέρω την αντιηγεμονική φύση της ενωμένης Ευρώπης. 

Ηγεμονική Σταθερότητα 

Η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας εδράζεται στην ύπαρξη ενός 

κράτους-ηγεμόνα που θα θέτει αλλά και θα επιβάλλει τους κανόνες του ελεύθερου 

εμπορίου στα υπόλοιπα μέλη του διεθνούς συστήματος. Η άσκηση όμως της 

ηγεμονίας προϋποθέτει αφενός τη δυνατότητα από μέρους του ηγεμονικού 

κράτους να επιβάλλει τους παραπάνω κανόνες και αφετέρου τη θέλησή του να 

ενταχθεί σε μια διαδικασία διεθνούς συνεργασίας που θα είναι αμοιβαία επωφελής 

για τους διεθνείς δρώντες. Η δυνατότητα ακολούθως,  είναι άμεσα συνυφασμένη 

και εκπορεύεται  από την αναπτυγμένη οικονομία του ηγεμονικού κράτους, την 

κυριαρχία του σε ένα κομβικό κλάδο της τεχνολογίας και της οικονομίας και τέλος 

στην πολιτική του ισχύ που έχει σαν βάση τη αναντίρρητη στρατιωτική του δύναμη 

(Μακρής 2008β, σελ. 465). 

O ηγεμονισμός προϋποθέτει την υπεροχή του κράτους ηγέτη σε ότι αφορά 

την οικονομική και στρατιωτική ισχύ, τη φιλελεύθερη πολιτική δομή του, την 

ύπαρξη consensus  μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων, τη δυνατότητα του ηγεμόνα 

να εγκαθιδρύσει διεθνή οικονομοπολιτικά καθεστώτα και ταυτόχρονα την 

αναγκαιότητα να εμφανίζεται ως «παγκόσμιος αστυνόμος» για τη διαφύλαξη της 

διεθνούς συνεργασίας (Hobson 2001, σελ. 38). 
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Η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας ταυτίστηκε με τις απόψεις του 

πολιτικού ρεαλισμού περί πολιτικής και οικονομικής ισχύος στις διεθνείς σχέσεις 

(Μακρής 2008β, σελ. 467). Ιδιαίτερα ο Αμερικανός διεθνολόγος Robert Gilpin 

συνδέει την πολιτική ηγεμονία με την οικονομική αποδοτικότητα (Gillpin 2002)  και 

θεωρεί ότι πλούτος και ισχύς συνδέονται στενά και διαμορφώνουν από κοινού τα 

ζητήματα του διεθνούς συστήματος (Gillpin 2006). 

Οι θεωρητικοί της ηγεμονικής σταθερότητας, διακρίνουν δύο φάσεις της 

ηγεμονίας: την αλτρουιστική , κατά την οποία ο ηγεμόνας  θυσιάζει τεράστιους 

οικονομικούς πόρους για την ασφάλεια του διεθνούς συστήματος, μέρος των 

κερδών του υπέρ των υπόλοιπων μελών του συστήματος, της ισχύος και του 

πλούτου του για την εξασφάλιση λειτουργίας των διεθνών καθεστώτων και 

επιπρόσθετα δανείζει πλουσιοπάροχα τους αδύναμους διεθνείς δρώντες και την 

επακόλουθη φάση κατά την οποία ο ηγεμόνας υπηρετεί αποκλειστικά τα ζωτικά 

του συμφέροντα αποποιούμενος το ρόλο του εγγυητή της διεθνούς 

συνεργασίας(εγωιστικός ηγεμονισμός) (Μακρής 2008β, σελ.472) 

Η σύγχρονη Γερμανία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντά όλα 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα  το κριτήριο  την οικονομικής δύναμης 

ως μέσο ανάδειξης ενός ηγεμόνα, καθώς λόγω των διεθνών συνθηκών, απόρροια 

της ναζιστικής περιπέτειας, η στρατιωτική της ισχύς είναι θεσμοθετημένα 

περιορισμένη. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η Γερμανία, στο βαθμό που 

μπορεί να αναγνωριστεί ως ηγεμόνας στον ευρωπαϊκό χώρο, διατρέχει τη φάση 

του εγωιστικού ηγεμονισμού, έχοντας μπει στη διαδικασία διαφύλαξης των 

ζωτικών της συμφερόντων και αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα του συστήματος,  

στα οποία νωρίτερα είχε παρέξει μια φαινομενική οικονομική στήριξη που 

ουσιαστικά υπηρετούσε τα δικά της οικονομικά συμφέροντα μέσω του ανοίγματος 

των   ευρωπαϊκών αγορών, επιδεικνύοντας τελικά συμπεριφορά ενός απρόθυμου 

ηγεμόνα, στα πρότυπα της Σπάρτης μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο.       

Ένα κράτος το οποίο διαπιστώνει ότι η σχετική δύναμή του στο σύστημα 

έχει αυξηθεί, είναι δυνατό να θέλει να επιβάλλει την ισχύ του ακόμη και 

επεκτείνοντας τα σύνορά του και σε κάθε περίπτωση θα θέλει να εγκαθιδρύσει μια 

ηγεμονία, εισάγοντας μεγαλύτερο βαθμό τάξης του συστήματος, να ορίσει το νόμο 

στις σχέσεις  μεταξύ των συστατικών κρατών, ακόμη και να παρέμβει στα 
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εσωτερικά τους (Watson 2010, σελ.538). Σε αυτή ακριβώς τη φάση βρίσκεται η 

σύγχρονη Γερμανία, προσπαθεί να εδραιώσει μια μορφή ηγεμονίας στον 

ευρωπαϊκό χώρο, ξεχνώντας η αδιαφορώντας για το γεγονός ότι  κάθε 

προσπάθεια ηγεμόνευσης αντιμετωπίζεται πλέον ως κατάχρηση εξουσίας και ως 

μια επιστροφή σε ένα λιγότερο νομιμόφρον παρελθόν (Watson 2010, σελ.540), 

παρελθόν που στην περίπτωση της Γερμανίας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο λόγω 

της πρόκλησης δύο παγκόσμιων πολέμων αλλά και εξόχως φορτισμένο από την 

ύπαρξη της ναζιστικής εκτροπής, γεγονότα που απομειώνουν την πιθανότητα 

νομιμοποίησης της επιδιωκόμενης γερμανικής ηγεμονίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  

ΗΓΕΜΟΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε υπαρξιακή κρίση και έντονη  ανησυχία 

διακατέχει τα  μέλη της. Έχει την  δυνατότητα να παραμείνει ενωμένη η Ευρώπη 

και να ολοκληρώσει την ένωσή της,  ή οι ενδογενείς δυσκολίες, οι εθνικισμοί και 

άλλες ιδιομορφίες που έχουν παγιωθεί κατά την πάροδο των αιώνων αφ’ ενός και 

οι υπεροχισμοί ορισμένων μελών αφ’ ετέρου, αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια 

για μια ενωμένη Ευρώπη. 

Διαχρονική θέση και σχέση της Γερμανίας με την Ευρώπη 

Η Γερμανία αποτελεί αναμφισβήτητα την ισχυρότερη οικονομική δύναμη της 

Ευρώπης και αναπόδραστα επηρεάζει κομβικά την πορεία της προς την 

ολοκλήρωση και την υπερεθνική της λειτουργία.  

O πρώτος καγκελάριος της Γερμανίας μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, ο 

Konrad Adenauer, είχε πει «ανησυχώ για το μέλλον της Γερμανίας μετά τον 

θάνατό μου», εκφράζοντας ουσιαστικά την ανησυχία του για την τάση της 

Γερμανίας να  διολισθαίνει εύκολα προς τα άκρα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από 

την συμπεριφορά της γερμανικής ηγεσίας  και του γερμανικού λαού στην ιστορική 

διαδρομή τους. 

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η Γερμανία πιστεύει και 

υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα υπερεθνικό οργανισμό που 

χαρακτηρίζεται από την ισότητα αλλά και ισοτιμία των μελών του, απαλλαγμένο 

από τάσεις υπεροχισμού και κυριαρχίας και κατ΄επέκταση εκδήλωσης ηγεμονικών 

τάσεων από τα κράτη-μέλη του. 

Η γερμανική πολιτική φιλοσοφία, η κοσμοθεωρία της Γερμανίας για τις 

διακρατικές σχέσεις και τη λειτουργία του διεθνούς συστήματος άρχισε να 

διαμορφώνεται αμέσως μετά την ενοποίησή της, από την εποχή της Πρωσίας, με 

κύριο φορέα και εκφραστή τον συγκεντρωτικό και αυταρχικό Μπίσμαρκ, εκ  των 

δημιουργών του γερμανικού μεγαλοϊδεατισμού και θεμελιωτή του γερμανικού 
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ηγεμονισμού.  Η γερμανική ψυχολογία διαποτίστηκε από τον πρωσικό μιλιταρισμό 

και οδήγησε τελικά στη διαμόρφωση ενός ιδιότυπου ηγεμονισμού, που 

διαπνέονταν από τις απολυταρχικές ιδέες που είχαν βαθιές ρίζες στην γερμανική 

κοινωνία και συνεπικουρούνταν από τη γερμανική ρομαντική παράδοση, που 

έχοντας κυριαρχήσει  κατά τον 19ο αιώνα στην πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, 

στην λογοτεχνία και στις τέχνες,  καλλιεργούσε την ιδέα της γερμανικής υπεροχής 

και ιδιαιτερότητας. 

Η διαχρονική επίμονη απαίτηση της Γερμανίας για την απόκτηση και 

διατήρηση ζωτικού χώρου («lebenstraum»), διότι πιστεύει ότι ασφυκτιά στα στενά 

όρια της Ευρώπης και η επικράτηση του δόγματος της βόρειας υπεροχής, 

οδήγησε στην έκφραση ηγεμονικών τάσεων που όμως χαρακτηρίζονταν και 

ενδυναμώνονταν από εθνικιστικά στοιχεία που κατά κάποιο τρόπο παρείχαν 

εσωτερική νομιμοποίηση στις επεκτατικές βλέψεις και διαθέσεις της γερμανικής 

ελίτ και κύρια του γερμανικού κεφαλαίου.  

Ο  Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, είχε σαν απώτερη επιδίωξη της Γερμανίας, να 

επεκτείνει τις εμπορικές αγορές στην Ανατολή (lebenstraum), αφού πρώτα 

κυριαρχήσει στην Ευρώπη σε μια καθαρή επίδειξη υπεροχισμού. Η ήττα που 

επακολούθησε τροφοδότησε ένα αίσθημα ρεβανσισμού, που ενίσχυσε και κυρίως 

πρόσθεσε ακραία στοιχεία στον ήδη υφιστάμενο γερμανικό εθνικισμό, ο οποίος 

τελικά εκφράστηκε από το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα και τον ηγέτη του, ως 

συνέχεια της ίδιας φιλοσοφίας και πεπρωμένου με τους μπισμαρκικούς 

πανγερμανιστές, σε μια ακραία και νοσηρή συγκεκριμενοποίηση του γερμανικού 

ηγεμονισμού, δημιουργώντας ταυτόχρονα το ερώτημα εάν αποτέλεσε τελικά 

ο Hitler  μια σκοτεινή παρένθεση στην γερμανική ιστορία και κατά πόσο είναι  

δυνατόν   να παραπλάνησε ένα ολόκληρο λαό και μάλιστα τον γερμανικό λαό, με 

τέτοια βαθιά κουλτούρα και τέτοιες πνευματικές κορυφώσεις. 

Το καίριο ερώτημα που αναφύεται είναι εάν έχουν  λυτρωθεί οι Γερμανοί 

από τον ηγεμονισμό, ο οποίος ξεκίνησε από την Πρωσία και βρήκε τη χειρότερη 

έκφρασή του την περίοδο του ναζισμού ή  διατηρούνται στοιχεία του γερμανικού 

ηγεμονισμού και σήμερα, ικανά να επηρεάσουν ή και να χειραγωγήσουν ακόμη τη 

γερμανική πολιτική στάση, ωθώντας την στην προσπάθεια ελέγχου της 

οικονομικής ζωής της Ευρώπης και επιβεβαιώνοντας την αντίληψη που κυριαρχεί, 
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ότι η Γερμανία επιδιώκει να πετύχει με την οικονομική υπεροχή ό,τι δεν πέτυχε με 

τα όπλα. 

Σήμερα η Γερμανία είναι η ισχυρότερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης  και 

μια από τις ανθηρότερες οικονομίες  του κόσμου, όντας η τέταρτη  

παγκοσμίως. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που δείχνουν ότι η Γερμανία δεν 

πιστεύει στην ισότιμη ενότητα της Ευρώπης. Εάν πίστευε θα μπορούσε να 

επιβάλλει την ένωση της Ευρώπης. Αλλά την εξυπηρετεί όπως διαφαίνεται από 

την συμπεριφορά της, αυτή η χλιαρή και χαλαρή σχέση των κρατών της Ευρώπης, 

η οποία προσφέρεται για την κυριαρχία της στην Ευρώπη. 

 

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, η Γερμανία βγήκε κερδισμένη κι 

ακόμη πιο δυνατή. Αφού της δόθηκε εμπράγματη βοήθεια προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της, κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να 

πετύχει σημαντικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. 

 

Έγινε αποδεκτή σε όλους τους υπερεθνικούς ευρωπαϊκούς σχηματισμούς 

καθώς συμμετείχε στην ιδρυτική διακήρυξη της ΕΟΚ και στη συνθήκη της Ρώμης 

για τον σχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ευρώπης που λίγα χρόνια 

πριν η ίδια είχε καταστρέψει. Με τον τρόπο αυτό  κατάφερε κυρίως να επανέλθει 

στο διεθνές πολιτικό στερέωμα απαλλαγμένη από το ναζιστικό της παρελθόν και 

τα εγκλήματά της σε βάρος των λαών της Ευρώπης, αναλαμβάνοντας μάλιστα και 

τον νομιμοποιημένο ρόλο του διεθνούς παράγοντα. Παρέμεινε όμως δέσμια του 

επεκτατικού εαυτού της, όπως αυτός εκφράστηκε με το σύνθημα Deutschland 

über alles («Η Γερμανία είναι πάνω απ’ όλα»), το οποίο μετασχηματίστηκε στο 

«Πρώτα η Γερμανία» με την επανένωσή της το 1989. Αποτέλεσμα αυτής της 

επανένωσης, ήταν ν’ αλλάξει εντελώς η δομική λειτουργία της Ε.Ε. υπέρ της 

Γερμανίας καθώς απέκτησε μεγαλύτερη αναλογική εκπροσώπηση στα θεσμικά 

όργανα ενώ ταυτόχρονα στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη θέση της εντός των 

ευρωπαϊκών θεσμών και τον επιζητούμενο ηγεμονικό της ρόλο, υποστήριξε την 

είσοδο στην Ευρωπαϊκή ένωση χωρών από την πρώην Ανατολική Ευρώπη, όπως 

οι Βαλτικές χώρες, η Τσεχία, η Σλοβακία, αλλά κι ένα μεγάλο κομμάτι της 

Πολωνίας καθώς και η Ουγγαρία, οι οποίες  είναι ιστορικά απόλυτα ταυτισμένες με 

τις πολιτικές της και λειτουργούν ως «πολιτικοί δορυφόροι» της, γεγονός που της 
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έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενδοευρωπαϊκές σφαίρες επιρροής και 

προϋποθέσεις εγκαθίδρυσης και εδραίωσης ηγεμονίας.   

Γερμανία, ηγετική αλλά όχι απαραίτητα ηγεμονική δύναμη 

Η Γερμανία είναι αναμφισβήτητα ηγετική δύναμη στην Ε.Ε. χωρίς όμως 

αυτό να  σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και ηγεμονική. Με την οικονομική ισχύ της 

έχει επηρεάσει τις Συνθήκες περισσότερο από άλλα κράτη-μέλη, όπως και την 

οικονομική πολιτική της Ε.Ε, διαδραματίζοντας πρωταρχικό ρόλο στη 

διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της υφιστάμενης 

οικονομικής κρίσης. Διαφαίνεται ακόμη και μια τάση ότι στη μελλοντική δομή της 

Ένωσης, η θέση της Γερμανίας θα έχει πλέον βαρύνουσα σημασία από τη θέση 

άλλων κρατών, ακόμη κι εκείνων που μπορούν να συγκριθούν μαζί της σε μέγεθος 

και ισχύ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο ηγετικός ρόλος της Γερμανίας μένει 

αδιαμφισβήτητος και γίνεται a priori αποδεκτός, όπως καταδεικνύουν οι 

μαραθώνιες διαβουλεύσεις των συνόδων κορυφής και τα συμβιβαστικά εν γένει 

αποτελέσματά τους. 

Οι δύο μεγάλοι κυρίαρχοι και ηγεμόνες του πλανήτη κατά το δεύτερο μισό 

του 20ού αιώνα, η Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ, χαρακτηρίζονταν από την 

εξωτερική νομιμοποίηση που απέρρεε από το γεγονός ότι ήταν οι απελευθερωτές 

του κόσμου  από τον εθνικοσοσιαλισμό και τον φασισμό, ακόμη και στα μάτια των 

ανθρώπων των πρώην Δυνάμεων του Άξονα και των συμμάχων τους, οι οποίοι  

έβλεπαν στις δύο υπερδυνάμεις –στον εκάστοτε ηγεμόνα τους, αλλά συχνά και 

στους δύο– τα σύμβολα ενός καινούργιου κόσμου που τον χαρακτήριζε είτε ο 

σκληρός ανταγωνισμός, αλλά και η πλήρης ισότητα των ευκαιριών, είτε η 

αλληλεγγύη η οποία έπαιρνε τη θέση της εκμετάλλευσης, σε κάθε περίπτωση 

όμως ενός κόσμου ειρηνικού και ευημερούντος. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και 

η τρομακτικά μεγάλη στρατιωτική ισχύς και τα ανεξάντλητα μέσα και των δύο 

υπερδυνάμεων, ωστόσο η αποδοχή της ηγεμονίας τους στηρίχθηκε κυρίως στην 

εξωτερική νομιμοποίηση και την ευρεία συγκατάθεση που τους παρείχαν οι λαοί. 

 

Οι δραστικές και δυναμικές επεμβάσεις των υπερδυνάμεων του 20ου 

αιώνα, σε διάφορες περιοχές του κόσμου (Ελλάδα, Κορέα, Λίβανος, Βιετνάμ, 

Γρανάδα, Ανατολική Γερμανία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία), προς υποστήριξη των 
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συμφερόντων τους, απέδειξε ότι η ηγεμονία διαχωρίζεται δύσκολα ή καλύτερα 

είναι σύμφυτη με την κυριαρχία· ο ηγεμόνας πρέπει να είναι έτοιμος να 

υπερασπιστεί την ηγεμονία του και με «σκληρή ισχύ», είτε απέναντι στους 

ανταγωνιστές του είτε απέναντι στους λαούς της σφαίρας της ηγεμονίας του. 

Ωστόσο, η χρήση σκληρής ισχύος, οδηγεί σε σταδιακή  απώλεια της εξωτερικής 

νομιμοποίησης, στερώντας διεθνή ερείσματα και προκαλώντας αποδυνάμωση του 

ηγεμόνα. 

Η Γερμανία δεν μπορεί να παίξει ηγεμονικό ρόλο, τουλάχιστον όχι με την 

έννοια της ηγεμονίας των υπερδυνάμεων του 20ού αιώνα. Η Γερμανία μπορεί να 

αναλάβει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη βασιζόμενη στην οικονομική της δύναμη, 

καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα καθαρά οικονομικοπολιτικό οικοδόμημα 

όπου· η εξασφάλιση της ειρήνης, η ελευθερία, το κράτος δικαίου και η ευμάρεια 

σχετικοποιούνται όλο και περισσότερο και υποτάσσονται στους καταναγκασμούς 

της οικονομίας και της ασφάλειας. 

Η ένταξη της Γερμανίας στην ενωμένη Ευρώπη αντιμετωπίστηκε αρχικά ως  

θετική εξέλιξη καθώς θεωρήθηκε ότι εξυπηρετούνταν η επιδίωξη περί 

«ευρωπαϊκής Γερμανίας», η οποία αφενός  επιδρούσε κατευναστικά στη Μεγάλη 

Βρετανία και τη Γαλλία αφετέρου παρείχε τη δυνατότητα ελέγχου της ιστορικά 

επικίνδυνης Γερμανίας, μέσα από τις διαδικασίες και τις ασφαλιστικές δικλείδες του 

υπερεθνικού σχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, η γερμανική 

ενοποίηση του 1989 και η επακόλουθη δημιουργία του πολυπληθέστερου και 

οικονομικά δυνατότερου ευρωπαϊκού κράτους, αποκάλυψε τον κίνδυνο της 

«γερμανικής Ευρώπης» με άμεση επίπτωση στην  εξωτερική πολιτική της 

Ευρώπης, η οποία στις περιπτώσεις που θίγονται τα στενά γερμανικά 

συμφέροντα, όπως στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας ή στην απόκτηση νέων 

σφαιρών επιρροής, λ.χ. στην Αφρική (Μάλι, Σομαλία), εγκαταλείπει  την 

παραδοσιακά συγκρατημένη στάση που τήρησε στην περίπτωση της Λιβύης, του 

Ιράν και της Συρίας.  Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως αδύνατον, να διατηρήσει 

κανείς με συνέπεια ήπια στάση στην εξωτερική και τη στρατιωτική πολιτική, επειδή 

πάντοτε θα βρίσκεται κάποιος πρόθυμος να καλύψει το κενό. Όμως μια επιθετική 

στάση δεν μπορεί πια να δικαιολογείται με την επίκληση του κομμουνιστικού ή του 

καπιταλιστικού κινδύνου, όπως στην περίοδο του διπολισμού, καθώς τα 
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γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά συμφέρονται έχουν μεταβληθεί άρδην, 

καθοδηγούμενα και υπαγορευόμενα κύρια από οικονομικές ελίτ.  

Κριτήρια επίτευξης Γερμανικής ηγεμονίας 

Η έλλειψη προσδιορισμένου με σαφήνεια και πειστικότητα εχθρού ή/και 

στόχου, καθιστά αδύνατη την ηγεμονία ενός κράτους μέσα σε μια κοινότητα 

σύγχρονων καπιταλιστικών κρατών, ακριβώς γιατί ο ηγεμόνας δεν μπορεί να 

λειτουργήσει ως τέτοιος και γιατί, στην περίπτωση μικρότερων δυνάμεων, όπως η 

Γερμανία, εκτός από την απουσία εξωτερικής νομιμοποίησης και ιδεολογικών 

προσδιορισμών, απουσιάζει τόσο η υπέρτερη στρατιωτική όσο και η απόλυτη 

οικονομική ισχύς. Η Γερμανία είναι μεν η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, 

όμως η απόσταση από τις επόμενες δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να δικαιολογεί 

αξιώσεις ηγεμονίας. Επιπρόσθετα, η παρουσία του γερμανικού στρατού μπορεί να 

είναι σημαντική στο Αφγανιστάν και στο Κοσσυφοπέδιο, στρατιωτικά όμως η 

Γερμανία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο η Γαλλία ή η Μεγάλη Βρετανία, που ας 

σημειωθεί πρόκειται για πυρηνικές δυνάμεις, και η συμβολή της σε κοινές 

επιχειρήσεις, όπως στην Αφρική και στην κεντρική Ασία, είναι προς το παρόν 

περιορισμένη. Άλλωστε η στρατιωτική δύναμη της Γερμανίας υπόκειται σε 

θεσμικούς περιορισμούς, απότοκους της ήττας του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και 

των όρων που η Σύμμαχοι επέβαλλαν στη νικημένη Γερμανία.  

Οι σημαντικές και συντονισμένες προσπάθειες  που καταβάλλει το 

Γερμανικό κράτος, για την αύξηση της στρατιωτικής του ισχύος, κομβικού 

χαρακτηριστικού των ηγεμονικών δυνάμεων, διακρίνονται στην αύξηση της 

συμμετοχής του σε ειρηνευτικές αποστολές ανά τον κόσμο αλλά και στη συνεχή 

ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας, κατατείνοντας στο συμπέρασμα ότι οι 

ηγεμονικές τάσεις αποτελούν μέρος των γερμανικών επιδιώξεων έχοντας 

εμποτίσει το σχεδιασμό και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας. 

Η εξωτερική νομιμοποίηση της Γερμανίας υπολείπεται σημαντικά, κυρίως 

λόγω του πρόσφατου παρελθόντος. Οι οικονομικοί κανόνες που κατάφεραν να 

καθιερώσουν οι γερμανικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν την 

έγκριση  σημαντικών τμημάτων του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και της ευρωπαϊκής 

αστικής ελίτ, καθώς ενισχύουν τη δύναμη κρούσης τους και την 
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επιθετική/επεκτατική συμπεριφορά τους. Αυτό εξασφαλίζει, αν όχι στη Γερμανία, 

πάντως στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο συμβολίζει η Γερμανία, υψηλό 

κύρος και ισχυρούς υποστηρικτές, τόσο μεταξύ  εκείνων που ωφελούνται άμεσα 

από αυτή την πολιτική λόγω ιδιοκτησίας ή λόγω ισχυρής πολιτικής θέσης, όσο και 

σε πολλούς που ευνοούνται έμμεσα πραγματικά ή υποθετικά, πιστεύοντας ότι οι 

νεοφιλελεύθερες παρεμβάσεις τούς εξασφαλίζουν καλύτερες προοπτικές. Η στάση 

αυτή τους οδηγεί να υποστηρίζουν την αντίστοιχη πολιτική, όχι όμως και να 

εγκρίνουν την ηγεμονία της Γερμανίας στην Ευρώπη. Ίσως μάλιστα να συμβαίνει 

και το αντίθετο και οι αρχές τις οποίες εκπροσωπεί η Γερμανία να τροφοδοτούν 

τον  ευρω-σκεπτικισμό σε όλα τα κράτη-μέλη και να υποσκάπτουν τα θεμέλια 

πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχτεί μια ηγεμονία. 

Το σύγχρονο πολυπολικό σύστημα απαρχή ενός νέου ιμπεριαλιστικού 

συστήματος 

Στον σημερινό απολικό  ή έστω μονοπολικό κόσμο, αν συνεκτιμηθεί η θέση 

των ΗΠΑ, δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός των διαφορετικών συστημάτων που 

οδήγησε κατά τον 20ο αιώνα σε διαρκή πόλωση με μαζική απήχηση, καθώς 

εμφανίζονται περισσότεροι αλλά όχι αρκούντως ισχυροί πόλοι. Με αυτό το 

δεδομένο, το μοντέλο της ισχνής πολυπολικότητας φαίνεται να αποτελεί 

οικοδόμημα που υπηρετεί οικονομικοπολιτικούς στόχους και παρά τις διαφορές 

στις ιστορικές εποχές και στους συσχετισμούς δυνάμεων, θυμίζει περισσότερο την 

παγκόσμια τάξη την εποχή του κλασικού ιμπεριαλισμού.  

Ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά σε έναν αγώνα για το εξαρχής μοίρασμα 

του κόσμου και τον επανακαθορισμό των σφαιρών επιρροής, με όρους όμως 

διαφορετικούς απ’ αυτούς των πρώτων αποικιοκρατικών πολέμων και από 

εκείνους του τέλους του 19ου αιώνα έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά με 

εξίσου μεγάλη ένταση και πιθανόν μεγαλύτερους κινδύνους. Σε τέτοιους αγώνες 

δεν μπορούν να διαχωριστούν με σαφήνεια πού τελειώνουν τα άμεσα οικονομικά 

συμφέροντα και πού αρχίζει η προληπτική εξασφάλιση της ηγεσίας ή τα 

συμφέροντα εξουσίας των πολιτικών ελίτ. Στη βάση αυτή, της αφετηρίας ενός 

αγώνα για την εξασφάλιση της επιρροής  στον κόσμο, εμφανίζονται οι μεγάλες 

εθνοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία 

τους, να διεκδικήσουν την πρωτοκαθεδρία και να εξωτερικεύσουν φιλοδοξίες για 
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ηγεμονία, για ηγεσία ή έστω για πρόσκτηση μεγάλης δύναμης, ανεξάρτητα από το 

αν πληρούν αντικειμενικά, τα διαχρονικά κριτήρια των ηγεμόνων. Μεταξύ αυτών 

και η Γερμανία, προσπαθεί να αναβαθμίσει τη διεθνή θέση της, προσδοκώντας την 

ηγεμονία της Ευρώπης, αδιαφορώντας για το αν τελικά μπορεί να δικαιολογήσει 

μια τέτοια αξίωση.  

 

Ο Εθνικισμός αρωγός της έκφρασης του γερμανικού ηγεμονισμού 

 

Ουσιαστικά, ο Πόλεμος που άρχισε το 1914, πρέπει να ολοκληρώθηκε το 

1991 με την επανένωση της Γερμανίας. Από τότε, από το 1991, η Ευρώπη 

ξαναμπήκε στην προ του 1914 εποχή, με τη Γερμανία το ίδιο δυναμική, ανήσυχη 

και επεκτατική.  

 

Ανατρέχοντας την ιστορική διαδρομή της Γερμανίας γίνεται άμεσα 

αντιληπτό ότι πρόκειται για μια χώρα, έθνος – κράτος, με ισχυρή παραγωγική 

βάση, με αρκετά συγκροτημένες κρατικές δομές και πολύ αυστηρή στις λειτουργίες 

της. Αυτή η χώρα όμως, δεν έπαψε ποτέ ν’ αποτελεί πρόβλημα για την Ευρώπη, 

αφού πάντοτε εξέφραζε επεκτατικές και κατακτητικές βλέψεις, κυρίως στους λαούς 

της Ευρώπης από την εποχή της ίδρυσης του Γερμανικού κράτους υπό τον 

Μπίσμαρκ. Αποκορύφωμα αυτής της συμπεριφοράς ήταν οι δύο Παγκόσμιοι 

πόλεμοι, που προκλήθηκαν με ευθύνη της Γερμανίας και που προκάλεσαν την 

ολοκληρωτική καταστροφή, όλης της Ευρώπης.  

 

Από το 1871 η Γερμανία απολάμβανε το κύρος της Μεγάλης Δύναμης στην 

παγκόσμια πολιτική αλλά οι προσπάθειές της να κυριαρχήσει στην Ευρώπη 

κατέληξαν σε δύο παγκόσμιους πολέμους, ωθώντας τις κατά περίπτωση νικήτριες 

δυνάμεις να λάβουν μέτρα για να την αποτρέψουν να προκαλέσει και τρίτο. Στο 

πλαίσιο αυτό, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο επέβαλαν τη διαίρεση της Γερμανίας, 

τον στρατιωτικό της αφοπλισμό, την πολιτική της περιστολή και κηδεμονία και  την 

πολιτική κυριαρχία της Γαλλίας. 

Ωστόσο, το ίδιο ακριβώς «γερμανικό πνεύμα», την ίδια καταστροφική 

κοσμοαντίληψη που εμπεριέχει στον βασικό της πυρήνα τη σύγκρουση, την 

επιδίωξη της απόλυτης εξουσίας και της επιβολής, που προσπάθησαν να 
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τιθασεύσουν οι Νικήτριες Δυνάμεις, τη βλέπουμε σήμερα, στις αρχές του 21ου 

αιώνα, να εκτυλίσσεται στον ευρωπαϊκό χώρο και να οδηγεί στη σύγκρουση και 

στην καταστροφή την Ευρώπη. Η ακολουθούμενη στρατηγική της «γερμανικής 

Ευρώπης», εκφράζει την «ιστορική επάνοδο» σε μια νέα καταστροφική 

αντιπαράθεση που διεξάγεται αυτή τη φορά με τα σύγχρονα οικονομικά όπλα. 

Κάθε Γερμανός αποτελεί μέρος μιας ολότητας την οποία υπηρετεί από τη 

θέση στην οποία βρίσκεται και οφείλει να υπηρετεί όχι με βάση τις δυνάμεις του 

αλλά με βάση τον προβλεπόμενο από την κοινωνία ή την ηγεσία τρόπο. Το 

γερμανικό καθήκον, ο υποκρυπτόμενος γερμανικός εθνικισμός που διαπνέει το 

γερμανικό λαό σε όλες τις φάσεις της ιστορίας του, σημαίνει ότι κάθε Γερμανός 

είναι στρατιώτης στην υπηρεσία της γερμανικής κοινωνίας. Βεβαίως, σε σχέση με 

το παρελθόν η διαφορά είναι ότι το γερμανικό εθνικιστικό, πολεμικό-κατακτητικό, 

όραμα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα έχει αντικατασταθεί με το όραμα 

της ισχυρής, ευημερούσας Γερμανίας των ημερών μας. Αντί για τη Μεγάλη 

Γερμανία της Μεσευρώπης το σημερινό καθήκον των Γερμανών είναι η 

εξασφάλιση οικονομικής ευημερίας για τους πολίτες και μιας ισχυρής οικονομίας, ει 

δυνατόν κυρίαρχης στην Ευρώπη. 

   

Γερμανία, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ 

Η χώρα που προκάλεσε δύο μεγάλους πολέμους, κρίθηκε πως θα έπρεπε 

να ελεγχθεί , μετά τον δεύτερο πόλεμο, στη βάση δύο σημαντικών παραμέτρων. 

Να προσδεθεί σε μια ευημερούσα Ευρώπη και να αφήσει, αυτή και οι άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, το θέμα της άμυνας και ασφάλειάς τους, στα χέρια των ΗΠΑ, 

οι οποίες κλήθηκαν και το 1918 και το 1945, να διαχειριστούν τις Ευρωπαϊκές 

υποθέσεις. 

Έτσι, δημιουργήθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, δύο θεσμοί που 

λειτούργησαν αποτελεσματικά αλλά, που η τελευταία κρίση απειλεί τα θεμέλια της 

οικονομικής Ένωσης και οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, έχουν 

εξασθενήσει το ρόλο της αμυντικής συμμαχίας. 

Οι θεσμοί, δηλαδή, που κράτησαν την Ευρώπη ενωμένη και βοήθησαν στη 

διαχείριση της Γερμανίας, αποδομούνται με την πρώτη σημαντική οικονομική 
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κρίση και έτσι επαναφέρεται και πάλι, όπως και πριν το 1914, το Γερμανικό 

Ζήτημα.  

Άλλωστε, η σημαντικότερη μονομαχία για το μέλλον της Ευρώπης 

τοποθετούνταν εξαρχής μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Οι Μεγάλοι Πόλεμοι, 

άρχισαν την 1η Αυγούστου του 1914 στη γερμανική καγκελαρία, όταν ο κάιζερ 

κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ρωσίας και έληξαν στις 8 Μαίου του 1945 στο 

αρχηγείο του σοβιετικού στρατού στο Βερολίνο- Καρλσχορστ, όταν ολοκληρώθηκε 

εν τέλει η άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας με την Τρίτη πράξη 

συνθηκολόγησης.   

Συμπερασματικά, για να επιτευχθεί μια νέα και μακρά περίοδος γερμανικής 

ηγεμονίας θα πρέπει αφενός να παρέξουν τη συγκατάθεσή τους  και αναμφίβολα 

να δεχτούν μείωση της επιρροής τους επί ευρωπαϊκού εδάφους οι ΗΠΑ, 

πιθανότητα εξαιρετικά αδύναμη και αφετέρου να υπερσκελιστεί η  ιστορική δύναμη 

που διαθέτει το έθνος κράτος στην ευρωπαϊκή πολιτική και πολιτειακή παράδοση, 

επιτρέποντας μια νέα εκτροπή σε μια εθνικιστική Ευρώπη. Είναι προφανές ότι σε 

αυτό το πλαίσιο, η Γερμανία μπορεί να διαδραματίσει μόνο τον ρόλο μιας ηγετικής 

και όχι ηγεμονικής δύναμης και με την προϋπόθεση ότι η πολιτική της θα 

εμπλουτιστεί πέρα από την διάσταση της λιτότητας και με μία διάσταση κοινωνικής 

αλληλεγγύης και επικουρικότητας.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Θα αποτελούσε ελλιπή προσέγγιση η απόδοση στο σύνολό της, της 

σημερινής προσπάθειας άσκησης ηγεμονίας της Γερμανίας στην Ευρώπη, σε 

καθαρά πολιτικοοικονομικά αίτια και στην επίδραση του γερμανικού κεφαλαίου. Η 

οικονομική στρατηγική που προωθεί η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση δεν 

αποτελεί παρά έναν μηχανισμό, μέσω του οποίου προβάλλεται το «γερμανικό 

πνεύμα», το «πνεύμα του γερμανικού λαού», ως κυρίαρχης εθνικής και 

πολιτισμικής δομής απέναντι στις άλλες εθνικές και πολιτισμικές «οντότητες». 

Η θέση και το μέγεθος της Γερμανίας ορθολογικά την «εξαναγκάζει» να 

ισορροπεί μεταξύ της Αγγλοσαξονικής Θαλάσσιας Δύναμης και της Ρωσίας  με τις 

τεράστιες φυσικές και ανθρώπινες ασιατικές της εφεδρείες. 

Μετά την πτώση των Ανατολικών Καθεστώτων, τέλος του Ψυχρού Πολέμου 

και την επανένωση Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας,  η Γερμανική Εξωτερική 

Πολιτική μεθοδικά και δραστικά διαφοροποιήθηκε τόσο έναντι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και στην παγκόσμια διάστασή της, στοχεύοντας στην κυριάρχηση επί 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οικονομικής της ευρωστίας και της καλά 

μελετημένης οικονομικής προηγούμενης προσαρμογής της αλλά και στην 

ανάληψη πιο ενεργητικού παγκόσμιου ρόλου μέσα από τις εύθραυστες σχέσεις 

αλληλοεξάρτησης, αλληλοϋποστήριξης αλλά και σκληρού ανταγωνισμού με τις 

ΗΠΑ. 

Η προσπάθεια και η πορεία προς τη γερμανική ολοκλήρωση και οι 

προεκτάσεις στη διεθνή πολιτική, οδήγησαν στις ισχυρότατες αντιδράσεις άλλων 

δυνάμεων και αποτέλεσαν βασικό παράγοντα των παγκόσμιων ρήξεων του 

προηγούμενου αιώνα.  

Η  Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως συγκροτήθηκε θεσμικά από το 1950 

αντιτίθεται και αποκλείει μια ηγεμονική πολιτική. Οι άτυπες προσπάθειες άσκησης 

μιας τέτοιας πολιτικής σκοντάφτουν τελικά στους κανόνες και θεσμούς του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ωστόσο το έθνος-κράτος, οι κοσμοθεωρητικές του 

παραδοχές και η αξίωση κυριαρχίας/ηγεμονίας παραμένουν άθικτα και ευσεβείς 

πόθοι. τουλάχιστον για τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Γερμανία 
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Ο εθνικισμός ως μαζικό αίσθημα υπήρξε η ισχυρότερη πολιτική δύναμη 

στην ιστορία του κόσμου. Η αφοσίωση στο έθνος μεταφράζεται σε νομιμοφροσύνη 

προς το κράτος. Τα κράτη άλλωστε έχουν κάθε συμφέρον να επιτύχουν την 

κοινωνική συνοχή, ενισχύοντας τα συναισθήματα και τα σύμβολα της εθνικής 

κοινότητας και ενδυναμώνοντας τον κρατικό πατριωτισμό. Ειδικότερα ο γερμανικός 

εθνικισμός ανατροφοδότησε και συνεχίζει να ενισχύει τη σύμφυτη με το γερμανικό 

κράτος ηγεμονική τάση. 

Η σημερινή νεοφιλελεύθερη γερμανική οικονομική πολιτική, που 

υπονομεύει τον ευρωπαϊκό νότο, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη διαχρονική επιθυμία 

της για ηγεμόνευση, μπορεί να προκαλέσει αισθήματα αντίδρασης ανάλογα με 

αυτά που πλημμύρισαν το γερμανικό λαό μετά τη συνθήκη των Βερσαλλιών.   

Αν η Γερμανία  συνεχίζει να νοσταλγεί την ηγεμονία της, τρέφοντας τις 

ψευδαισθήσεις της για κυριαρχία στην Ευρώπη μέσω επίτευξης βισμαρκικού 

τύπου ισορροπιών, θα καταφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα, για μια ακόμη φορά, 

στις έννοιες της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης στην 

Ευρώπη ενώ το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα παραμείνει μετέωρο και 

θα αναμένει την έλευση φωτισμένων ευρωπαϊστών ηγετών, για να πραγματωθεί ή 

την δραστηριοποίηση στον άξονα Λονδίνο-Παρίσι, σε μια αναβίωση της Εγκάρδιας 

Συνεννόησης του 1904, προκειμένου να ανακτηθούν και να αποκατασταθούν οι 

ισορροπίες στην Ευρώπη. 

Το βέβαιο είναι, σύμφωνα και με τον Ηλία Θερμό, ότι σήμερα πλανάται και 

πάλι πάνω από την Ευρώπη, το φάντασμα της Γερμανικής ηγεμονίας, 

εμπλουτισμένο με μη ορθολογικά στοιχεία ρεβανσισμού και αλαζονείας, 

στηριγμένο σε οικονομικές πολιτικές που δεν μπορούν να προσδώσουν 

ανταγωνιστικότητα και προοπτική στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
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