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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
 
 
 

 
 

1.1  Το ρεαλιστικό παράδειγμα στις Διεθνείς Σχέσεις και η 
διαχρονικότητα των αξιών του 

 
1.2  Ο νεορεαλισμός ή δομικός ρεαλισμός ως σύγχρονη 
διατύπωση του ρεαλισμού 
 
1.3  Η επεξηγηματική ισχύς της ρεαλιστικής θεώρησης και ο 
λόγος υιοθέτησής της στην παρούσα εργασία 

  
 

1.1  «Το ρεαλιστικό παράδειγμα στις Διεθνείς Σχέσεις και η 
διαχρονικότητα των αξιών του» 
 

ο ρεαλιστικό παράδειγμα1 είναι μία από τις κύριες και κατά 

γενική ομολογία η επικρατέστερη από τις θεωρήσεις των 

Διεθνών Σχέσεων. 

 

Η εν λόγω θεώρηση έχει ένα αξιόλογο ιστορικό βάθος και όπως 

είναι λογικό έχει εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου. 

 

Η αρχή της γίνεται, σύμφωνα με τους μελετητές, με τον 

Θουκυδίδη, ο οποίος κατά την  εξιστόρηση του Πελοποννησιακού 

Πολέμου δεν παραμένει σε μια απλή ιστορική καταγραφή των 
                                            
1
 Σύμφωνα με τον Ηλ. Κουσκουβέλη στη βιβλιογραφία της αγγλικής γλώσσας χρησιμοποιείται η λέξη 

«paradigm», η οποία προέρχεται από την αρχαία ελληνική «παράδειγμα». Στη  νεοελληνική μερικοί 

έλληνες διεθνολόγοι χρησιμοποιούν τη λέξη «παράδειγμα», κατ’ αναλογία του αγγλικού όρου. Το 

ακριβές όμως περιεχόμενο νοηματοδοτεί η λέξη «θεώρηση». Βλ. Κουσκουβέλης Ηλ., «Εισαγωγή στις 

Διεθνείς Σχέσεις», Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σ.57. 

Τ 

Ειδικότερα, όσο 
περισσότερη ισχύ διαθέτει 
ένα κράτος, τόσο 
περισσότερο φόβο 
δημιουργεί μεταξύ των 
ανταγωνιστών του. 
 
John J. Mearsheimer, «H 
Τραγωδία της πολιτικής 
των Μεγάλων Δυνάμεων» 
 



γεγονότων που έλαβαν χώρα στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, αλλά 

προχωρά σε βάθος και αναλύει τα αίτια που οδήγησαν στο 

συγκεκριμένο πόλεμο. Ο Θουκυδίδης μας δίνει για πρώτη φορά ένα 

«εργαλείο» ο οποίο περιγράφει τους βαθύτερους λόγους που οδηγούν 

τις κρατικές οντότητες (πόλεις κράτη για την εποχή εκείνη) στη λήψη 

απόφασης για διοχέτευση σκληρής ισχύος, με απώτερο σκοπό την 

υπεράσπιση των συμφερόντων τους. Ο Θουκυδίδης θεωρείται ο 

πατέρας της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων και συγκεκριμένα ο 

κύριος εκφραστής του κλασικού ρεαλισμού(και όχι της επιστήμης της 

Ιστορίας όπως λανθασμένα πιστεύεται από πολλούς), διότι ο τρόπος με 

τον οποίο αναλύει τον Πελοποννησιακό Πόλεμο μας δίνει τρόπους 

(μεθόδους) και τεχνικές για την ανάλυση του πολεμικού φαινομένου 

γενικότερα και όχι μόνο για ένα μεμονωμένο ιστορικό γεγονός. Όπως 

αναφέρει και ο Αθ. Πλατιάς: « Η ανάλυση του Θουκυδίδη μας είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη για να εξηγήσουμε το παρελθόν, να κατανοήσουμε 

το παρόν και να διαβλέψουμε πιθανές εξελίξεις για το μέλλον. Ένα 

παράδειγμα είναι αρκετό για να θεμελιώσω τον ισχυρισμό μου: 

αναφορικά με το ζήτημα του πολέμου, που αποτελεί το θεμελιώδες 

πρόβλημα στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, ο Θουκυδίδης μας έχει 

προσφέρει ένα μεγάλης εμβέλειας αναλυτικό εργαλείο, καθώς ήταν ο 

πρώτος που συσχέτισε το ζήτημα του πολέμου με την αλλαγή στο 

συσχετισμό ισχύος (balance of power). Αυτή η ανάλυση έχει αποδειχθεί 

ιδιαίτερα χρήσιμη, για να εξηγήσει κανείς πολέμους μεταξύ μεγάλων 

δυνάμεων για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές σύστημα(ηγεμονικούς 

πολέμους), και γενικότερα την άνοδο και την πτώση των μεγάλων 

δυνάμεων».2 

                                            
2
 Πλατιάς Αθ., «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη», Εστία, Αθήνα, 2009, σ. 16. 



 

Φυσικά τον Θουκυδίδη διαδέχθηκαν με το πέρασμα των αιώνων 

άλλοι μεγάλοι θεωρητικοί  του Κλασικού Ρεαλισμού όπως ο Μακιαβέλι, 

ο Χομπς και ο Κλαούζεβιτς3, ενώ στον 20ο αιώνα οι επιφανέστεροι 

εκπρόσωποι είναι οι  E. H. Carr4, Hans Morgenthau5, Henry Kissinger6 και 

ο Robert Gilpin7.  

 

Προχωρώντας, είναι η απαραίτητη και η αναφορά των 

κυριοτέρων αρχών  στις οποίες βασίζεται ο Κλασικός Ρεαλισμός, οι 

οποίοι αναδεικνύουν τη διαχρονικότητά του. Έτσι, ως κεντρικές έννοιες 

της ρεαλιστικής προσέγγισης μπορούμε να  μπορούμε να παραθέσουμε 

τις παρακάτω8:  

 η έλλειψη οργανωμένης τάξης στο διεθνές σύστημα 

(αναρχία) σε αντίθεση με το πρότυπο της εσωτερικής 

οργάνωσης των κρατών 

 η κυριαρχία του διακρατικού «ανταγωνισμού» στο διεθνές 

σύστημα 

 η σημασία της «επιβίωσης» και η αναζήτηση της 

«ασφάλειας» 

 η ανάγκη επίτευξης του «εθνικού συμφέροντος» 

 η ανάγκη  αναζήτησης στρατιωτικής και οικονομικής 

ισχύος («δύναμης» και «πλούτου») 

                                            
3
 Clausewitz Carl Von, «On War», edited and translated by Michael Howard and Peter Paret, Princeton 

University Press, Princeton, 1989. 
4
 Βλ. Carr Ε., «The twenty years’ crisis 1919-1939: an introduction to the study of international 

relations», Harper, N. York, 1942. 
5
 Βλ. Morgenthau H., «Politics among Nations», 5η έκδοση, Knopf, N. York, 1978. 

6
 Βλ. Kissinger H., A world restored, Grosset & Dunlap, N. York, 1957. 

7
 Βλ. Gilpin R., « U.S power and the multinational corporation: The political economy of foreign direct 

investment», Basic Books, N.York, 1975. 
8
 Πλατιάς Αθ., «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη», Εστία, Αθήνα, 2009, σ. 18-19. 

 



 η ανάγκη «εξισορρόπησης» του αντιπάλου μέσω 

«εσωτερικής κινητοποίησης» ή/και «συμμαχιών» 

 η σημασία διατήρησης της «ισορροπίας δυνάμεων» για 

την κατοχύρωση της ειρήνης  

 η υποβάθμιση του «δικαίου» και της «ηθικής» σε σχέση με 

την «ανάγκη επιβίωσης» και εξυπηρέτησης 

«συμφερόντων». 

 

Συνοψίζοντας ως μια γενική αποτίμηση του Κλασικού Ρεαλισμού 

μπορούμε να παραθέσουμε ότι οι ρεαλιστές λειτουργούν με βάση την 

παραδοχή ότι η διεθνής πολιτική εξελίσσεται σε περιβάλλον διεθνούς 

αναρχίας, δηλαδή σε ένα σύστημα όπου δεν υπάρχει κάποια υπέρτατη 

αρχή, κάποια παγκόσμια κυβέρνηση. Το κράτος αποτελεί το κύριο 

παίκτη στη διεθνή πολιτική σκηνή και συνεπώς, οι διεθνείς σχέσεις 

αφορούν πρώτα και κύρια τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη. Ο βασικός 

σκοπός της εξωτερικής πολιτικής είναι να προωθεί και να 

υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα στη διεθνή αρένα. Δεν είναι όμως 

όλα τα κράτη ίσα μεταξύ τους, αντίθετα υπάρχει μια ιεραρχία ισχύος 

ανάμεσα στα έθνη. Τα πιο σημαντικά κράτη λοιπόν στις διεθνείς 

σχέσεις είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Για τους ρεαλιστές, οι διεθνείς 

σχέσεις αφορούν, ως επί το πλείστον, τον ανταγωνισμό των μεγάλων 

δυνάμεων για κυριαρχία και εθνική ασφάλεια. Στον αξιακό πυρήνα του 

ρεαλισμού βρίσκεται η εθνική ασφάλεια και η επιβίωση του κράτους. 

Αυτές είναι οι αξίες που καθορίζουν το ρεαλιστικό δόγμα και τη 

ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. Το κράτος αποτελεί λοιπόν, εγγυητή της 

εδαφικής ακεραιότητας, της ασφάλειας του πληθυσμού, των ηθών και 

του ιδιαίτερου τρόπου ζωής του.  



 

1.2  «Ο νεορεαλισμός ή δομικός ρεαλισμός ως σύγχρονη 

διατύπωση του ρεαλισμού» 

 

 Είναι φυσιολογικό κάθε θεωρία με το πέρασμα του χρόνου να 

εξελίσσεται, να τροποποιείται και να βελτιώνεται. Αυτό συμβαίνει 

διότι τα προς μελέτη αντικείμενα εξελίσσονται, διαφοροποιούνται 

και γίνονται πιο σύνθετα με αποτέλεσμα τα υπάρχοντα θεωρητικά 

«εργαλεία» που χρησιμοποιούνται για να τα ερμηνεύσουμε να 

χρειάζονται και αυτά με τη σειρά τους κάποιου είδους βελτίωση και 

αναβάθμιση. 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι εύκολο να 

κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους το Κλασικό Ρεαλιστικό 

Παράδειγμα εξελίχθηκε.  Τη διατύπωση, λοιπόν, της συγκεκριμένης 

εξέλιξης αποτελεί ο Νεορεαλισμός ή Δομικός Ρεαλισμός με κύριο 

εκφραστή τον Κ. Waltz9. Η συγκεκριμένη διατύπωση – ρεύμα 

πολιτικής σκέψης, δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση τον Κλασικό 

Ρεαλισμό, απλώς τον βελτιώνει συμπληρώνοντάς τον. 

 

 Η κατανόηση του Νεορεαλισμού είναι εύκολο να 

πραγματοποιηθεί μέσα από τη μελέτη και την επισήμανση των 

διαφορών του από τον Κλασικό Ρεαλισμό. Βέβαια, η κοινή αφετηρία 

και των δύο θεωριών είναι πάντα το έργο του Θουκυδίδη.  Ωστόσο, 

οι διαφορές των δύο προσεγγίσεων είναι αξιοσημείωτες και 

μπορούν να εδρασθούν σε τρεις πυλώνες: α) στην μέθοδο που 

                                            
9
 Bλ. Waltz Κ., « Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής», Ποιότητα, Αθήνα, 2011 (Μτφ. Κ. Κολιόπουλου). 



χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση β) στον τρόπο προσεγγίσεως 

της έννοιας της ισχύος και γ) στο κέντρο βάρους κάθε προσέγγισης 

(ανθρώπινη φύση ή δομή του διεθνούς συστήματος)10. Έτσι, 

εξετάζοντας τις δύο αυτές προσεγγίσεις του ρεαλισμού βασιζόμενοι 

στους παραπάνω πυλώνες, παρατηρούμε: 

 

 Εξετάζοντας τη μέθοδο ανάλυσης 

 

Είναι σαφές ότι οι δυο θεωρήσεις του Ρεαλισμού, 

αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

προσεγγίσουν τα γεγονότα ώστε να καταλήξουν σε κάποια 

συμπεράσματα, τα οποία στη συνέχεια κάποιο γενικό συμπέρασμα υπό 

μορφή θεωρίας. 

 

Οι κλασικοί ρεαλιστές έχουν την τάση να στηρίζουν το σύνολο της 

ανάλυσής τους σε μεμονωμένα ιστορικά γεγονότα και δεν συνηθίζουν 

να τα ομαδοποιούν και να τα γενικεύουν, γεγονός που αποτελεί 

τροχοπέδη στη δόμηση κάποιου είδους θεωρίας. 

 

Αντίθετα οι νεορεαλιστές ακολουθούν μία τελείως διαφορετική 

μεθοδολογία για την προσέγγισης της διεθνούς πολιτικής. Μελετούν τα 

ιστορικά γεγονότα και μέσα από αυτά δημιουργούν θεωρητικά 

μοντέλα, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη μεθοδολογία των κοινωνικών 

επιστημών. Στη συνέχεια μέσω αυτών των θεωρητικών μοντέλων, 

προσπαθούν να εξηγήσουν τις παρουσιαζόμενες καταστάσεις σε 

                                            
10

 Στο ίδιο, σ. 26-29. 



επίπεδο διεθνούς πολιτικής. Είναι χαρακτηριστική η βαρύτητα την 

οποία δίνει ο K. Waltz στη σημασία της θεωρίας11. 

 

 

 Εξετάζοντας τον τρόπο προσέγγισης της έννοια της ισχύος 

 

Παρότι και οι δυο προσεγγίσεις του Πολιτικού Ρεαλισμού 

συμφωνούν στο ότι η έννοια της ισχύος διαδραματίζει σημαντικότατο 

ρόλο στις διεθνείς σχέσεις, διαφέρουν στην ανάλυσή της. 

 

Οι θεωρητικοί του Κλασικού Ρεαλισμού υποστηρίζουν ότι η 

συγκέντρωση ισχύος αποτελεί αυτοσκοπό για τις εθνοκρατικές 

οντότητες. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεώρηση η μεγιστοποίηση της 

ισχύος αποτελεί έναν συνεχή στόχο για τα κράτη ο οποίος δεν 

επιτυγχάνεται ποτέ, με αποτέλεσμα η αναζήτησή της να είναι αέναη. 

Σύμφωνα με τον Morgenthau, « η επιθυμία να συγκεντρώσει κανείς το 

μέγιστο της ισχύος είναι γενικευμένη μεταξύ των κρατών και αποτελεί 

αντικειμενικό νόμο ριζωμένο στην ανθρώπινη φύση»12.  

 

Αντίθετα οι θεωρητικοί του Δομικού Ρεαλισμού υποστηρίζουν ότι 

τα κράτη συγκεντρώνουν τόση ισχύ όση είναι απαραίτητη για να τους 

εξασφαλίσει την  επιβίωση τους στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές 

σύστημα: « δεν μπορούν να αφήσουν την ισχύ που είναι ένα 

απαραίτητο μέσο να γίνει ο σκοπός που επιδιώκουν… η πρώτη έγνοια 

των κρατών δεν είναι να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους, αλλά να 

                                            
11

 Στο ίδιο, σ. 27. 
12

 Morgenthau Η., « Politics Among Nations», 5η Εκδ., New York, Alfred A. Knopf, 1972, σ. 71. 



διατηρήσουν τη θέση τους στο σύστημα»13. Για τους νεορεαλιστές αυτό 

που πραγματικά μετράει στη διεθνή αρένα δεν είναι καθεαυτή η ισχύς 

αλλά η επιβίωση – ασφάλεια του κράτους, απλά η ισχύς αποτελεί ένα 

σημαντικό παράγοντα για το κράτος ώστε να επιτύχει τον πιο ζωτικής 

σημασίας στόχο του. 

 

 Εξετάζοντας το κέντρο βάρους της κάθε προσέγγισης 

 

Μελετώντας τις δύο προσεγγίσεις του Πολιτικού Ρεαλισμού 

παρατηρούμε μια ειδοποιό διαφορά στην οπτική γωνία από την οποία 

οι μελετητές του κάθε ρεύματος παρατηρούν και αναλύουν τα 

γεγονότα. Οι κλασικοί ρεαλιστές ξεκινούν τις αναλύσεις τους 

εξετάζοντας πρώτα απ’ όλα την έννοια της «ανθρώπινης φύσης». Για το 

συγκεκριμένο ρεύμα πολιτικής σκέψης η ανθρώπινη φύση 

διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη 

συμπεριφέρονται στο διεθνές σύστημα. Για αυτούς, η ανθρώπινη φύση 

είναι εξορισμού «κακή», με αποτέλεσμα τα κράτη, ως σύνολα 

ανθρώπων, να οδηγούνται σε έναν συνεχή αγώνα για την αύξηση της 

ισχύος τους. Με αυτόν τον τρόπο οι κλασικοί ρεαλιστές ερμηνεύουν 

φαινόμενα του διεθνούς συστήματος όπως ο πόλεμος, ο διεθνής 

ανταγωνισμός και ο ιμπεριαλισμός. Κύριοι εκφραστές της 

συγκεκριμένης προσέγγισης αποτελούν θεωρητικοί όπως ο Μακιαβέλι 

και ο Morgenthau και φυσικά οι περισσότεροι σοφιστές της κλασικής 

Ελλάδας. 
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 Waltz Κ., « Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής», Ποιότητα, Αθήνα, 2011 (Μτφ. Κ. Κολιόπουλου), σ. 28. 



Αντίθετα, ο Νεορεαλισμός ήρθε να εισάγει μια νέα έννοια ως 

βάση για την ερμηνεία των φαινομένων στο διεθνές σύστημα. Για τους 

νεορεαλιστές η αιτία της συμπεριφοράς των κρατών στη διεθνή αρένα 

δεν είναι η ανθρώπινη φύση άλλα η ίδια η δομή του διεθνούς 

συστήματος (που είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Νεορεαλισμός 

ονομάζεται και Δομικός Ρεαλισμός). Έτσι, επειδή το διεθνές σύστημα 

είναι άναρχο και ανταγωνιστικό, ωθεί τα κράτη σε ένα συγκεκριμένο 

μοντέλο συμπεριφοράς ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες 

καταστάσεις. Σύμφωνα με τη θεωρία του Νεορεαλισμού, η δομή του 

διεθνούς συστήματος δεν μας δίνει απαντήσεις μόνο γιατί τα κράτη 

οδηγούνται στον πόλεμο (κύριος προσανατολισμός του κλασικού 

ρεαλισμού), αλλά μας εξηγεί και τους λόγους για τους οποίους τον 

αποφεύγει όταν αυτό κρίνεται ορθολογικό (π.χ  μέσω της 

εξισορρόπησης και της διατήρησης της ισχύος). 

 

1.3  «Η επεξηγηματική ισχύς της ρεαλιστικής θεώρησης και ο 

λόγος υιοθέτησής της στην παρούσα εργασία» 

 

      Η ενσυνείδητη επιλογή θεμελίωσης της παρούσας εργασίας στις 

αρχές της Ρεαλιστικής θεώρησης οφείλεται στην υποκειμενική   

αντίληψη  ότι η συγκεκριμένη σχολή σκέψης διαθέτει την πλέον 

ολοκληρωμένη επεξηγηματική δυναμική. Ασφαλώς και δεν δύναται να 

φωτίσει πλήρως όλες τις πτυχές των γεγονότων14 ,ωστόσο αποτυπώνει 
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     Η απλούστευση της Ρεαλιστικής θεώρησης και κυρίως της δομικής ανάλυσης έγκειται στο 

γεγονός ότι αντιμετωπίζει όλα τα κράτα ως όμοιες μονάδες ,με συνέπεια να μην λαμβάνει υπόψη άλλες 

παραμέτρους οι οποίες πιθανόν να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. 

Ωστόσο,η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που αποδίδεται πληρέστερα στο Ρεαλισμό από κάθε άλλο 

διεθνολογικό  ρεύμα σκέψεως .Σε τελική όμως ανάλυση, οι αιτίες  και όχι οι αφορμές είναι το 

ζητούμενο της επιστημονικής έρευνας. Για μία άκρως ενδιαφέρουσα προσέγγιση των παραγόντων 

εκείνων που δεν στηρίζονται στη βάση της Ρεαλιστικής Θεώρησης αλλά συμβάλλουν στη διαμόρφωση 



με πληρέστερη ευκρίνεια τις πραγματικές διαστάσεις των διεθνών 

πεπραγμένων σε σχέση με τις υπόλοιπες κοσμοθεωρητικές 

προσεγγίσεις. Ο πολιτικός Ρεαλισμός αποτελεί την αφετηρία 

ουσιαστικής μελέτης και ανάλυσης των διεθνών σχέσεων στη διεθνή 

πολιτική σκηνή. Εγκαταλείπει την πλάνη της περιγραφής και ερμηνείας 

των εξελίξεων  υπό το πρίσμα ενός ‘’ευγενικού και  καλοκάγαθου’’ 

υποκειμενισμού και εισέρχεται στην  παρουσίαση των γεγονότων όχι 

όπως αυτά θα γινόταν αρεστά και εύπεπτα στο ευρύ κοινό ή υπό την 

επιρροή δεισιδαιμονιών και προλήψεων αλλά  στις πραγματικές και 

συνήθως δυσάρεστες τους διαστάσεις15.     

        

       Βασική  αρχή του πολιτικού Ρεαλισμού αποτελεί ότι το διεθνές 

σύστημα, χαρακτηριζόμενο από τον κατακερματισμό του σε συλλογικές 

οντότητες(έθνη-κράτη),είναι άναρχο. Η ενδοκρατική ομοιογένεια 

αναπόφευκτα μεγεθύνει την διεθνή ετερότητα, με συνέπεια η απουσία 

μιας ανώτατης ρυθμιστικής αρχής ,στα πρότυπα του κοινωνικού 

συμβολαίου στο εσωτερικό του κράτους, να δημιουργεί ένα 

ανταγωνιστικό και έντονα συγκρουσιακό διεθνές περιβάλλον16. 

                                                                                                                             
των εξελίξεων βλ.  Κουσκουβέλης Hλ., «Λήψη Αποφάσεων, Κρίση,Διαπραγμάτευη»,Εκδόσεις 

Παπαζήση ,Αθήνα ,1997. 
15

   Αναμφίβολα, η γέννηση του πολιτικού Ρεαλισμού αποτυπώνεται στο περίφημο έργο του 

Θουκυδίδη η Ιστορία του Πελοποννησιακού Πόλεμου . Η διεθνολογική σκέψη του κορυφαίου Έλληνα 

ιστορικού αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στήριξαν τις θεωρίες τους μεγάλοι σύγχρονοι 

εκφραστές του Ρεαλιστικού Παραδείγματος αλλά και τον πυρήνα έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ 

των διαφόρων διεθνολογικών ρευμάτων. Μη αρκούμενος σε μία επιφανειακή περιγραφή των 

γεγονότων , ο Θουκυδίδης αναδεικνύει τις αρχές του Ρεαλισμού περιγράφοντας τις έντονα 

συγκρουσιακές σχέσεις των Ελληνικών πόλεων- κρατών υπό το πρίσμα των πολιτικών ισχύος. Οι 

μεταγενέστεροι θεωρητικοί όπως ο Μachiavelli,ο Ηοbbes,o Morgenthau,o Carr,o Waltz,o Gilpin και ο 

Mearsheimer αποτελούν συνεχιστές και εδραιωτές της Θουκυδίδειας αντίληψης για τη διεθνή 

πολιτική. H πλούσια διεθνής βιβλιογραφία και η συνεχής αναγωγή των μεγαλύτερων διεθνολόγων στο 

κορυφαίο αυτό κλασικό έργο καταμαρτυρεί το  διαμέτρημα της Θουκυδίδειας προσέγγισης για την 

πολιτική. Για μία σύντομη αλλά περιεκτική κριτική    βλ . Zagorin P., «Θουκυδίδης, μια πλήρης 

εισαγωγή για όλους τους αναγνώστες», Δεύτερη  έκδοση, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2006,σ.σ 17-25. 
16

 Ο Thomas Hobbes στο έργο του Leviathan ,προσεγγίζει την έλλειψη αυτή παρουσιάζοντας ‘’τη 

φυσική κατάσταση
16

’’,μια προ-πολιτειακή δηλαδή συνθήκη όπου το ανθρώπινο είδος βιώνει τον 

απόλυτο φόβο. Η έλλειψη πολιτειακής αρχής, κανόνων και τάξης καθιστούν την επιβίωση επισφαλή , 

εδραιώνουν την ανασφάλεια και οδηγούν την ανθρωπότητα σε «έναν πόλεμο όπου όλοι στρέφονται 



 

      Οι εξελίξεις με το πέρας του ψυχρού πολέμου κάθε άλλο παρά 

αμφισβητούν  τη συγκεκριμένη άποψη. Η επιβολή του μοντέλου των 

φιλελεύθερων και δημοκρατικών καθεστώτων ,προάγοντας τις δυτικές 

αξίες  υπό την αμερικανική ηγεμονία κατέστη ουτοπική και η αδυναμία 

αυτή έγινε αντιληπτή με τον πλέον δραματικό τρόπο .Το τρομοκρατικό 

χτύπημα στους δίδυμους πύργους έπληξε ανεπανόρθωτα το γόητρο της 

υποτιθέμενης παγκόσμιας αμερικανικής διακυβέρνησης ,ενώ το 

ατελέσφορο της συγκεκριμένης κοσμοαντίληψης, όπως αυτή 

διατυπώθηκε από τον Fucuyama το 1989 με το άρθρο του « The end of 

History»17,εδραιώνεται με την αδυναμία των ΗΠΑ να υλοποιήσουν τον 

επαναστατικό18 τους σκοπό για ομογενοποίηση του διεθνούς 

συστήματος κατά τις στρατιωτικές τους εκστρατείες  στο Ιράκ και στο 

Αφγανιστάν. Όσο συμβατή είναι εννοιολογικά η επιβολή  δια χρήσεως 

στρατιωτικής ισχύος με τις δημοκρατικές αξίες ,τόσο εφικτή μοιάζει και 

η εδραίωση του ¨Τέλους της Ιστορίας¨ και της διαγραφής των 

ενδοσυστημικών συγκρούσεων μεταξύ των εθνοκρατικών παραγόντων. 

          Ταυτιζόμενος απόλυτα με  τους εκφραστές της Ρεαλιστικής 

θεώρησης ,το σύνολο του κειμένου στηρίζεται στη βασική υπόθεση ότι 

ο εθνοκρατικός παράγοντας  αποτελεί τον ισχυρότερο δρών του 

διεθνούς συστήματος. Δίχως να παραγνωρίζεται  η επιρροή ή η ενεργή 

                                                                                                                             
εναντίων όλων». Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί μία ποιοτικότερη συνθήκη διαβίωσης ,οι 

άνθρωποι επέλεξαν συνειδητά τη δημιουργία ενός συμφώνου κοινωνικής συμβίωσης υπό τη σκέπη 

μίας κυρίαρχης πολιτειακής οργάνωσης, όπου η κοινωνική τάξη προσδιορίζεται και επιβάλλεται με την 

υπακοή στους κανόνες συμπεριφοράς. Βλ.  Hobbes T., «Λεβιάθαν», (μτφρ. Γ. Πασχαλίδης – Α. 

Μεταξόπουλος), Γνώση, 1989,Αθήνα 

17
      Βλ. Fucuyama F., «Το Τέλος Της Ιστορίας και ο Τελευταίος Άνθρωπος»,Εκδ.Λιβάνη,Αθήνα,1993 

18
   Ο όρος επαναστατικός αναφέρεται στη «δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας κανονιστικής τάξης 

πραγμάτων» ,βλ. Ήφαιστος Π., «Πόλεμος και τα αίτιά του-Τα πολλά πρόσωπα του ηγεμονισμού και της 

τρομοκρατίας», Εκδόσεις Ποιότητα,3
η
 Έκδοση, Αθήνα ,2007,σ.89- 95. 

 



συμμετοχή άλλων παραγόντων, το κράτος είναι  αυτό το οποίο 

λειτουργώντας ορθολογικά ,διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο και 

καθορίζει τις εξελίξεις στο διεθνές  γίγνεσθαι. Η επιβίωση αποτελεί τον 

ύψιστο στόχο κάθε συλλογικής οντότητας, το εθνικό συμφέρον 

αποτελεί τον γνώμονα χάραξης και εφαρμογής της πολιτικής ενώ η 

ισχύς το μέσο επίτευξης αυτών. 

        Η κριτική των εκφραστών του θεσμικού φιλελευθερισμού19 και των 

διεθνιστικών ρευμάτων20 λαμβάνει απαντήσεις από τις ίδιες τις 

εξελίξεις που διαδραματίζονται   στο διεθνές περιβάλλον. Οι θεσμοί 

συλλογικής ασφαλείας ,όπως ο Ο.Η.Ε, δεν δύναται να παρακάμψουν 

την ασύμμετρη κατανομή της ισχύος μεταξύ των οργανωμένων 

πολιτειακών μορφωμάτων του διεθνούς συστήματος, ούτε να 

διαμορφώσουν πολιτικές αποφάσεις παρακάμπτοντας τον εθνοκρατικό 

παράγοντα21.Η ίδια η δομή των συλλογικών θεσμών ασφαλείας και η 

ασύμμετρη επιρροή στις αποφάσεις αυτού από τα κράτη-μέλη του 

επιβεβαιώνει την αδυναμία των διεθνών οργανισμών να αποτελέσουν 

μία ανεξάρτητη μεταβλητή που θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση 

την πρωτοκαθεδρία του ρόλου των κρατών22. Αντίστοιχα, με πιθανές 

                                            
19

      Βασικό επιχείρημα  του θεσμικού φιλελευθερισμού αποτελεί η θετική επιρροή των διεθνών 

θεσμών ως ανεξάρτητων παραγόντων του διεθνούς συστήματος στην άμβλυνση των αρνητικών 

επιπτώσεων της διεθνούς αναρχίας. Για μία συνοπτική παρουσίαση των απόψεων της θεσμικής 

φιλελεύθερης άποψης βλ. Βλ. Jackson R. –  Sorensen G., «Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών 

Σχέσεων», Gutenberg,2006.σ.180-185. 
20

       Για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τις διεθνιστικές και κοσμοπολιτικές ερμηνείες, 

οι οποίες προβάλλουν ως εφικτή και απαραίτητη την ομογενοποίηση του διεθνούς συστήματος βλ. 

Ήφαιστος Π., «Κοσμοθεωρητική ετερότητα και αξιώσεις πολιτικής κυριαρχίας», Εκδόσεις Ποιότητα, 

Αθήνα,2007, σ.σ 111-116, 139 . 

 
21

     Οι επιχειρήσεις  των Η.Π.Α και του συμμαχικού τους δικτύου ,στο Κοσσυφοπέδιο το 1999και το 

Ιράκ το 2003, παρακάμπτοντας πλήρως τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε αποτελεί απτή απόδειξη της 

περιορισμένης δυναμικής που δύναται να προβάλουν οι διεθνή οργανισμοί απέναντι στα συμφέροντα  

των ισχυρών εθνοκρατικών μονάδων.Για μία άκρως ενδιαφέρουσα κριτική για το  ρόλο των μεγάλων 

δυνάμεων στους διεθνείς οργανισμούς βλ. Mearsheimer J., «The False Promise of International 

Institutions»,International Security,1994/1995,vol 19,No 1. 
22

   Η περίπτωση του σημαντικότερου συλλογικού θεσμού ασφαλείας,του Ο.Η.Ε,είναι ενδεικτική. 

Έχοντας ως κύριο όργανο διαμόρφωσης των αποφάσεών του ,το Συμβούλιο Ασφαλείας, το γεγονός ότι 

επί των ζητημάτων ουσίας δεν αρκεί η πλειοψηφική ψήφος των 15 μελών του, αλλά απαιτείται η 



εξαιρέσεις τριτοκοσμικά ανίσχυρα καθεστώτα χωρίς στέρεες θεσμικές 

δομές και κατ’ ουσία μη ολοκληρωμένες κρατικές συλλογικές οντότητες 

,οι εθνικές πολιτικές που παράγουν διεθνείς εξελίξεις δεν καθορίζονται 

από τις πολυεθνικές εταιρείες ή από μοντέλα διεθνιστικού χαρακτήρα 

όπως η χρηματιστηριακή αγορά. Ο ρόλος και η λειτουργία αυτών των 

παραγόντων δεν δύναται να μεταβάλλει το κρατοκεντρικό χαρακτήρα 

του διεθνούς συστήματος ,ενώ η διασύνδεσή τους με τις πολιτικές 

εξελίξεις περιορίζεται σε κλίμακα ομάδων επιρροής των κρατικών 

αποφάσεων.23  

      Τέλος, η αποσύνδεση της εργασίας από έννοιες όπως η ηθική και η 

δικαιοσύνη αποτελεί απόρροια της πλήρους αποδοχής του ρεαλιστικού 

αξιώματος ότι η διάσταση της ηθικής στις διεθνείς σχέσεις 

διαφοροποιείται από αυτή των διαπροσωπικών σχέσεων ενώ η 

δικαιοσύνη  και η ισονομία δεν εξασφαλίζεται από κανένα κανονιστικό 

πλαίσιο στις διακρατικές σχέσεις. Η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου 

,όπως καταδεικνύουν τα άπειρα παραδείγματα της καθημερινής 

διεθνούς πρακτικής, είναι επιλεκτική ενώ η ηθική μεταφράζεται 

υποκειμενικά με συνέπεια να αποτελεί μη ορθολογική προσέγγιση η 

αξιολόγηση των εξελίξεων για το μελετητή των διεθνών σχέσεων  υπό 

το πρίσμα των δύο αυτών εννοιών. Η διεθνής αναρχία και ο 

συγκρουσιακός χαρακτήρας των διεθνούς περιβάλλοντος αφήνουν 

ελάχιστα περιθώρια για την αποσύνδεση της ηθικής και της 
                                                                                                                             
πλήρη αποδοχή αυτής από τα πέντε μόνιμα μέλη του συμβουλίου(τα μόνα μέλη που διαθέτουν 

δικαίωμα αρνησικυρίας) αποτελεί απτή απόδειξη της άνισης επιρροής επί των  αποφάσεων, σύμφωνα 

με το επίπεδο ισχύος και τον αρχικό αυθαίρετο σχεδιασμό της σύστασης των κύριων οργάνων του 

Οργανισμού. Η εξυπηρέτηση της συλλογικής ασφάλειας με βάση την αρχή της ισότητας και τον 

σεβασμό στις αρχές του άρθρου 2 του Καταστατικού Χάρτη  ,προσκρούει στην εξυπηρέτηση των 

ιδιοτελών συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων και τον πρωταγωνιστικό ,υπό την αρνητική έννοια  

φορτισμένο, ρόλο αυτών.Για τη δομή και οργάνωση του Ο.Η.Ε βλ.Π.Νάσκου Περράκη, «Το δίκαιο 

των Διεθνών Οργανισμών,Η θεσμική Διάσταση», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα,4
η
 Εκδ. Αθήνα, σ.σ 95-

158.  
23

    Βλ. Λίτσας  Σπ., Πόλεμος και Ορθολογισμός,Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 

Εφαρμογές», Εκδόσεις Ποιότητα,Αθήνα,2010,σελ.24 



δικαιοσύνης από  τους συσχετισμούς ισχύος, καθώς η διεθνής πολιτική 

συναλλαγή αποτυπώνεται με μετρήσιμους υπολογισμούς της ισχύος και 

με την αντικειμενική διάσταση  που μπορεί αυτή να προσδώσει στις 

στρατηγικές επιλογές επιβίωσης των εθνοκρατικών παραγόντων24.  

 

       Όσον αφορά την εξέλιξη του ίδιου του Ρεαλιστικού παραδείγματος, 

η εργασία λαμβάνοντας υπόψη  την διαχρονική αξία των αρχών του 

πολιτικού ρεαλισμού στηρίζεται ως επί των πλείστων στην αναζήτηση  

απαντήσεων μέσα από τη συστημική ανάλυση, υιοθετώντας έτσι την 

νεορεαλιστική-δομική θεωρία που ανέπτυξε ο   Kenneth Waltz  μέσα 

από το συγγραφικό του έργο, αρχικά το 1959 με το Man,the State and 

War αλλά κυρίως με το Theory of International Politics το 1979. Κατά 

τον γραφών  ,οι δομικές πιέσεις αποτελούν τον κύριο παράγοντα που 

διαμορφώνει τις συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ των συλλογικών 

οντοτήτων .Η κατανομή ισχύος ,η οποία διαμορφώνεται από τη 

συγκριτική αποτίμηση των μεγεθών ισχύος των εθνοκρατικών δρώντων, 

αποτελεί ουσιαστικά τον ρυθμιστή των διεθνών σχέσεων. Η ανθρώπινη 

φύση και τα κράτη επηρεάζουν ελάχιστα την εξέλιξη του διεθνούς 

γίγνεσθαι, καθώς οι επιλογές χάραξης εθνικής πολιτικής και τα εθνικά 

συμφέροντα  υπόκεινται στους περιορισμούς που θέτει ο δομικός 

φόβος,o oποίος αποτελεί απόρροια  του άναρχου διεθνές συστήματος.  

 

                                            
24  Για τον ρόλο της ηθικής και του Διεθνούς Δικαίου στην διεθνή πολιτική βλ Carr Ε., «Η 

ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΣ ΚΡΙΣΗ 1919-1939, Εισαγωγή στη μελέτη των διεθνών σχέσεων, εκδόσεις», 
Ποιότητα, Γ’ έκδοση. Αθήνα ,2004,σ.σ195-277.Για την δραματική    σύγκρουση εννοιών όπως 
η δικαιοσύνη ,η ηθική και η ισχύς  στη διεθνή πολιτική, ο  διάλογος Μηλίων και Αθηναίων πριν 
την πτώση της Μήλου αποδίδει με μοναδικό τρόπο την περιορισμένη δυναμική που αποκτούν 
η ηθική και η δικαιοσύνη όταν συγκρούονται με την αναγνωρίσιμη και αντικειμενική διάσταση 
της ισχύος .Βλ. Θουκυδίδου Ιστορία 1998, «Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου.Μετάφραση» 
Άγγελου Βλάχου, Αθήνα, Ι.Δ Κολλάρου ,Ε  84-113. 
  



      Ωστόσο, διαφοροποιείται από την θεωρία του Waltz και ταυτίζεται 

με αυτή του επιθετικού Ρεαλισμού ως προς το επίπεδο ισχύος  που 

απαιτείται για την επιβίωση του κράτους. Η ορθολογική αντιμετώπιση 

των κινδύνων που ελλοχεύουν στο διεθνές περιβάλλον απαιτεί την 

μεγιστοποίηση της σχετικής ισχύος των εθνοκρατικών παραγόντων 

χωρίς αυτοπεριοριστικές τάσεις25 . Η παραπάνω υπόθεση αποτελεί μία 

πολύ κρίσιμη παράμετρος ως προς την καλύτερη κατανόηση των 

διεθνών εξελίξεων και την πολιτική κρατών όπως η Τουρκία, καθώς 

αναδεικνύει ότι η ύπαρξη δυνάμεων που επιδιώκουν την κυριαρχία σε 

περιφερειακό ή συστημικό επίπεδο αποτελεί φυσική απόρροια των 

δυνατοτήτων τους αλλά και της τάσης τους για εξασφάλισή τους από 

την δυναμική των άλλων δρώντων. Έτσι, η ανατροπή της ισορροπίας 

ισχύος αποτελεί ορθολογική επιλογή όταν αυτή γίνει υπό το πρίσμα  

υπολογισμών κόστους- οφέλους αλλά και αναλογίας σκοπών -μέσων, το 

αναθεωρητικό κράτος δεν αποτελεί έναν ανήθικο και ανορθολογικό 

δρών , ενώ η διατήρηση του status quo αποτελεί την εξαίρεση και όχι 

τον κανόνα στη διεθνή πολιτική.    

 

 Η δομή της εργασίας θα είναι η εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο θα 

αναλυθεί η έννοια του φόβου, κάνοντας αναφορά σε σπουδαίους 

θεωρητικούς του ρεαλισμού (κλασικού και δομικού), δίνοντας έτσι την 

ιστορική εξέλιξη γύρω από την προσέγγιση του φόβου. Παράλληλα, στο 

ίδιο κεφάλαιο, θα γίνει και η προσέγγιση της έννοιας του φόβου, αυτή 

τη φορά ως γενεσιουργού αιτίας των αρνητικών συνασπισμών. Στη 

                                            
25

     Ταυτιζόμενοι με το κλασικό Ρεαλισμό όπως αυτός διατυπώθηκε μέσα από το συγγραφικό έργο 

του Morgenthau,Politics Among Nations, οι επιθετικοί ρεαλιστές προβάλλουν ως ορθολογική επιλογή 

την αέναη επιδίωξη για ισχύ, διαφωνώντας ωστόσο ως προς τα αίτια της παραπάνω πρακτικής. Στην 

πρώτη περίπτωση η κακή ανθρώπινη φύση και στη δεύτερη οι δομές του διεθνούς συστήματος, είναι οι 

παράγοντες που επιβάλλουν την μεγιστοποίηση του επιπέδου ισχύος . 



συνέχεια και στο τρίτο κεφάλαιο, θα γίνει η προσέγγιση της συστημικής 

διάστασης του φόβου και υλοποιήθηκε η εξέτασή του ως δομική 

κατάσταση του διεθνούς συστήματος. Επίσης, θα γίνει ανάλυση της 

έννοιας της διεθνούς αναρχίας ως κύριου δομικού αιτίου του φόβου 

και θα αναπτυχθεί η έννοια του «διλήμματος ασφαλείας», ως δομικού 

αποτελέσματος του φόβου. Παράλληλα, θα αναφερθεί η διάσταση του 

φόβου στο πλαίσιο του πολέμου ως μέσο αποτροπής τρίτων, 

εξετάζοντάς τον υπό διαφορετικό πρίσμα. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα 

γίνει διεξοδική ανάλυση της έννοιας της ισχύος και των μορφών της 

(σκληρή, ήπια και έξυπνη), καθώς και του τρόπου με τον οποίο 

επηρεάζει η ισχύς τις αποφάσεις και τη στρατηγική των κρατών στο 

διεθνές σύστημα. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα συνδεθούν οι έννοιες του 

φόβου και της ισχύος, ώστε να συναχθούν κρίσιμα συμπεράσματα που 

θεμελιώνουν τη θέση της παρούσας εργασίας. 
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2.1  «Ανάλυση της έννοιας του Φόβου από την εποχή του 
Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι σήμερα» 

 
 

 φόβος είναι ένα βασικό συναίσθημα του ανθρώπου, ένας 

μηχανισμός προστατευτικού χαρακτήρα, που προκαλείται 

από τη συνειδητοποίηση ενός πραγματικού ή πλασματικού 

κινδύνου ή απειλής. Το συναίσθημα του φόβου μπορεί να εντοπιστεί 

τόσο στις σχέσεις μεταξύ ατόμων ή ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, 

όσο και στις σχέσεις μεταξύ κρατών. Στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων 

ο φόβος αποτελεί καταλυτικό παράγοντα εξελίξεων, πάντα σε 

συνάρτηση με την ισορροπία26 και τον συσχετισμούς της ισχύος μεταξύ 

των κρατών. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η έννοια του 

φόβου (ως φόβος της επιβίωσης) κατέχει εξέχουσα θέση στην επιστήμη 

των Διεθνών Σχέσεων ήδη από την εμφάνισή της. 

                                            
26

Η έννοια της «ισορροπίας ισχύος» αναφέρεται όπως ο K. Waltz την ορίζει: «Στο άναρχο και 

ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα τα κράτη για να μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά τους είναι 

αναγκασμένα να εξισορροπούν τους αντιπάλους τους ή όποια κράτη εμφανίζονται ισχυρότερα. Αυτό 

μας οδηγεί να αναμένουμε ότι τα κράτη συμπεριφέρονται με τρόπους που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ισορροπιών». Bλ. Waltz K., «Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής», Ποιότητα, Αθήνα, 2011(Μτφ. 

Κ. Κολιόπουλου), σ.20-21. 

Ο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82


 

Ένας από τους πρώτους μελετητές των Διεθνών Σχέσεων, ο 

Θουκυδίδης, ασχολήθηκε σε βάθος με την έννοια του φόβου. Η Ιστορία 

του Πελοποννησιακού Πολέμου είναι από μία σκοπιά μία μελέτη για 

την έννοια του φόβου – την ποικιλία του, την πανταχού παρουσία του, 

τη δύναμή του και ακόμα και την λογική του αναγκαιότητα. Ο φόβος 

είναι, λοιπόν, ένα κρίσιμο συστατικό στην πολιτική θεωρία του 

Θουκυδίδη. 

 

Ο Θουκυδίδης θεωρεί ότι ο φόβος που είχε προκαλέσει η 

εντυπωσιακή αύξηση της ισχύος της Αθήνας στην αρχαία Ελλάδα είναι 

η πραγματική αιτία για την έκρηξη του πελοποννησιακού πολέμου: «Η 

πραγματική, βέβαια, αλλά ανομολόγητη αιτία (του πολέμου) ήταν, 

καθώς νομίζω, το ότι η μεγάλη ανάπτυξη της Αθήνας φόβισε τους 

Λακεδαιμονίους και τους ανάγκασε να πολεμήσουν»27. Μάλιστα, 

περιγράφει αναλυτικά πώς εντάθηκε ο φόβος αυτός των 

Λακεδαιμονίων για τον επεκτατισμό των Αθηναίων κατά τη διάρκεια 

του 5ου αιώνα (των πενήντα χρόνων πριν από την έκρηξη του πολέμου). 

Σε όλο του το έργο, ο φόβος φαίνεται να είναι μία από τις 

κυρίαρχες δυνάμεις που διαμορφώνουν τα πολιτικά γεγονότα: «Δεν 

αποκτήσαμε (την ηγεμονία) δια της βίας, αλλά όταν εσείς δεν θελήσατε 

να συνεχίσετε τον αγώνα εναντίον των όσων βαρβάρων είχαν μείνει, οι 
                                            
27

 Θουκυδίδης, «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου», (μτφ. Α. Βλάχου), Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 

Αθήνα, 2008, Α 23,σ. 30. 



σύμμαχοι ήρθαν σε μας και μας ζήτησαν να γίνουμε αρχηγοί τους. 

Ασκώντας την αρχηγία αυτή, αναπτύξαμε, από την ανάγκη των 

πραγμάτων, την ηγεμονία μας στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, στην 

αρχή από φόβο, έπειτα για την τιμή και αργότερα για το συμφέρον 

μας.»28  

Η πραγματικότητα του Θουκυδίδη είναι εγγενώς επικίνδυνη και ο 

φόβος διαποτίζει τις ανθρώπινες κοινωνίες σε κάθε στάδιο της 

ανάπτυξής τους, από τις πρωταρχικές κοινότητες μέχρι τις πιο 

πολύπλοκες και σύνθετες κοινωνίες. Οι κοινωνίες κάνουν 

αποφασιστικές προσπάθειες να απομακρύνουν το φόβο από την 

καθημερινή αστική ζωή, αλλά και πάλι οι προσπάθειες αυτές 

απολαμβάνουν μόνο μερική επιτυχία, καθώς ο φόβος των άγνωστων 

προθέσεων των άλλων συνεχίζει να διαταράσσει την εσωτερική 

πολιτική και να υποθάλπει πιθανούς πολέμους μεταξύ των κρατών. 

Ο φόβος κατά τον Θουκυδίδη αποτελεί το κύριο στοιχείο στις 

σχέσεις μεταξύ των κρατών. Στο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο της 

αρχαίας Ελλάδας κάθε πόλη-κράτος φοβόταν σχεδόν κάθε άλλη, είτε 

επρόκειτο για συμμάχους είτε για υπηκόους είτε για εχθρούς. Η 

Σπάρτη, η Αίγινα, τα μέλη της συμμαχίας της Δήλου, οι Συρακούσες και 

άλλες πόλεις της Σικελίας, ίσως ακόμα και η Καρχηδόνα φοβούνται την 

Αθήνα. Οι Αμφισσιείς φοβούνται τους Φωκείς, οι Κερκυραίοι τους 

Κορινθίους, οι Σικελοί τους Συρακούσιους, οι Αθηναίοι μια κερκυραϊκή 

συμμαχία και τους υπηκόους τους, ενώ όλοι οι παραπάνω ένιωθαν 

φόβο για τους ανίκητους σπαρτιάτες οπλίτες.29 
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 Στο ίδιο, Α.75,σ. 67. 
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 Βλ. Πλατιάς Αθ., «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη», Εστία, Αθήνα, 2009, 

σ.29-46 
  



Ο φόβος είναι το πιο σημαντικό κίνητρο και για τη δημιουργία 

συνθηκών, στρατιωτικών ή πολιτικών συμμαχιών και τελικά ηγεμονιών. 

Μάλιστα, οι ομιλητές του Θουκυδίδη επιχειρούν να κάνουν τη 

γενίκευση ότι ο αμοιβαίος φόβος (και όχι η φιλία, η συγγένεια, η 

ανάγκη, η κοινή ιστορία ή τα κοινά ιδανικά) είναι η μόνη αξιόπιστη 

βάση για μια συμμαχία. «Ο αμοιβαίος φόβος είναι η μόνη ασφαλής 

βάση μιας συμμαχίας, γιατί αν θέλει κανείς να την παραβιάσει, τον 

συγκρατεί η σκέψη ότι δεν είναι αρκετά ισχυρός ώστε να επιβληθεί»30. 

 Ο φόβος είναι ίσως η μεγαλύτερη δύναμη διαίρεσης στις 

ανθρώπινες σχέσεις καθώς αποθαρρύνει την ελεύθερη αλληλεπίδραση, 

καταστρέφει το εμπόριο και την κοινωνική αρμονία με αποτέλεσμα να 

επιτρέπει την κοινωνική αστάθεια και την εμφάνιση φαινομένων όπως 

η φτώχεια, η ανομία και φυσικά η βία. 

 

Μια κοινότητα μπορεί να ανθεί όταν τα μέλη της δεν φοβούνται 

το ένα το άλλο, αλλά ο Θουκυδίδης δεν είναι υπέρ μιας κατάστασης 

απόλυτης αφοβίας, καθώς ο φόβος (του νόμου και των ξένων) μπορεί 

να αποδειχτεί τελικά αναγκαίος αλλά και επωφελής. Συχνά αναφέρεται 

στο πόσο καταστροφική μπορεί να είναι αφοβία της αστικής ζωής όσον 

αφορά τις διεθνείς σχέσεις. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και 

απόδειξη της άποψης αυτής είναι η σφαγή της Μυκαλησσού, όπως 

περιγράφεται στο 7ο βιβλίο του: «Έπεσε άξαφνα απάνω στον πληθυσμό 

που δεν είχε βάλει φρουρές και δεν περίμενε να έρθει να τον χτυπήσει 

εχθρός σε τόση απόσταση από τη θάλασσα. Το τείχος τους ήταν 

                                            
30

 Ο.π., Γ.11,σ. 12-13. 



αδύνατο (και μάλιστα κατεστραμμένο σε μερικά σημεία) και αρκετά 

χαμηλό. Οι πύλες, άλλωστε, ήταν ανοιχτές επειδή υπήρχε ασφάλεια.»31  

 

Η σκληρή πραγματικότητα που περιγράφει ο Θουκυδίδης είναι 

γεμάτη με κινδύνους, τους οποίους οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι 

πολίτες θα πρέπει να προσέχουν. Η προσοχή, η σύνεση και η αμφιβολία 

είναι η καλύτερη γενική τακτική σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον. «Όταν, 

μάλιστα, βρίσκεται κανείς σε εχθρικό έδαφος, βέβαια και πρέπει να έχει 

ψηλά το ηθικό του, αλλά πρέπει και να παίρνει όλα τα μέτρα που 

υπαγορεύει ο φόβος. Με αυτό τον τρόπο επιτίθεται εναντίον του 

εχθρού με ευψυχία και αμύνεται εναντίον του με ασφάλεια».32 Η 

μεγαλύτερη απόδειξη του παραπάνω είναι το γεγονός ότι η Σπάρτη 

κέρδισε τον πόλεμο, παρά τα αρχικά τεράστια υλικά πλεονεκτήματα της 

Αθήνας. 

 

 

Δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, ένας άλλος θεωρητικός του 

κλασικού ρεαλισμού προσεγγίζει την έννοια του φόβου. Ο Thomas 

Hobbes ξεκινάει το έργο του από έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει ακόμα 

ο θεσμός του κυρίαρχου κράτους. Σε αυτή την προ-πολιτειακή 

κατάσταση, την οποία ονομάζει «φυσική κατάσταση» (state of nature), 

οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση πολέμου όλων εναντίον 
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 Ο.π., Η.29,σ.27. 
32

 Ο.π., Β.11, σ.129. 



όλων, η επιβίωση είναι επισφαλής, το μέλλον φαντάζει αβέβαιο και οι 

άνθρωποι ζουν υπό καθεστώς συνεχούς φόβου. 

 

«Είναι λοιπόν φανερό ότι όσο οι άνθρωποι ζουν χωρίς μια κοινή 

εξουσία που θα τους κρατούσε όλους υποταγμένους, βρίσκονται σε 

κατάσταση πολέμου. Και μάλιστα αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος των 

πάντων εναντίον πάντων. […] Σε μία τέτοια κατάσταση […] μόνο το 

υπέρτατο κακό έχει θέση, δηλαδή ο διαρκής φόβος κι ο κίνδυνος του 

βίαιου θανάτου»33.  

Η λύση για την έξοδο από αυτή τη φυσική κατάσταση δεν είναι 

άλλη από την πολιτειακή κατάσταση (civil condition), τη δημιουργία του 

κυρίαρχου κράτους. Για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τη φυσική 

κατάσταση, οι άνθρωποι πρέπει να ξεπεράσουν το φόβο που νιώθουν ο 

ένας για τον άλλο και να συνάψουν ένα συμβόλαιο που να εγγυάται την 

ασφάλεια και να αποτελεί τη βάση για να γίνουν πολιτική κοινότητα. 

«Υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος συγκρότησης κοινής 

εξουσίας, ικανής να προστατεύει τους ανθρώπους από τις έξωθεν 

εισβολές και τις μεταξύ τους αδικοπραγίες, και να τους παρέχει 

ασφάλεια έτσι ώστε να ζουν ικανοποιημένοι, συντηρούμενοι από την 

εργασία τους και τους καρπούς της γης. Ο τρόπος είναι ο εξής: όλοι 

εκχωρούν ολόκληρη την δύναμη και την ισχύ τους σ’ έναν άνθρωπο ή 

σε μια συνέλευση ανθρώπων, στο πλαίσιο της οποίας είναι δυνατή, με 

βάση την αρχή της πλειοψηφίας, η αναγωγή όλων των βουλήσεων σε 

μία».34  

                                            
33

 Hobbes T., «Λεβιάθαν ή Ύλη, Μορφή και Εξουσία μιας Εκκλησιαστικής και Λαϊκής 

Πολιτικής Κοινότητας», Αθήνα, Γνώση, 1989, τομ.Α, σ.155. 

 
34

 Στο ίδιο, σ.240-241 



Οι άνθρωποι επιλέγουν να συνεργαστούν μεταξύ τους από το 

φόβο του θανάτου. «Συνεργάζονται οικειοθελώς για να δημιουργήσουν 

ένα κράτος υπό μια κυρίαρχη κυβέρνηση, που θα διαθέτει πλήρη 

εξουσία και αξιόπιστη ισχύ για να τους προστατεύει τόσο από 

εσωτερικές αναταραχές, όσο και από εξωτερικές απειλές»35.  

 

Όμως, η λύση αυτή στο πρόβλημα της φυσικής κατάστασης 

δημιουργεί αυτόματα ένα νέο πρόβλημα. «Η ίδια η δημιουργία του 

κράτους ως διεξόδου από την επίφοβη φυσική κατάσταση ανάμεσα 

στους ανθρώπους, τείνει να αναπαράγει αυτό το πρόβλημα στις σχέσεις 

ανάμεσα στα έθνη!36 Κατ’ αυτό τον τρόπο προκαλείται ένα «δίλημμα 

ασφάλειας»37 (security dilemma): «Τα μέτρα που παίρνουν τα κράτη για 

να αυξήσουν την ασφάλειά τους (αρχή της αυτοβοήθειας), μειώνουν 

την ασφάλεια των άλλων κρατών»38. 

 

Το διεθνές πια δίλημμα ασφάλειας δεν επιδέχεται λύση 

αντίστοιχη με αυτήν της φυσικής κατάστασης, καθώς δεν είναι δυνατόν 

να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη 

στην περίπτωση της φυσικής κατάστασης, τα κυρίαρχα κράτη δεν είναι 

διατεθειμένα να χάσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και την 

ανεξαρτησία τους με αντάλλαγμα κάποια ενδεχόμενη και όχι εγγυημένη 

ασφάλεια. 
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Η διεθνής αυτή φυσική κατάσταση, λοιπόν, αποτελεί μια 

κατάσταση μόνιμου ή επαπειλούμενου πολέμου. Η λύση για τον 

Hobbes είναι το διεθνές δίκαιο. Καθώς τα κράτη είναι σε θέση να 

συνάπτουν συμβόλαια μεταξύ τους, το διεθνές δίκαιο μπορεί να 

διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο, παρέχοντας ένα πλαίσιο συμφωνιών 

και κανόνων που συμφέρουν όλα τα κράτη. Ένα τέτοιο δίκαιο, όμως, το 

οποίο αποτελεί δημιούργημα των κυρίαρχων κρατών, θα μπορεί να 

τηρηθεί μόνο στο μέτρο που εξυπηρετεί τα εκάστοτε εθνικά 

συμφέροντα του καθενός. 

 

Στη σύγχρονη πια εποχή η έννοια του φόβου δεν παύει να 

απασχολεί εξίσου τους μελετητές των Διεθνών Σχέσεων. Ο Kenneth 

Waltz στο έργο του «Θεωρία διεθνούς πολιτικής» αποδίδει την «πηγή» 

του φόβου της επιβίωσης στη δομή του διεθνούς συστήματος. 

Σύμφωνα με τη λογική του δομικού ρεαλισμού, επειδή δεν υπάρχει μία 

κεντρική αρχή για να επιβάλλει την ήπια συμπεριφορά ή τη συνεργασία 

και επειδή οι προθέσεις των άλλων δεν είναι δεδομένες και σε κάθε 

περίπτωση μπορούν να αλλάξουν, τα κράτη πρέπει να φοβούνται την 

πιθανότητα ότι οι άλλοι μπορεί να έχουν την πρόθεση να τα βλάψουν. 

Ο φόβος, λοιπόν, προκύπτει από την αβεβαιότητα για τις προθέσεις και 

την ισχύ των άλλων. Στο άναρχο αυτό σύστημα, κάθε κράτος 

καταβάλλει ένα μέρος των προσπαθειών του για να εξασφαλίσει τα 

μέσα που χρειάζεται προκειμένου να προστατευτεί από τα υπόλοιπα 



κράτη. Τα κράτη κάνουν οτιδήποτε θεωρούν απαραίτητο για να 

εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, αφού δεν μπορούν να βασιστούν σε 

κανέναν ότι θα το κάνει γι’ αυτούς. 

 

Όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ κρατών, όταν 

αντιμετωπίζουν μία τέτοια πιθανότητα, τα ανασφαλή κράτη πρέπει να 

αναρωτιούνται πώς θα μοιραστεί το κέρδος. Είναι υποχρεωμένα να 

ρωτήσουν όχι αν θα κερδίσουν και οι δύο (ή όλοι), αλλά ποιος θα 

κερδίσει περισσότερα. Αν το αναμενόμενο κέρδος μοιραστεί άνισα (π.χ. 

δύο προς ένα), το κράτος με το μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το κέρδος του προκειμένου να εφαρμόσει μια πολιτική 

που σκοπό έχει να πλήξει ή να καταστρέψει το άλλο ή τα άλλα κράτη. 

Ακόμη και η προοπτική μεγάλων απόλυτων κερδών για όλες τις πλευρές 

δεν σημαίνει και πραγματοποίηση της συνεργασίας, εφόσον ο καθένας 

φοβάται πώς θα χρησιμοποιήσει ο άλλος τις βελτιωμένες ικανότητές 

του. Τα εμπόδια για τη συνεργασία δεν βρίσκονται στο χαρακτήρα και 

τις άμεσες προθέσεις της κάθε πλευράς. Η συνθήκη της ανασφάλειας –

ή το λιγότερο της αβεβαιότητας του καθενός για τις μελλοντικές 

προθέσεις και πράξεις του άλλου– είναι αυτή που λειτουργεί ενάντια 

στη συνεργασία39. 
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Ένας άλλος θεωρητικός των Διεθνών Σχέσεων, ο Robert Jervis, 

ξεκινάει επίσης από την άναρχη δομή του διεθνούς συστήματος. Σε 

έναν άναρχο κόσμο χωρίς κυρίαρχο, κάθε κράτος μπορεί να βασίζεται 

για την προστασία του μόνο στην δική του ισχύ. Ακόμη και αν τα 

υπόλοιπα κράτη δεν έχουν επιθετικά σχέδια, τίποτα δεν εγγυάται ότι 

δεν θα τα αναπτύξουν αργότερα αν παρουσιαστεί η κατάλληλη 

ευκαιρία. Τα κράτη, λοιπόν, τείνουν να υποθέτουν το χειρότερο. Η 

βασική αρχή είναι ότι οι προθέσεις των άλλων πρέπει πάντοτε να 

θεωρούνται ανάλογες με τις ικανότητές τους. 

 

Ένα κράτος, στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη δυνατότητα 

να αμυνθεί, αυξάνει την ισχύ του μειώνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια 

των υπολοίπων κρατών. Τα περισσότερα μέσα αυτοπροστασίας ενός 

κράτους προκαλούν φόβο στα υπόλοιπα κράτη. Αυτό, λοιπόν, που ένα 

κράτος βλέπει ως ασφάλεια, ένα άλλο κράτος μπορεί να το δει ως 

περικύκλωση. Όμως, αφού και οι δύο πλευρές υπακούουν τους ίδιους 

κανόνες, το κράτος που νιώθει να απειλείται θα προσπαθήσει να 

αυξήσει και αυτό την ισχύ του οδηγώντας την κατάσταση σε 

πραγματική σύγκρουση. 

 

Έτσι, ο φόβος, αφού αφυπνιστεί ως λειτουργία αβεβαιότητας για 

τις προθέσεις των άλλων, μπορεί να αποκτήσει δική του ζωή και, 

ενισχυμένος από άλλους ψυχολογικούς παράγοντες (όπως για 

παράδειγμα ο εθνικισμός), να οδηγήσει ένα κράτος στην υιοθέτηση μη 

αναγκαίων και συχνά ανένδοτων πολιτικών. 

 



Η λύση που προτείνει ο Jervis στο δίλημμα αυτό της ασφάλειας 

είναι η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη και η 

δημιουργία διεθνών θεσμών.40  

 

Πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη σχέση ανάμεσα στο φόβο και 

την ισχύ μας δίνει το έργο του John Mearsheimer «Η τραγωδία της 

πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων», στο οποίο και θα σταθούμε 

περισσότερο. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, ο Mearsheimer 

επικεντρώνεται στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, στις 

οποίες διαπιστώνει ότι κυριαρχούν ο φόβος, η έλλειψη εμπιστοσύνης 

και τα αντικρουόμενα συμφέροντα που οδηγούν αναπόφευκτα σε 

ανταγωνιστικές συμπεριφορές με σαφή στόχο τη μεγιστοποίηση της 

ισχύος, η οποία με τη σειρά της εγγυάται την επιβίωση και την 

ασφάλειά τους. Παρότι η ένταση αυτού του ανταγωνισμού 

μεταβάλλεται, οι μεγάλες δυνάμεις φοβούνται η μία την άλλη και 

πάντοτε ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να αποκτήσουν 

πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Μία μεγάλη δύναμη, όμως, όχι 

μόνο προσπαθεί να αποκτήσει ισχύ εις βάρος των άλλων κρατών, αλλά 

επίσης προσπαθεί να εμποδίσει τους ανταγωνιστές της που 

προσπαθούν να κάνουν το ίδιο. Παρόλα αυτά, ο τελικός σκοπός όλων 

των μεγάλων δυνάμεων δεν είναι απλά να αναδειχθούν οι ισχυρότερες 
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από όλες τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά να αναδειχθούν σε ηγεμονική 

δύναμη και να αποτελούν τη μοναδική μεγάλη δύναμη στο διεθνές 

σύστημα. 

 

Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν δυνάμεις που να επιθυμούν 

τη διατήρηση του status quo. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο τυχόν 

ηγεμόνας, ο οποίος λογικά επιθυμεί να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση 

του στο σύστημα απέναντι σε δυνητικούς ανταγωνιστές. Οι μεγάλες 

δυνάμεις σπανίως είναι ικανοποιημένες με την τρέχουσα κατανομή 

ισχύος και προσπαθούν διαρκώς να την αλλάξουν υπέρ τους. Κατά 

κανόνα έχουν αναθεωρητικές προθέσεις και δεν διστάζουν να 

καταφύγουν στη βία αν παραστεί ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση η 

επιθυμία για περισσότερη ισχύ δεν εξαφανίζεται εκτός κι αν ένα κράτος 

πετύχει τον τελικό σκοπό της παγκόσμιας ηγεμονίας. Όμως, καθώς κάτι 

τέτοιο δεν αποτελεί ρεαλιστικό ενδεχόμενο, ο κόσμος είναι 

καταδικασμένος σε έναν διαρκή ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων 

δυνάμεων. 

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά την έννοια της ηγεμονίας. 

«Ηγεμόνας είναι ένα κράτος τόσο ισχυρό, ώστε κυριαρχεί πάνω σε όλα 

τα υπόλοιπα κράτη του συστήματος»41 . Μπορεί, όμως, να κάνει κανείς 

τη διάκριση μεταξύ πλανητικών και περιφερειακών ηγεμόνων. Αν 

εξαιρέσουμε την απίθανη περίπτωση να αποκτήσει κάποιο κράτος 

σαφή πυρηνική υπεροχή, η πλανητική ηγεμονία είναι μάλλον ανέφικτη. 

Ουδέποτε έχει υπάρξει πλανητικός ηγεμόνας και δεν αναμένεται να 

υπάρξει κάποιος σύντομα. Το καλύτερο στο οποίο μπορεί να ελπίζει και 
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παράλληλα να προσανατολίζει την πολιτική  - στρατηγική του  ένα 

κράτος, είναι να καθιερωθεί ως περιφερειακός ηγεμόνας. 

 

Ο Mearsheimer, όπως και ο Waltz, δίνει έμφαση στη δομή του 

διεθνούς συστήματος, η οποία θεωρεί ότι είναι αυτή που υποχρεώνει 

τα κράτη, τα οποία επιθυμούν μόνο την ασφάλειά τους, να ενεργούν 

επιθετικά το ένα απέναντι στο άλλο. Τρία στοιχεία του διεθνούς 

συστήματος συνδυάζονται και κάνουν τα κράτη να φοβούνται το ένα το 

άλλο: 1) η απουσία μια κεντρικής εξουσίας η οποία βρίσκεται πάνω από 

τα κράτη και μπορεί να προστατεύει το ένα από το άλλο, 2) το γεγονός 

ότι τα κράτη πάντοτε έχουν κάποια επιθετική στρατιωτική ικανότητα 

και 3) το γεγονός ότι τα κράτη ποτέ δεν μπορούν να είναι σίγουρα για 

τις προθέσεις των άλλων κρατών42. Με δεδομένο αυτό το φόβο, τα 

κράτη αναγνωρίζουν η επιβίωσή τους εξαρτάται από το πόσο ισχυρά 

είναι σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. 

 

Συνοψίζοντας, έχοντας κάνει μια αναφορά σε μερικούς από τους 

σημαντικότερους θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων και στις θέσεις 

τους γύρω από την έννοια του φόβου, ακολουθώντας μία χρονολογική 

σειρά, καταλήγουμε στο ότι  όλες οι θεωρίες που προαναφέρθηκαν 

έχουν ένα κοινό τόπο: ο φόβος ( όπως τον ορίζει ο κάθε θεωρητικός) 

αλλά κυρίως ο βαθμός στον οποίο εκπέμπεται από ένα κράτος, είναι 

αυτός που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο αντίδρασης (με την 

έννοια της χάραξης της υψηλής στρατηγικής) του άλλου κράτους (ή 

ομάδας κρατών ως συμμαχία) . Γίνεται σαφές ότι όσο πιο μεγάλη ισχύ 
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κατέχει ένα κράτος, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του φόβου που 

προκαλεί στους αντιπάλους του43. 

 

2.2 «Φόβος: η γενεσιουργός αιτία των αρνητικών 
συνασπισμών44» 
 
 Οι ανθρώπινες κοινωνίες, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό 

επίπεδο, βιώνουν μία μεγάλη ποικιλία αρνητικών συναισθημάτων 

έναντι των άλλων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινωνικών 

συναισθημάτων όπως ο κοινός φθόνος, η απληστία και το μίσος, που με 

τη σειρά τους οδηγούν στη δημιουργία αρνητικών συνασπισμών. Έτσι, 

ενώ «οι οικονομικές, ηθικές και πολιτικές θεωρίες άρχισαν να 

εκθειάζουν τα κοινωνικά πλεονεκτήματα αυτών των αρνητικών και, 

κατά το παρελθόν, θεωρούμενων ως ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών 

της ανθρώπινης φύσης, τα αρνητικά συναισθήματα έναντι των άλλων 

έφτασαν στο σημείο να αξιολογούνται ως σημαντικά κίνητρα των 

ανθρώπων και, ως εκ τούτου, να χρήζουν σοβαρής και φιλότιμης 

μελέτης στη συγκρότηση της πολιτικής και κοινωνικής τάξης»45. 

Μιλώντας λοιπόν για αρνητικά συναισθήματα, ο φόβος έρχεται να 

διαδραματίσει έναν σημαντικότατο ρόλο, γεγονός που γίνεται εύκολα 

αντιληπτό μέσα από τα έργα κλασικών ρεαλιστών όπως ο Θουκυδίδης 

και ο Μακιαβέλι και φτάνοντας στο απόγειό της στη φιλοσοφία του 
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Hobbes46. Το μεγάλο ενδιαφέρον των παραπάνω σημαντικότατων 

θεωρητικών γύρω από τον φόβο δεν είναι τυχαίο. Αυτό συμβαίνει διότι 

αν και υπάρχει ένα πλήθος αρνητικών συναισθημάτων που μπορούν να 

οδηγήσουν στη δημιουργία αρνητικών συνασπισμών, ο φόβος είναι το 

κυρίαρχο αυτό στοιχείο που οδηγεί στον σχηματισμό πολιτικών ομάδων 

και αυτό συμβαίνει γιατί η ασφάλεια (που απαιτείται για την 

εξισορρόπηση του φόβου) δεν αποτελεί μόνο μία προϋπόθεση για την 

επίτευξη στόχων, αλλά παράλληλα προσδίδει και τον απαιτούμενο 

χρόνο για την ανάλυση των υπολοίπων αρνητικών συναισθημάτων.47  

 «Το πρωτείο της αυτοσυντήρησης καθιστά τον φόβο της απειλής 

των άλλων ζωτικής σημασίας για τη συγκρότηση συμμαχιών, καθώς 

επίσης και για τη συνακόλουθη διατήρηση και σταθεροποίηση τους, 

γιατί προσφέρει έναν τρόπο υπέρβασης των φραγμών για το 

σχηματισμό ομάδων και την ανάληψη συλλογικής δράσης, φραγμών 

που δεν μπορούν να ξεπεραστούν μόνο με θετικούς τρόπους. Η 

ανάδυση μίας απειλής επιβάλλει την εκ νέου ιεράρχηση των 

υφισταμένων απειλών και, κατά συνέπεια, την εκ νέου ιεράρχηση των 
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μπορεί να υποταχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα διά της βίας» (ό.π., σ.25)-. Ως τέτοιες, οι 

προβλέψεις αυτές είναι άνισες, γιατί ο φόβος έχει ένα πιο ειδικό περιεχόμενο (την απειλή της 

ασφάλειας) από εκείνο της αγανάκτησης. Η γνώση της αιτίας της αγανάκτησης σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση κάνει τη διαφορά, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, η αγανάκτηση μπορεί να συνδεθεί πολύ 

στενά με ανησυχίες για την ασφάλεια. Εκτός αυτού, αν και μια περιορισμένη αντίληψη του φόβου θα 

μπορούσε να συμπεριλάβει μόνο τις άμεσες απειλές για τη σωματική ασφάλεια, πολύ συχνά το 

ενδεχόμενο μεγάλων οικονομικών δυσκολιών κι έσχατης ένδειας έχει παρόμοιο αποτέλεσμα. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, θα ήταν δύσκολο να ξέρουμε επακριβώς που τελειώνει ο φόβος και που αρχίζει η 

αγανάκτηση, και αντιστρόφως».   



προτεραιοτήτων»48.  Έτσι, τα άτομα ή οι ομάδες (π.χ. η οικογένεια), 

επειδή πρωτίστως ενδιαφέρονται για την αυτοσυντήρησή τους και 

επειδή υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι τους οποίους δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν μόνο με τις δικές τους δυνάμεις, ωθούνται στην 

αναζήτηση βοήθειας από άλλα άτομα ή ομάδες ατόμων. Βέβαια, 

υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν διαφορές ή ακόμα και 

εχθρότητα μεταξύ των ατόμων ή των ομάδων που πρόκειται να 

συνεργαστούν, «αλλά για τους οποίους έχουν οδηγηθεί στο 

συμπέρασμα ότι συνιστούν μικρότερη απειλή λόγω της εκ νέου 

ιεράρχησης των προτεραιοτήτων τους»49. Η περίπτωση εκείνη κατά την 

οποία ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων μπορεί να μετατραπεί από εχθρό 

σε σύμμαχο και αντιστρόφως αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές 

παραμέτρους αυτού που ο Wolin ονομάζει ως «οικονομία της βίας» ή 

αλλιώς «πολιτική οικονομία του φόβου»50, κατά την οποία «η 

μεταβαλλόμενη ένταση των απειλών και η συνακόλουθη ρευστότητα 

των ομάδων κατά μήκος του άξονα φίλος-εχθρός προκαλεί 

ανακατάταξη ατόμων και ομάδων»51. 

 

 Συνεχίζοντας, ο Aron υποστηρίζει ότι ο φόβος είναι ένα τόσο 

οικείο συναίσθημα ώστε τελικά «να μη χρειάζεται ορισμό» και για αυτό 

είναι πρακτικά δύσκολο να κατανοηθεί συστηματικά και με 

επιστημονικό τρόπο52. Έτσι, οι άνθρωποι συνηθίζουν να χρησιμοποιούν 

τη λέξη «φόβος» για να περιγράψουν πολλές και διαφορετικές 

καταστάσεις που όμως έχουν παρεμφερείς εμπειρίες, τόσο σωματικές 
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 Στο ίδιο, σ.41. 
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 Στο ίδιο. 
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 Στο ίδιο. 
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 Wolin S., «Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought», Princeton 

University Press, Princeton, 2004, σ.197. 
52

 Βλ. Aron R., «Main Currents in Sociological Thought», Anchor Books, New York, 1968, σ.20-21. 



όσο και συναισθηματικές53. «Η φύση, ωστόσο, του ερεθίσματος, η 

αντιληπτή διάρκεια της απειλής, η πιθανή ύπαρξη πρότερων 

τραυματικών εμπειριών εξαιτίας ανάλογων ερεθισμάτων και διάφοροι 

άλλοι παράγοντες καθορίζουν την ακριβή φύση της κάθε κατάστασης 

που εκλαμβάνεται γενικώς ως επίφοβη, έτσι ώστε να μπορούμε να 

διακρίνουμε, με μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό συνέπειας και 

ακρίβειας, καταστάσεις αγωνίας, άγχους, τρόμου, πανικού 

μετατραυματικής αγχωτικής διαταραχής, φοβιών και άλλων κατηγοριών 

σχετικών με τον φόβο»54. Ωστόσο, στην πολιτική επιστήμη η χρήση των 

λέξεων «φόβος», «πανικός» και «τρόμος», χρησιμοποιούνται χωρίς να 

αναλύονται απαραίτητα και περαιτέρω55. Σημαντικά στο παραπάνω 

διαφέρει ο Hobbes, ο οποίος ορίζει τον φόβο ως την «αποστροφή, σε 

συνδυασμό μίας βλάβης που θα προκληθεί από το αντικείμενό της», 

αλλά εξηγεί ότι με αυτό εννοεί «κάθε προσδοκία μελλοντικού κακού (…) 

όχι μόνο τη φυγή, αλλά και τη δυσπιστία, την υποψία, την προφύλαξη 

και την πρόνοια απέναντι στον φόβο»56. Ο Hobbes, επίσης, περιγράφει 

δύο είδη συμπεριφορών απέναντι στον φόβο. Η μία είναι μικρής  ενώ η 

άλλη μεγαλύτερης διάρκειας. Η συμπεριφορά π.χ. στην ξαφνική και 

απότομη θέα ενός φιδιού που θα προβάλλει απότομα στο δρόμο, 

περιγράφει τη συμπεριφορά (αντίδραση) μικρής διάρκειας, ενώ η 

ανησυχία για μία πιθανή εισβολή στη χώρα περιγράφει τη 
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 Ο κ. Ευρυγένης Γ. (ό.π., σ.42) αναφέρει ότι: «σε πείσμα της μεγάλης ποικιλίας ορισμών του φόβου 

και της αγωνίας, φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία σχετικά με την παρουσία (φόβος) ή την απουσία 

(αγωνία) ενός συγκεκριμένου αντικειμένου ως ειδικού χαρακτηριστικού καθεμιάς από τις καταστάσεις 

αυτές». Για τη σχέση φόβου και αγωνίας, βλ. μεταξύ άλλων Ohman, «Fear and Anxiety», σ.574,588 

και May, «The Meaning of Anxiety», σ.190-193. 
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 Βλ. Mannoni, «La Peur», σ.40-48. 
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 Σύμφωνα με το Διαδικτυακό Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης, ο μεν πανικός συνιστά μία κατάσταση 

φόβου που είναι «ξαφνική, ασυγκράτητη και παράλογη», ο δε τρόμος μία κατάσταση «έντονου φόβου, 

τρομάρας ή δέους».  
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 Hobbes T., «Λεβιάθαν ή Ύλη, Μορφή και Εξουσία μιας Εκκλησιαστικής και Λαϊκής 

Πολιτικής Κοινότητας», Αθήνα, Γνώση, 1989, τομ.Α, σ.126. 



συμπεριφορά μεγάλης διάρκειας57. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα δύο 

αυτά παραδείγματα μπορεί να γίνουν εύκολα αντιληπτές οι ομοιότητες 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε περιπτώσεις προσπάθειας αποφυγής 

του κινδύνου. «Παρά το γεγονός ότι η τάση αυτή εκδηλώνεται με 

διάφορους τρόπους, ανάλογα με την εγγύτητα, την αμεσότητα και τον 

βαθμό κινδύνου, αποτελεί τον κοινό πυρήνα όλων των αντιδράσεων 

των σχετικών με τον φόβο, και ακόμα περισσότερο αυτών που αφορούν 

την αποφυγή του θανάτου»58. 

 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα εξωτερικά 

ερεθίσματα με δύο τρόπους: «τον ‘χαμηλό’ δρόμο και τον ‘υψηλό’ 

δρόμο»59. Ο πρώτος δρόμος είναι «γρήγορος και βρόμικος». Πρόκειται 

για άμεση και απότομη αντίδραση, η οποία σε καταστάσεις υψηλού 

κινδύνου μπορεί να είναι σωτήρια60. Ο «υψηλός δρόμος», αντίθετα, 

παράγει μία πιο διαφορική αντίδραση αλλά απαιτεί περισσότερο 

χρόνο. Χαρακτηριστικό των παραπάνω συμπεριφορών, είναι το 

παράδειγμα του LeDoux, που αφορά σε έναν οδοιπόρο και ένα 

κουλουριασμένο φίδι που συναντά στον δρόμο:  

 

Αν είναι φίδι, η αμυγδαλή έχει το πάνω χέρι. Από την άποψη της 

επιβίωσης, είναι καλύτερο να αντιδρούμε σ’ ενδεχομένως 

επικίνδυνα συμβάντα σαν να ήταν πραγματικά επικίνδυνα παρά να 

μην αντιδρούμε καθόλου. Μακροπρόθεσμα, το κόστος 

αντιμετώπισης ενός κομματιού ξύλου σαν να ήταν φίδι είναι 
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 Ο LeDoux χρησιμοποιεί το παράδειγμα του φιδιού για να κάνει αντιληπτο τον τρόπο με τον οποίο ο 

εγκέφαλος επεξεργάζεται ένα ερέθισμα αυτού του είδους (The Emotional Brain, σ.163-165,166). 
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 Ευρυγένης Γ., ό.π., σ.44. 
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 LeDoux, J., «The Emotional Brain», Simon & Schuster, New York, 1966, σ.161 -168. 
60

 Στον «χαμηλό δρόμο», το ερέθισμα καταλήγει κατευθείαν από τον αισθητήριο θάλαμο στην 

αμυγδαλή, στο ίδιο σ. 161-165. 



μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης του φιδιού σαν να ήταν ένα 

κομμάτι ξύλο61. 

 

Από το παραπάνω παράδειγμα φαίνεται ότι ο «χαμηλός δρόμος», 

ανάλογα πάντα των παρουσιαζόμενων καταστάσεων, δείχνει να είναι η 

πιο προνοητική - ορθολογική επιλογή.  «Η αβεβαιότητα για την 

πιθανότητα μελλοντικής βλάβης κάνει τους ανθρώπους να υιοθετούν τα 

προληπτικά μέτρα ασφαλείας που απαριθμεί ο Hobbes στον 

ανεπτυγμένο ορισμό του, αν και συνήθως αυτά δεν είναι αναγκαία»62. Οι 

λόγοι που οδηγούν στην υιοθέτηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς 

είναι αρκετοί. Πρώτον, όπως αναφέρει και ο Hobbes, η φύση του 

ανθρώπου δεν είναι απαραίτητα κακή. Ωστόσο, επειδή «δεν μπορούμε 

να ξεχωρίσουμε τους καλούς από τους κακούς(…), ακόμα αν οι κακοί 

ήταν λιγότεροι από τους καλούς, οι καλοί τίμιοι άνθρωποι θα συνέχιζαν 

να αίρουν το φορτίο της σταθερής ανάγκης να παρακολουθούν, να 

δυσπιστούν, να προφυλάσσονται και να επιβάλλονται με κάθε δυνατό 

τρόπο»63. Δεύτερον, το μέγεθος των μαθημάτων που λαμβάνεται από τις 

καταστάσεις φόβου είναι πολλαπλό. «Η συνάντηση με το φίδι μπορεί να 

προκαλέσει έναν φόβο για τα φίδια γενικά, αλλά και έναν φόβο για τα 

δάση»64. Το φαινόμενο αυτό της «διεύρυνσης της σχηματισμένης 

αντίληψης από το ίδιο το αντικείμενο προς τα συνοδευτικά του στοιχεία, 

γνωστό και ως “contextual conditioning”, σημαίνει ότι ένα στοιχείο που 

συνδέεται με μία προηγούμενη αντίδραση σ’ ένα επίφοβο ερέθισμα 

μπορεί και αυτό με τη σειρά του να καταστεί επίφοβο στο μέλλον»65. Οι 
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 Στο ίδιο σ.165. 
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 Ευρυγένης Γ., ό.π., σ.45. 
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 Hobbes T., «De Cive», The Clarenton Press, Oxford, 1983, Προοίμ. §12. 
64

 Ευρυγένης Γ., ό.π., σ.46. 
65

 LeDoux J.,ό.π. σ.167. O κ. Ευρυγένης Γ. σημειώνει ότι ο Rachman διακρίνει τον «κεντρικό» φόβο 

(όπως είναι ο φόβος για την υγεία μας) από τους «δευτερεύοντες και εξαρτημένους» φόβους (όπως ο 



διαστάσεις αυτές του φόβου εξηγούν εν μέρει  την πολυπλοκότητα του 

ως κατάσταση. Σίγουρα, κάποιες εκφάνσεις του δρουν παραλυτικά για το 

άτομο ή την ομάδα. Από την άλλη, «αυτό που κάποτε ήταν μειονέκτημα 

μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα, αφού η εκδήλωση φόβου την 

κατάλληλη στιγμή και με τον σωστό τρόπο είναι πολύ σημαντική για την 

επιβίωσή μας»66. Αυτές λοιπόν οι συνέπειες του φόβου δεν 

περιορίζονται μόνο σε ατομικό επίπεδο, άλλα καταλήγουν να 

διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρηση 

των πολιτικών συνασπισμών. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
φόβος του να μην έχουμε φάρμακα), υποστηρίζοντας ότι πιθανώς το άτομο που βασανίζεται από τον 

πρώτο «θα μάθει να φοβάται και τις δευτερεύουσες ενδείξεις μέσω μίας διδασκαλίας συνειρμού» 

(Fear and Courage,σ.109) 
66

 Ευρυγένης Γ., ό.π., σ.46. 
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3.1  Η έννοια του συστημικού φόβου (εισαγωγή) 
 
3.2 Διεθνής αναρχία: το κύριο δομικό αίτιο του συστημικού 

φόβου 
 

3.3 Το «δίλημμα ασφαλείας» και ο ρόλος του στη χάραξη της 
υψηλής στρατηγικής των κρατών 

 
3.4 Ο φόβος στο πλαίσιο του πολέμου ως μέσο αποτροπής 

τρίτων. Μία διαφορετική προσέγγιση της έννοιας του 
συστημικού φόβου 

  
 

3.1  «Η έννοια του συστημικού φόβου (εισαγωγή)» 
 

χοντας αναλύσει στο δεύτερο κεφάλαιο την εννοιολογική 

διάσταση του φόβου, στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια 

προσπάθεια ανάλυσης της έννοιας του συστημικού φόβου. Αυτό 

θα επιτευχθεί αφού πρώτα διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοούμε 

αναφέροντας την έννοια του συστημικού φόβου και πως αυτός 

σχετίζεται με το πρόβλημα της εθνικής ασφάλειας στην επιστήμη των 

Διεθνών σχέσεων. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η έννοια της διεθνούς 

αναρχίας, η οποία και αποτελεί το κύριο δομικό αίτιο του συστημικού 

φόβου, καθώς και τι επιπτώσεις αυτή επιφέρει στη συμπεριφορά των 

κρατών στο διεθνές σύστημα. Ακολούθως και σε συνέχεια της έννοιας 

της διεθνούς αναρχίας, θα γίνει μία σύντομη προσέγγιση της έννοιας 

του «διλήμματος ασφαλείας», η οποία αποτελεί και το δομικό 

αποτέλεσμά της και σχετίζεται άμεσα με τον φόβο (και την ισχύ που 

αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο) στη διεθνή αρένα. Στο τέλος του 

Έ 



κεφαλαίου θα γίνει μία θεωρητική προσέγγιση του συστημικού φόβου, 

αυτή τη φορά μέσα από το πολεμικό φαινόμενο και ως στρατηγικό 

μέσο αποτροπής τρίτων, δίνοντάς του μία εναλλακτική θεωρητική 

διάσταση.   

 

 Ξεκινώντας την ανάλυση της έννοιας του συστημικού φόβου, 

πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί τι ακριβώς είναι και σε τι διαφέρει από 

την ευρύτερη έννοια του φόβου67. Για να γίνει, λοιπόν, κατανοητή η 

συγκεκριμένη έννοια αρκεί να ανατρέξουμε στις προσεγγίσεις 

σύγχρονων θεωρητικών των Διεθνών Σχέσεων και κυρίως στους 

δομικούς ρεαλιστές. Ο K. Waltz είναι ένας από αυτούς τους 

θεωρητικούς ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε την 

έννοια του φόβου. Ο K. Waltz, λοιπόν, αναφέρει ότι η πηγή του φόβου 

στις διεθνείς σχέσεις είναι η ίδια η δομή του διεθνούς συστήματος (για 

αυτό αποκαλείται και συστημικός). Σύμφωνα με τη νεορεαλιστική 

προσέγγιση του Waltz, επειδή δεν υπάρχει κεντρική εξουσία που να 

επιβάλλει ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς ή συνεργασίας στα 

κράτη, οι προθέσεις των κρατών μπορούν να μεταβληθούν και έτσι 

είναι υποχρεωμένα να φοβούνται ότι τα άλλα κράτη μπορεί να τα 

βλάψουν68. Κατά τον δομικό ρεαλισμό ο φόβος είναι μία «κατάσταση» 

που προκύπτει από την αβεβαιότητα επί των προθέσεων και κυρίως επί 

της ισχύος των άλλων κρατών. Έτσι, λόγω της σημαντικότητας της 

έννοιας του φόβου, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται γίνεται κεντρικό ζήτημα στην επιστήμη των Διεθνών 

Σχέσεων.  Ένας άλλος θεωρητικός, ο R. Jervis, ο οποίος εξέλιξε και την 
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έννοια του «διλήμματος ασφαλείας» που θα αναλυθεί παρακάτω, 

υποστηρίζει ότι ο φόβος προκύπτει ως αποτέλεσμα της αμφιβολίας 

ενός κράτους για τις προθέσεις των άλλων. Ο φόβος κατά τον Jervis, 

συχνά ενισχυόμενος και από άλλους ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. 

τον εθνικισμό), οδηγεί τα κράτη στην υποβάθμιση των συμφιλιωτικών 

κινήσεων άλλων κρατών και παράλληλα στην υιοθέτηση «σκληρών» 

πολιτικών69. Ένας άλλος θεωρητικός, ο J. Mearsheimer, μας τονίζει ότι: 
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καχύποπτο θα γίνει ως προς τις προθέσεις του αντιπάλου στο να διατηρηθεί το status quo. 
Έτσι, οι λήπτες αποφάσεων διακατέχονται από μία συνεχή ανησυχία, ιδιαίτερα όταν το μόνο 
που μπορεί να τους πείσει ότι το αντίπαλο κράτος δεν είναι επιθετικό είναι μέτρα όπως π.χ. η 
δραστική μείωση των εξοπλισμών του αντιπάλου, η μη αμφισβήτηση των σφαιρών επιρροής 
και η αποφυγή μονομερών ενεργειών…Η αντίληψη πάνω στις προθέσεις των άλλων είναι ένα 
ζωτικής σημασίας στοιχείο της πολιτικής και πολλές φορές οι αντιλήψεις αυτές είναι 
λανθασμένες. Οι στρατιωτικοί αναλυτές συχνά κάνουν λόγο για την “ομίχλη πολέμου”, δηλαδή 
για την περιορισμένη δυνατότητα να κάνει κάποιος ακριβείς εκτιμήσεις για τις ενέργειες των 
ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου (και κάποιες φορές για τις δικές του). Όμως πιο σημαντική 
είναι η “ομίχλη της εξωτερικής πολιτικής”. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάποιος να πει τι 
ακριβώς ετοιμάζεται να πράξει το άλλο κράτος και να προβλέψει πως θα συμπεριφερθεί. 
Εξαιτίας, λοιπόν, της μεγάλης σημασίας και δυσκολίας των παραπάνω, οι λήπτες 
αποφάσεων πρέπει να αναπτύξουν “σύντομες” και “ορθολογικές” (σκληρές) στρατηγικές, 
συχνά μη λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές παραμέτρους. Όμως αυτές οι “σύντομες” 
στρατηγικές συχνά παράγουν λανθασμένα αποτελέσματα, πολλά από τα οποία μπορούν να 
οδηγήσουν ακόμα και σε σύρραξη». Jervis R., «Perception and Misperception in International 
Politics», Princeton: Princeton University Press, 1976, κεφ. 3., σ.112-113. Επίσης, 
χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει ο R. Jervis για τη συνεργασία των κρατών σε καθεστώς 
αναρχίας: «Η έλλειψη μιας παγκόσμιας επικυρίαρχης κυβέρνησης όχι μόνο επιτρέπει να 
ξεσπάσουν πόλεμοι, αλλά επίσης κάνει δύσκολο για τα κράτη που είναι ικανοποιημένα με το 
υπάρχον status quo να επιτύχουν στόχους οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα και στόχους 
άλλων κρατών.  Επειδή δεν υπάρχουν θεσμοί ή αρχές που μπορούν να δημιουργήσουν και 
να επιβάλλουν διεθνείς νόμους, οι πολιτικές συνεργασίας οι οποίες πρόκειται να επιφέρουν 
αμοιβαία οφέλη εάν και οι άλλοι συνεργαστούν, είναι πιθανό να επιφέρουν επιζήμια 
αποτελέσματα εάν τελικά δεν υπάρξει επιθυμία συνεργασίας. Επειδή τα κράτη το γνωρίζουν 
αυτό, η αναρχία ενθαρρύνει συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν τα κράτη στο να σχεδιάζουν τη 
στρατηγική τους υιοθετώντας το χειρότερο σενάριο, ακόμα και στην εξαιρετική περίπτωση 
που κανένα κράτος δεν θα επιθυμούσε την ανατροπή του υπάρχοντος status quo. Αυτό 
προκύπτει και από τον τρόπο δράσης των ανδρών στο “κυνήγι του ελαφιού” του Rousseau. 
Αν όλοι συνεργαστούν ώστε να παγιδεύσουν το ελάφι, θα φάνε όλοι ικανοποιητικά. Όμως, αν 



«Ο φόβος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων προκύπτει από το γεγονός ότι 

όλες ανεξαιρέτως διαθέτουν κάποια επιθετική στρατιωτική ικανότητα 

την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν η μία εναντίον της άλλης, και 

από το γεγονός ότι ποτέ δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι κάποια 

άλλα κράτη δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη στρατιωτική 

ισχύ εναντίον τους. Επιπλέον, επειδή τα κράτη λειτουργούν μέσα σε ένα 

άναρχο σύστημα, δεν υπάρχει “νυχτοφύλακας” στον οποίο μπορούν να 

στραφούν για βοήθεια αν μια άλλη μεγάλη δύναμη τους επιτεθεί. Παρ’ 

ότι η αναρχία και η αβεβαιότητα για τις προθέσεις των άλλων κρατών 

δημιουργούν ένα δεδομένο επίπεδο φόβου μεταξύ των κρατών το 

οποίο τα οδηγεί σε συμπεριφορά μεγιστοποίησης ισχύος, δεν μπορούν 

                                                                                                                             
ένας από αυτούς «αποστατήσει» και αποφασίσει να κυνηγήσει ένα λαγό – που ίσως του 
αρέσει λιγότερο από το ελάφι- κανείς από τους άλλους δεν θα πάρει τίποτα. Έτσι, όλοι οι 
δρώντες έχουν την ίδια σειρά προτίμησης και υπάρχει μία λύση την οποία μπορεί ο καθένας 
να διαλέξει: (1) να συνεργαστεί ώστε να παγιδευτεί το ελάφι (σε επίπεδο διεθνών σχέσεων 
αυτό θα σήμαινε συνεργασία και αφοπλισμό) (2) να κυνηγήσει έναν λαγό ενώ οι υπόλοιποι 
παραμένουν στην αρχική τους επιλογή (δηλαδή κατοχή υψηλού επιπέδου εξοπλισμού ενώ οι 
άλλοι είναι αφοπλισμένοι) (3) όλοι να κυνηγήσουν λαγούς (κούρσα εξοπλισμών και μεγάλη 
πιθανότητα πολέμου) και (4) να παραμείνει στην αρχική του επιλογή όταν οι άλλοι κυνηγούν 
λαγό (δηλαδή να παραμείνουν αφοπλισμένοι ενώ οι άλλοι εξοπλίζονται). Όμως γιατί πάντα  
ενυπάρχει ο φόβος ότι κάποιος από τα συνεργαζόμενα άτομα θα κάνει κάτι που θα θυσιάζει 
την αρχική επιλογή; Αυτό συμβαίνει διότι κάποιος από τους συνεργαζόμενους μπορεί να μην 
αντιληφθεί την κατάσταση ή να μην μπορέσει να ελέγξει τις ορμές του εάν δει ένα λαγό ή να 
πιστέψει ότι κάποιος από τους υπόλοιπους είναι αναξιόπιστος. Έτσι, εάν ένα άτομο δώσει 
σημάδια αποστασίας, τότε όλοι φοβούνται περισσότερο ότι θα αποστατήσει, το οποίο οδηγεί 
και αυτά στο να αποστατήσουν και το οποίο οδηγεί τελικά το πρώτο άτομο να έχει ως πιο 
ορθολογική επιλογή την αποστασία. Φυσικά, πάντα υπάρχουν πολλές δεσμεύσεις που 
οδηγούν στη συνεργασία. Αλλά το κυρίαρχο πρόβλημα παραμένει: αν και οι δρώντες 
γνωρίζουν ότι επιδιώκουν ένα κοινό στόχο, είναι πιθανό να μην καταφέρουν να τον επιτύχουν 
ποτέ». Συνεχίζοντας ο Jervis μας εξηγεί τις τρεις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν στο διεθνές 
σύστημα και δεν επιτρέπουν τα κράτη να επιλέξουν την αμοιβαία επωφελή επιλογή (όπως 
περιγράφεται στο κυνήγι του ελαφιού): «1) ένα κράτος που τώρα δείχνει ικανοποιημένο με το 
υπάρχον status quo, δεν σημαίνει ότι θα είναι ικανοποιημένο και στο μέλλον 2) τα κράτη στην 
προσπάθειά τους να προστατέψουν τα κεκτημένα, συχνά οδηγούνται στην επιδίωξη ελέγχου 
πηγών ή εδαφών εκτός της επικράτειάς τους και 3) πολλά από τα μέσα που χρησιμοποιεί ένα 
κράτος για να αυξήσει την ασφάλειά του, μειώνει την ασφάλεια των άλλων κρατών (δίλημμα 
ασφαλείας)». Jervis R., «Cooperation Under the Security Dilemma», John Hopkins University 
Press, 1978, World Politics, Vol. 30, Is. 2,σ. 167-170. 
 
 



να εξηγήσουν το γιατί ορισμένες φορές αυτό  το επίπεδο του φόβου 

είναι μεγαλύτερο απ’ ότι κάποιες άλλες»70. 

 

 Επίσης, αρκετά χρήσιμα είναι και όσα παραθέτει ο Mölder γύρω 

από την έννοια της «καλλιέργειας του φόβου», σύμφωνα με τον οποίο: 

«Η καλλιέργεια του φόβου υποστηρίζει τη λογική της Χομπεσιανής 

προσέγγισης, η οποία δίνει έμφαση σε μία κατάσταση πολέμου μεταξύ 

των διεθνών δρώντων. Η καλλιέργεια του φόβου μπορεί να προκαλέσει 

εξτρεμιστικές ενέργειες εναντίον της ειρήνης και της σταθερότητας και 

σίγουρα οι συγκρουόμενες ιδεολογίες συνθέτουν μία ατζέντα για τη 

δημιουργία “φοβοκρατούμενων” πολώσεων. Ο φόβος στα χέρια των 

ιδεολόγων έχει τεράστια δυνατότητα στο να προκαλέσει ανορθολογικές 

αποφάσεις και διλλήματα ασφαλείας. Με μία πρώτη ματιά, η άνοδος 

του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού και η καλλιέργεια του φόβου 

δείχνουν να αλληλοεξαρτώνται. Η “χολυγουντιανού” είδους επίθεση 

της 11 Σεπτεμβρίου 2001, μέσω της οποίας ο χαρισματικός ηγέτης της 

Αλ-Κάιντα Οσάμα Μπιν Λάντεν κατέγραψε τον εαυτό του στην 

παγκόσμια ιστορία, προκάλεσε την παγκόσμια εξάπλωση του φόβου, η 

οποία με τη σειρά της άνοιξε το δρόμο στην εξτρεμιστική – 

νεοσυντηρητική αντίδραση των ΗΠΑ. Η πρόσφατη ειδησεογραφία περί 

εξάρθρωσης του “ευμετάβλητου” εχθρού, δεν θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι κάνει τον κόσμο ασφαλέστερο. Το μεταμοντέρνο Καντιανό 

διεθνές σύστημα συμπεριλαμβάνει συνεχώς πολλά Χομπεσιανά 

περιβάλλοντα ασφαλείας. Η ποικιλία των πολιτισμικών περιβαλλόντων  

μετατρέπει όλο το διεθνές σύστημα σε “φιλοσυγκρουσιακό” και ικανό 

στο να αναπαράγει την καλλιέργεια του φόβου, εμπλέκοντας 
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διαφορετικούς πολιτισμούς, ταυτότητες και ιδεολογίες. Εκκεντρικοί 

δρώντες συχνά βρίσκονται σε θέση να διαχειρίζονται τον φόβο ώστε να 

θεμελιώσουν την νομιμότητά τους μέσα στο διεθνές σύστημα. Οι 

“αξονοκεντρικές” πολιτικές μεταξύ “καλών” και “κακών” μπορούν να 

αποσταθεροποιήσουν το διεθνές σύστημα , δημιουργώντας νέες 

πολώσεις. Πολλοί από τους παράγοντες οι οποίοι παράγουν την 

καλλιέργεια του φόβου (π.χ. κοινωνικά προβλήματα, εντάσεις με 

εθνικιστικό χαρακτήρα, πυρηνικά διλήμματα) ίσως οδηγήσουν σε πιο 

προβληματικά διλήμματα ασφαλείας στο διεθνές σύστημα. Η 

επιτυχημένη εναλλακτική λύση στα πολιτικά κίνητρα του φόβου, σε 

μεγάλο βαθμό εξαρτάται στη διατήρηση ενός μη-πολωμένου φάσματος 

συνεργασίας μέσα στο ισχύον διεθνές σύστημα. Ένας κόσμος λιγότερο 

προσκολλημένος στις ιδεολογίες, τείνει να είναι ένας πιο ασφαλής 

κόσμος»71. 

 

 Έχοντας, λοιπόν, διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούμε όταν 

συζητάμε για τον συστημικό φόβο, κρίνεται απαραίτητα να 

διασαφηνιστεί «τι ακριβώς φοβάται ότι θα απολέσει ένα κράτος». Ένας 

ζωντανός οργανισμός, όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, 

διακατέχεται από το συναίσθημα του φόβου όταν απειλείται η 

σωματική του ακεραιότητα και τελικά η ίδια του η ζωή. Αντίστοιχα, όταν 

μιλάμε για  φόβο μεταξύ των κρατών  δεν εννοούμε κάποιο 

συναίσθημα αλλά μία δομική κατάσταση. Τελικά, αυτό που φοβάται ότι 

θα απολέσει το κράτος είναι η ίδια του η συστημική του οντολογία στο 

διεθνές σύστημα. Για να γίνει πιο σαφές, η επιβίωση ενός κράτους είναι 

ο πρωταρχικός του στόχος και η κατάσταση του φόβου προκύπτει από 
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μία πιθανή απώλεια της συστημικής του οντολογίας. Το αντικείμενο 

αυτό, το οποίο μία εθνοκρατική οντότητα θέτει ως την πιο ζωτική του 

υποχρέωση είναι η συνέχιση της ύπαρξης της οντολογικής του 

ετερότητας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την έννοια της 

«εθνοκρατικής ασφάλειας»72. 

 

 

3.2 «Διεθνής αναρχία: το κύριο δομικό αίτιο του συστημικού 

φόβου» 

 

  Παραπάνω, στην ανάλυση που έγινε γύρω από την έννοια του 

συστημικού φόβου, αναφέρθηκε ο πρωτεύοντας ρόλος που 

διαδραματίζει η αναρχία του διεθνούς συστήματος στην επιδίωξη των 

κρατών για εθνοκρατική ασφάλεια. Επίσης, έγινε η σύνδεση μεταξύ της 

ασφάλειας και του συστημικού φόβου ως έννοιες αλληλένδετες. Στο 

παρόν υποκεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση της έννοιας της διεθνούς 

αναρχίας ώστε να γίνει αντιληπτό  το κύριο δομικό αίτιο του φόβου. 

 

 Επειδή τα κράτη είναι πρωτίστως πολιτικά 

«κατασκευάσματα», το διεθνές πολιτικό σύστημα είναι το πιο 

σημαντικό κομμάτι του περιβάλλοντος των κρατών. Πράγματι, η 

πολιτική διασύνδεση μεταξύ κρατών και διεθνούς συστήματος είναι 

τόσο στενή, που θα ήταν πολύ πιθανή η δημιουργία παρανόησης εάν 

κάποιος έκανε λόγο από τη μία για τα κράτη και από την άλλη για το 

                                            
72

 Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει ο K.Waltz γύρω από την έννοια της «εθνικής ασφάλειας», 

σύμφωνα με τον οποίο: «…τα κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους…Το κίνητρο της 

επιβίωσης θεωρείται μάλλον ως βάση της δράσης σε έναν κόσμο, όπου η ασφάλεια των κρατών δεν 

είναι εγγυημένη…» και «στην αναρχία η [εθνική] ασφάλεια είναι ο υπέρτερος σκοπός. Μόνο αν η 

επιβίωση είναι εξασφαλισμένη, μπορούν τα κράτη να επιδιώκουν με ασφάλεια άλλους σκοπούς, όπως 

η ειρήνη, το κέρδος και η ισχύς», Waltz K.,ό.π., σ. 203,209. 



διεθνές σύστημα σαν να ήταν ξεχωριστές οντότητες. Αν και για χάρη 

αναλυτικών - επιστημονικών σκοπών είναι δυνατός ο διαχωρισμός 

τους, τα κράτη και το διεθνές σύστημα αποτελούν τις δύο όψεις του 

ίδιου πολιτικού φαινομένου. Το διεθνές πολιτικό σύστημα είναι 

άναρχο, που σημαίνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό που το διακατέχει 

είναι η έλλειψη μίας επικυρίαρχης αρχής – κυβέρνησης. Έτσι, η 

θεμελιώδης αρχή για τα κράτη είναι η εθνική τους κυριαρχία καθώς δεν 

αναγνωρίζουν κάποια πολιτική αρχή ανώτερη από αυτά. 

Συμπερασματικά, αυτή η θεμελιώδης αρχή των κρατών καθορίζει τη 

φύση του διεθνούς πολιτικού συστήματος και αντίστοιχα ο βασικός 

χαρακτήρας του διεθνούς συστήματος (αναρχία) αντανακλάται στη 

φύση των κρατών. Εάν οι μονάδες είναι κυρίαρχες (σε αυτή την 

περίπτωση τα κράτη), τότε το σύστημα που τα συσχετίζει πρέπει να 

είναι άναρχο, και εάν το σύστημα είναι άναρχο τότε οι μονάδες πρέπει 

να απορρίπτουν μία επικυρίαρχη αρχή – κυβέρνηση. 

 

 Αυτός ο συσχετισμός είναι κάτι παραπάνω από μία 

απορρέουσα ταυτολογία. Σημαίνει ότι το κράτος και το διεθνές 

σύστημα είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες και τα προβλήματα που 

προκύπτουν από την άναρχη φύση του διεθνούς συστήματος δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν απλά ως ζητήματα συστημικού 

ενδιαφέροντος και μόνο. Αυτή η δυναμική αλληλεπίδραση ξεκινάει από 

το σημείο στο οποίο οι πρώτες αποξενωμένες ανθρώπινες κοινωνίες 

κάνουν τις πρώτες επαφές συνεργασίας μεταξύ τους και έτσι έρχεται 

στο προσκήνιο η έννοια του συστήματος. Ο μόνος τρόπος να τελειώσει 

είναι όταν η διεθνής αναρχία θα δώσει τη θέση της στο «παγκόσμιο 

κράτος», ένα σενάριο που φαίνεται πολύ μακρινό από τα τωρινά 



δεδομένα. Τελικά, η αλληλοτροφοδοτούμενη δυναμική κράτους – 

διεθνούς συστήματος είναι αυτή που ενισχύει την αντοχή της 

αναρχίας73. 

 

 Οι εναλλακτικές σε ένα άναρχο διεθνές πολιτικό σύστημα θα 

ήταν είτε η μη ύπαρξη ενός μοναρχικού μοντέλου, όπως μία παγκόσμια 

αυτοκρατορία η ομοσπονδία. Βέβαια, κανένα από αυτά τα δύο δεν 

δείχνει να είναι εφικτό. Ακόμα και το ξέσπασμα μίας παγκόσμιας 

καταστροφής, όπως ένας πυρηνικός πόλεμος, δεν θα μπορούσε να 

οδηγήσει την ανθρωπότητα σε προ-άναρχα συστήματα, όπου ο βαθμός 

επαφής μεταξύ των πολιτικών μονάδων να είναι τόσο χαμηλά που να 

δικαιολογήσει τη δημιουργία μίας νέας αντίληψης του διεθνούς 

πολιτικού συστήματος. Με λίγα λόγια, ούτε η τωρινή κατάσταση αλλά 

ούτε και υποθετικά – επιστημονικά σενάρια ευνοούν τη δημιουργία 

μίας «παγκόσμιας κυβέρνησης».  

 

 Συνεχίζοντας, η φύση της αναρχίας του διεθνούς συστήματος 

πρέπει να εξεταστεί σε βάθος ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος της στο 

πρόβλημα της εθνοκρατικής ασφάλειας. Η επιλογή ανάμεσα στην 

αναρχία και μία παγκόσμια κυβέρνηση (ιεραρχία) δεν αποτελεί επιλογή 

ανάμεσα στην ανασφάλεια και την ασφάλεια, αλά επιλογή ανάμεσα σε 

διαφορετικού τύπου προβλήματα ασφαλείας. Υπό συνθήκες αναρχίας, 

το πρόβλημα είναι η απειλή χρήσης βίας και της παρέμβασης ενός 

                                            
73

 Για τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ κράτους και διεθνούς συστήματος βλ. μεταξύ άλλων McNeill 
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άλλου κράτους. Οι πολιτικές δυνάμεις είναι συνήθως ολιγαρχικές και το 

σύστημα κυριαρχείται από τις σχέσεις μεταξύ μιας σχετικά μικρής 

ομάδας κρατών που έχουν τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων. Υπό 

συνθήκες ιεραρχίας τα προβλήματα προκύπτουν μέσα στο «παγκόσμιο 

κράτος» με τη μορφή αμφισβητήσεων επί του ελέγχου και της 

κατανομής της ισχύος, όπως αυτές σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

Ρωμαϊκής και Σινικής «παγκοσμίων» αυτοκρατοριών. Η αναρχία, 

παρόλα αυτά, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία παρεξηγημένη 

πολιτική αντίληψη. Η βασική της αρχή ότι δεν υπάρχει κεντρικός 

έλεγχος δημιουργεί την εντύπωση ύπαρξης μιας αρνητικής κατάστασης, 

παρόμοια με αυτές της ασθένειας και της φτώχιας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη τάξης, πλούτου και υγείας. Η 

δημοφιλής χρήση της έννοιας της αναρχίας ως συνώνυμου του χάους 

και της αταξίας, ενισχύει την αρνητική της εικόνα. Η επικρατούσα 

αντίληψη για την αναρχία όμως, δημιουργεί παρανόηση γύρω από τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διεθνές σύστημα. 

 

 Έτσι, η δομή της διεθνούς αναρχίας δεν καθορίζει αυτόματα 

μία σχέση καταπατήσεων (χάους) μεταξύ των κυρίαρχων κρατών. 

Αντίθετα, θέτει κάποια βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά στη σχέση των 

κρατών. Μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από αυτά τα πολιτικά 

χαρακτηριστικά, είναι δυνατή η δόμηση ενός απέραντου πεδίου δράσης 

στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Το γεγονός ότι μια συγκεκριμένη 

δομική μορφή μπορεί να εκφραστεί με μία ευρεία ποικιλία τρόπων 

είναι κεντρική στην ανάλυση της ασφάλειας σε συστημικό επίπεδο. 

Σημαίνει ότι η διεθνής αναρχία δεν είναι από μόνη της η ουσία του 

προβλήματος ασφαλείας. Η αναρχία, από το να εξεταστεί ως ένα 



πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί, είναι προτιμότερο και πιο χρήσιμο 

να εξεταστεί ως μια κατάσταση μέσα στην οποία αναπτύσσεται το 

πρόβλημα ασφαλείας. Επειδή η αναρχία είναι η μοναδική μορφή του 

διεθνούς συστήματος και όχι το πρόβλημα, η αντιμετώπισή της δεν 

είναι ούτε σκόπιμη, ούτε απαραίτητη, ούτε και επιθυμητή στην 

προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος ασφαλείας. Αντίθετα, επειδή η 

αναρχία είναι ένα φαινόμενο διαρκές και πολυδιάστατο. είναι 

προτιμότερο να εκληφθεί ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

αναζητηθούν λύσεις για την ανασφάλεια των κρατών. 

 

 Ο ορισμός του Waltz για το διεθνές σύστημα ως ένα πεδίο που 

συμπεριλαμβάνει τις μονάδες (κράτη) και την αλληλεπίδραση μεταξύ 

του, βοηθά στο να τεθεί η σχέση αναρχίας – συστήματος σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο74. Η αναρχία αποτελεί δομικό συστατικό του 

διεθνούς συστήματος. Μας εξηγεί πως οι μονάδες του συστήματος (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση τα κράτη) είναι ταξινομημένα και ποια στάση 

ακολουθούν στη σχέση τους με τα άλλα κράτη. Στην ουσία αυτό που 

μας αναλύει για καθαυτές τις μονάδες είναι ότι πρέπει να υπάρχουν 

τουλάχιστον δύο και ότι δεν αναγνωρίζουν κάποια επικυρίαρχη αρχή 

ανώτερη από αυτές. Σε ότι αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ τους μας 

εξηγεί ότι υπάρχει σε τόσο ικανοποιητικό βαθμό που να δίνει νόημα 

στην έννοια του συστήματος. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα αχανές 

πεδίο εξέτασης για διάφορα άναρχα συστήματα. Ένα άναρχο σύστημα 
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μπορεί να αποτελείται από 2 έως π.χ. 2.000 κράτη. Ένα υποτιθέμενο 

σύστημα δύο κρατών θα σήμαινε ότι και τα δύο θα ήταν πολύ μεγάλες 

δυνάμεις, όμως όσο αυξάνεται ο αριθμός των κρατών γίνεται 

κατανοητό ότι αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης ανισοκατανομής της 

ισχύος λόγω του κατακερματισμού του πολιτικού πεδίου. Τόσο η 

γεωγραφική ποικιλότητα, όσο και η ιστορική τάση μας καταδεικνύουν 

ότι όσο περισσότερα είναι τα κράτη που απαρτίζουν το διεθνές 

σύστημα, τόσο πιο άνισα κατανέμεται το φορτίο ισχύος σε αυτά. Στην 

ουσία καταλήγουμε στο να υπάρχουν ελάχιστα ισχυρά και πολλά 

αδύναμα κράτη, επηρεάζοντας ανάλογα και τον χαρακτήρα των 

σχέσεων ασφαλείας μεταξύ τους. 

 

 Οι διαφορές στο επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ των κρατών 

είναι εξίσου σημαντικές στην προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων 

σε θέματα ασφαλείας μέσα σε ένα περιβάλλον αναρχίας. Διεθνή 

συστήματα υπάρχουν ακόμα και όταν η ταχύτητα και το μέγεθος της 

αλληλεπίδρασης περιορίζεται από τις συγκοινωνίες και τις δυνατότητες 

επικοινωνίας. Όμως γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι ρητορικές της 

απειλής και η τρωτότητα των κρατών διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό 

και από τα τεχνολογικά μέσα με τα οποία γίνεται η αλληλεπίδραση. Οι 

χαμηλές δυνατότητες μεταφορών και η χαμηλή και αργή επικοινωνία 

μεταξύ των κρατών, είναι ξεκάθαρο ότι περιορίζουν τις δυνατότητες για 

εμπόριο, επενδύσεις και τελικά και για πόλεμο75. Αυτό δημιουργεί ένα 
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 Εδώ γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όσο πιο δύσκολη είναι η επικοινωνία και η υλοποίηση μεταφορών 

μεταξύ δύο κρατών, τόσο πιο δύσκολο είναι να δημιουργηθούν σχέσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Εάν 
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διεθνές περιβάλλον με απομονωμένα υποσυστήματα όπως 

απεικονίζεται και από την ιστορία πριν το 1500, όπου υπάρχει ελάχιστη 

έως καθόλου επαφή μεταξύ των πολιτισμών της Κίνας από τη μία και 

αυτών της Ν. Ασίας, της Μ. Ανατολής και της Ευρώπης, από την άλλη. 

 

 «Το μοντέλο της αλληλεπίδρασης ακολουθεί αυτό της ισχύος 

στο ότι καταμερίζεται άνισα. Ωστόσο, η διαφορά είναι ότι το μοντέλο 

της αλληλεπίδρασης τελικά οδηγεί τα κράτη σε συνεννόηση παρά σε 

ρήξη, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Κέντρα μεγάλης ισχύος σημαίνουν 

αυτόματα ενίσχυση του πολιτικού ανταγωνισμού. Αντίθετα, η 

αλληλεπίδραση εξ’ ορισμού οδηγεί τα κέντρα μεγάλης ισχύος συνήθως 

σε συνεννόηση»76.  

 

 Πώς όμως η συνεχώς αυξανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των 

κρατών επηρεάζει τον χαρακτήρα των διεθνών σχέσεων σε ένα άναρχο 

περιβάλλον; «Η θεμελιώδης πολιτική συνέπεια της αυξανόμενης 

αλληλεπίδρασης είναι η αύξηση του επιπέδου αλληλεξάρτησης μεταξύ 

των κρατών, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων»77. Σε στρατιωτικό 

επίπεδο, τα κράτη αλληλεξαρτώνται για την επιβίωσή τους στην 

αναχαίτιση των αντιπάλων τους. Σε οικονομικό επίπεδο, 

αλληλεξαρτώνται για την εξασφάλιση της ευημερίας και της ανάπτυξής 

τους, μέσω της δυνατότητας πρόσβασης στις αγορές και στις πηγές. Σε 

περιβαλλοντολογικό επίπεδο, αλληλεξαρτώνται (με συνεχώς 
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αυξανόμενο ρυθμό) διά της υιοθέτησης κοινών πολιτικών και 

αποφάσεων για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων που προκαλούν 

οικολογικές καταστροφές. Η αλληλεξάρτηση κάνει τις σχέσεις μεταξύ 

των κρατών κοστοβόρες εάν διαταραχθούν. Επίσης, προσδίδει στα 

κράτη ένα ευρύτερο ρεπερτόριο οργάνων και μέσων με τα οποία 

μπορεί το ένα να επηρεάσει τη συμπεριφορά του άλλου. Βέβαια, η 

αλληλεξάρτηση είναι απίθανο να μειώσει τα αντικρουόμενα 

συμφέροντα μεταξύ των κρατών και ίσως κάποιες φορές να τα αυξάνει, 

προσφέροντας μία πιο διευρυμένη ατζέντα θεμάτων πάνω στα οποία 

μπορεί να υπάρξουν διαφορές. Όμως, όπου η αλληλεξάρτηση είναι 

ισχυρή, μειώνονται τα κίνητρα για να καταφύγει κάποιος στη χρήση των 

ενόπλων δυνάμεων. Μία τέτοια κίνηση θα ήταν κοστοβόρα τόσο από 

μόνο της όσο και λόγων των συνεπειών της. επιπλέον, οι ένοπλες 

δυνάμεις θεωρούνται ένα όχι και τόσο ιδανικό εργαλείο για την 

επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την αλληλεξάρτηση78. 
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υποστηρίζει ότι σε κάποιες περιπτώσεις η διάσταση της αλληλεξάρτησης προωθεί την 
ειρηνική συμβίωση μεταξύ των κρατών με το να μεγιστοποιεί τις επαφές μεταξύ των κρατών, 
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αντιπαλότητες και πολέμους. Ως  προς τη δεύτερη θέση του Κ. Waltz θα ήθελα να εκφράσω 
τη διαφωνία μου για τις περιπτώσεις αυτές που η αλληλεξάρτηση παράγει πολιτικούς 
καρπούς και λειτουργεί ως εργαλείο επίτευξης των στόχων που θέτουν τα κράτη. Με άλλα 
λόγια, υποστηρίζουμε τη θέση ότι, όταν η αλληλεξάρτηση ενισχύει τα συμφέροντα των 
κρατών, οικοδομείται ένα πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας που μπορεί να μην ακυρώνει τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων στις δομές της αλληλεξάρτησης, αλλά μειώνει 
δραστικά τις συγκρουσιακές προοπτικές για τη χρονική περίοδο που αυτή η κατάσταση 
συνεχίζει να υφίσταται. Όχι γιατί η αλληλεξάρτηση μεταβάλλει το διεθνές παίγνιο σε ένα λιβάδι 
καλών προθέσεων ή γιατί μετατρέπει την εγωιστική φύση των κρατών σε μία αλτρουιστική 
μέθεξη, αλλά γιατί είναι σε θέση να προάγει και να διασφαλίζει τα συμφέροντα αυτών στο 
πλαίσιο μιας αρχέτυπης ομηρικής και θουκυδίδειας παράδοσης. Στην περίπτωση που η 
αλληλεξάρτηση δεν λειτουργεί, δηλαδή τα συμφέροντα των συμμετεχόντων δεν 
εξυπηρετούνται, τότε όντως αυξάνονται οι πιθανότητες της σύγκρουσης αλλά τότε η συζήτηση 
μεταφέρεται σε ένα άλλο επίπεδο. Δείτε, για παράδειγμα, τους λόγους έκρηξης του 
αμερικανικού εμφυλίου. Η συνθήκη της αλληλεξάρτησης μεταξύ των μελών της ομοσπονδίας, 
Βορρά και Νότου, έπαψε να λειτουργεί αποδοτικά και η ώσμωση των πολιτειών στο 
εσωτερικό του ομόσπονδου πλαισίου οδήγησε στην εμφύλια διαμάχη. Στην περίπτωση αυτή 
η αλληλεξάρτηση έπαψε να λειτουργεί. Από την άλλη, η οικοδόμηση της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγει σήμερα ένα υψηλό επίπεδο 
αλληλεξάρτησης στο επίπεδο των γερμανογαλλικών σχέσεων. Το αποτέλεσμα είναι οι 



 

 Συνοψίζοντας, η άναρχη δομή του διεθνούς συστήματος είναι 

το θεμελιώδες δομικό συστατικό το οποίο επηρεάζει τη συμπεριφορά 

του κράτους, όταν εξετάζουμε και αναλύουμε την έννοια της εθνικής 

ασφάλειας και κατ’ επέκταση του συστημικού φόβου, που προκύπτει 

στην προσπάθεια απόκτησής της. Όμως, για να έχουμε μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα, χρειάζεται να αναλυθεί  το δομικό αποτέλεσμα 

της αναρχίας (και άρα και του συστημικού φόβου), που είναι το 

«δίλημμα ασφαλείας» και το οποίο θα παρουσιαστεί παρακάτω.  

 

3.3 «Το δίλημμα ασφαλείας και ο ρόλος του στη χάραξη της 

υψηλής στρατηγικής των κρατών» 

 

                                                                                                                             
γαλλογερμανικές σχέσεις, από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, 
απολαμβάνουν αυξημένα ποσοστά σταθερότητας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο κράτη 
δεν έχουν εμπλακεί σε πολεμική σύγκρουση. Στη δεύτερη περίπτωση η αλληλεξάρτηση 
λειτουργεί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για πόσο αυτή η κατάσταση θα διαρκέσει και όπως 
δείχνουν τα πράγματα ο το ευρωπαϊκός ορίζοντας έχει ήδη μαζέψει πολλά απειλητικά μαύρα 
σύννεφα αλλά από το 1945 μέχρι σήμερα η αλληλεξάρτηση Γαλλίας και Γερμανίας παράγει 
ένα ικανοποιητικό πλαίσιο πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των 
δύο ισχυρότερων κρατών του ευρω-ενωσιακού άξονα. Ασφαλώς, δεν πρέπει να 
παραγνωριστεί ο ρόλος τρίτων δυνάμεων που μπορεί και να εξυφαίνουν ένα πλαίσιο 
ευρύτερης εξάρτησης των δύο προαναφερομένων δυνάμεων προς αυτές τις ίδιες. Δείτε, για 
παράδειγμα, το κλασικό άρθρο του Κ. Waltz, “The Myth of National Interdependence” στο C.P 
Kindleberger, The International Corporation, Cambridge, MA, MIT Press, 1970. O Waltz 
παρουσιάζει το επιχείρημα ότι η αλληλεξάρτηση δεν είναι παρά ένα ιδεολογικό εύρημα των 
ΗΠΑ, για να καλύψουν την υπεροχή τους έναντι των άλλων κρατών. Το επιχείρημα αυτό 
ασφαλώς και είναι ενδιαφέρον αλλά την ίδια στιγμή δεν ακυρώνει το ότι η εξάρτηση των 
δυτικών παραγόντων προς τις ΗΠΑ παράγει ταυτόχρονα και φαινόμενα αλληλεξάρτησης που 
για όσο διάστημα αποδίδουν πολιτικούς καρπούς λειτουργούν και ως εργαλεία μη εκδήλωσης 
συγκρούσεων. Για παράδειγμα, η διπλωματική διένεξη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και 
Ισπανίας γύρω από το γνωστό ζήτημα του Γιβραλτάρ όσο παραμένει στα στενά πλαίσια της 
Βρετανο-ισπανικής ώσμωσης και δεν εκδηλώνεται ως ευθεία πολεμική σύγκρουση δεν 
επηρεάζει την πολιτική των ΗΠΑ στη Μεσόγειο θάλασσα. Όταν όμως το θερμόμετρο 
ανεβαίνει και το ζήτημα μεταφέρεται με σφοδρότητα στο εσωτερικό της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας, τότε επηρεάζεται αρνητικά και η πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή, δημιουργώντας 
ένα πλαίσιο αλληλεξάρτησης. Όπως όμως οι εξελίξεις μέχρι σήμερα δείχνουν οι συνθήκες 
αλληλεξάρτησης Ισπανίας και Βρετανίας ή εξάρτησης και των δύο κρατών προς τις ΗΠΑ 
λειτουργούν ως παράγοντες μη σύγκρουσης. Σχετικά με τη θέση του Κ. Waltz δείτε K. Waltz, 
“Structural Realism after Cold War” International Security, 2000, τόμ. 25, τεύχ. 1, σ.14 και 
παραπομπή 27». Λίτσας Σπ., «Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική: Μία Θεωρητική Προσέγγιση», 
Ποιότητα, Αθήνα, 2014, σ. 69 και παραπομπή 52.  
 



 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο φόβος που ενυπάρχει στο 

διεθνές σύστημα ως εγγενές συστατικό του, λόγω δομής, οδηγεί 

νομοτελειακά τα κράτη στο «δίλημμα ασφαλείας» (security dilemma).  

 

 To «δίλημμα ασφαλείας» ως έννοια στην επιστήμη των Διεθνών 

Σχέσεων εισήχθη από τον John Herz79 και εξελίχθηκε από τον Robert 

Jervis80 και περιγράφει την κατάσταση εκείνη κατά την οποία τα κράτη 

προσπαθώντας να αυξήσουν το επίπεδο ισχύος τους (λόγω του 

συστημικού φόβου που περιγράφηκε παραπάνω), προκαλούν 

ταυτόχρονα μείωση του επιπέδου – αισθήματος ασφάλειας των άλλων 

κρατών, δηλαδή στην ουσία προκαλούν πλέον τα ίδια φόβο. 

Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει το «δίλημμα 

ασφαλείας» ο Κ.Waltz: « η κατάσταση στην οποία τα κράτη, με το 

καθένα να μην είναι σίγουρο για τις προθέσεις των άλλων, εξοπλίζονται 

για χάρη της ασφάλειας και με τον τρόπο αυτό προκαλούν έναν φαύλο 

κύκλο. Έχοντας εξοπλιστεί για χάρη της ασφάλειας, τα κράτη 

αισθάνονται λιγότερο ασφαλή και αγοράζουν περισσότερα όπλα, 

επειδή τα μέσα για την ασφάλεια του ενός αποτελούν απειλή για 

κάποιον άλλον, ο οποίος με τη σειρά του αντιδρά εξοπλιζόμενος. 

Ανεξάρτητα από το είδος των εξοπλισμών και τον αριθμό των κρατών 

που περιέχει το σύστημα, τα κράτη είναι αναγκασμένα να ζουν με το 

δίλημμα ασφαλείας τους… Το δίλημμα δεν μπορεί  να λυθεί… Η 

στρατιωτική δύναμη δεν μπορεί να εξαλειφθεί»81. 
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 Αυτό που γίνεται εύκολα κατανοητό εξετάζοντας την έννοια του 

«διλήμματος ασφαλείας» είναι ότι οφείλεται ξεκάθαρα στα δομικά 

χαρακτηριστικά του ίδιου του διεθνούς συστήματος. Το διεθνές 

σύστημα με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα είναι άναρχο και για 

αυτό και ανταγωνιστικό. με την έννοια «άναρχο» ορίζεται η κατάσταση 

αυτή του διεθνούς συστήματος κατά την οποία δεν υπάρχει μία 

ρυθμιστική αρχή η οποία να επιβάλλει την τάξη, τον νόμο και τους 

κανόνες, όπως συμβαίνει στο εσωτερικό ενός κράτους με τις εξουσίες 

που από τους πολίτες του έχει συμφωνηθεί να έχει (νομοθετική, 

δικαστική και εκτελεστική). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο J. 

Mearsheimer: «ένα κράτος δεν μπορεί να καλέσει το 100 όταν 

αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα»82. Η αναρχία αυτή του διεθνούς 

συστήματος, λοιπόν, έχει ως άμεση συνέπεια να γίνεται έντονα 

ανταγωνιστικό, αφού το κάθε κράτος προσπαθεί πρώτα να επιβιώσει 

μέσα σε αυτό και στη συνέχεια να αυξήσει την ισχύ του, 

κατοχυρώνοντας (χωρίς ποτέ αυτό να είναι σαφές εάν έχει επιτευχθεί) 

την ασφάλειά του. Γύρω από την ανταγωνιστικότητα του διεθνούς 

συστήματος ο K. Waltz χαρακτηριστικά αναφέρει: «Επειδή ορισμένα 

κράτη μπορεί οποτεδήποτε να χρησιμοποιήσουν βία, όλα τα κράτη 

πρέπει να είναι προετοιμασμένα να το κάνουν - ή να ζουν στο έλεος των 

δυναμικότερων, από στρατιωτική άποψη, γειτόνων τους. Μεταξύ των 

κρατών, η φυσική κατάσταση είναι η εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι ο πόλεμος λαμβάνει χώρα συνεχώς αλλά ότι καθώς το 

κράτος αποφασίζει από μόνο του εάν θα χρησιμοποιήσει βία ή όχι, ο 

πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»83. 
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 Αυτό που απασχολεί περισσότερο του θεωρητικούς των Διεθνών 

Σχέσεων, ιδίως τους Ρεαλιστές, γύρω από το «δίλημμα ασφαλείας» 

είναι ότι πρόκειται για  ένα πρόβλημα που δεν επιδέχεται λύση. Ο 

λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή δεν είναι ποτέ δυνατό να 

δημιουργηθεί ένα «παγκόσμιο κράτος» (λόγω μεγάλων πολιτιστικών, 

πνευματικών, θρησκευτικών και άλλων σημαντικών ετεροτήτων), οπότε 

τα κυρίαρχα κράτη δεν θα είναι ποτέ διατεθειμένα να χάσουν τα 

κυριαρχικά τους δικαιώματα και την ανεξαρτησία τους, που τους τα 

εγγυάται μόνο η διατήρηση ή η αύξηση της ισχύος τους στο διεθνές 

σύστημα.  

 

 Η διεθνής αυτή φυσική – δομική κατάσταση του διεθνούς 

συστήματος αποτελεί όπως είναι λογικό μία κατάσταση μονίμου ή 

επαπειλούμενου πολέμου, ανάλογα με το φορτίο φόβου που εκλύεται 

από κάθε κράτος. Μία πρόταση αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος 

για πολλούς θεωρητικούς (ανάμεσά τους και του Hobbes) θα ήταν η 

θέσπιση  διεθνούς δικαίου, που θα γινόταν σεβαστό από όλα τα κράτη 

καθώς και η συνεχής αναβάθμισή του. Όμως, ένα τέτοιου είδους 

δίκαιο, ως συμφωνία των κυρίαρχων κρατών, θα τηρείται μόνο στο 

μέτρο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τη στρατηγική του κάθε 

κράτους. Αν τα συμφέροντα των κρατών συγκρουστούν, το διεθνές 

δίκαιο μένει «κενό γράμμα». Οπότε μία τέτοιου είδους πρόταση, 

σύμφωνα με τη ρεαλιστική προσέγγιση δεν αποτελεί και λύση του 

προβλήματος84. 
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 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το «δίλημμα ασφαλείας» 

καθορίζει δραστικά την χάραξη της υψηλής στρατηγικής των κρατών. 

Εάν λάβουμε σαν σημείο αναφοράς ότι «ο ρόλος της Υψηλής 

Στρατηγικής είναι να συντονίσει και να διευθύνει όλους τους πόρους 

ενός έθνους ή μιας ομάδας εθνών, ενόψει της εμφάνισης του 

πολεμικού φαινομένου-ο σκοπός της τίθεται από την 

πολιτική...επιπλέον, ενώ οι ορίζοντες της στρατηγικής εκτείνονται γύρω 

από τον πόλεμο, η Υψηλή Στρατηγική κοιτάζει και πέραν από αυτόν, 

στην επερχόμενη ειρήνη»85, τότε κατανοούμε ότι το μέγεθος του φόβου 

και επομένως του «διλήμματος ασφαλείας» καθορίζουν τον τρόπο 

διαχείρισης των παραγόντων ισχύος μίας εθνοκρατικής οντότητας, 

όπως οι ένοπλες δυνάμεις, η οικονομία, η διπλωματία κτλ, αφού η 

ηγεσία ενός κράτους οφείλει να μεριμνήσει για την «αρμονική 

σύμπραξη μεταξύ υψηλής στρατηγικής, στρατηγικής και τακτικής που 

θα ακολουθήσει το κράτος»86. 

 

 

 

 3.4 « Ο φόβος στο πλαίσιο του πολέμου ως μέσο αποτροπής   

τρίτων. Μία διαφορετική προσέγγιση» 

 

 «Δεν είναι σπάνιες οι φορές που τα εμπλεκόμενα μέρη σε μία 

πολεμική διαδικασία επιδιώκουν και προκαλούν με τη στάση τους την 

προσοχή των υπολοίπων, γνωρίζοντας ότι το απτό αποτέλεσμα της 

σύγκρουσης θα είναι η πρόκληση παραγωγής φόβου στους μη 

                                            
85

Liddell Hart B.H., «Strategy London: Faber & Faber», 1967, 2
nd

 rev. ed., σ.322.  
86

  Λίτσας Σπ., «Πόλεμος και Ορθολογισμός», Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, σ.116.  



εμπλεκόμενους»87. Η παραγωγή φόβου μετατρέπεται σε κεντρικό 

πολιτικό σκοπό, αφού όπως αναφέρει ο K. Waltz: «Το κοινό συμφέρον 

[των κρατών στη διεθνή αρένα] είναι συνήθως αρνητικό: ο φόβος 

κάποιων άλλων κρατών»88.   

 

 Το κάθε κράτος δρώντας ορθολογικά είναι έτοιμο να προβεί στη 

χρήση οργανωμένης βίας (πολεμικό φαινόμενο) σε κάθε περίπτωση 

που εκτιμά ότι θίγονται τα ζωτικά του συμφέροντα από άλλα κράτη και 

δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει με ειρηνικό τρόπο. Κάποια κράτη, 

λοιπόν, προβάλλουν τη διάθεση αυτή σε κάθε περίπτωση ενώ κάποια 

άλλα τείνουν να αποφεύγουν τέτοιου είδους στρατηγικές. Έτσι, ο Σ. 

Λίτσας στο έργο του αναρωτιέται: «Σε τι διαφέρει λοιπόν το κράτος που 

προβάλλει εαυτόν ως έτοιμο και πρόθυμο να εμπλακεί σε μία πολεμική 

διαδικασία για να προασπίσει τα συμφέροντά του από το κράτος που 

αποφεύγει μία τέτοιου είδους προβολή των προθέσεών του, ακόμα και 

αν στο τέλος της ημέρας είναι και αυτό διατεθειμένο να συγκρουσθεί 

για να υπερασπισθεί την οντολογία του;»89 και απαντώντας αναφέρει 

ότι «η βασική διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι το πρώτο κράτος σε 

αντίθεση με το δεύτερο επενδύει στην πρόκληση φόβου προς τρίτους. 

Το πρώτο κράτος επιδιώκει να ασκεί έμμεση πίεση στους μηχανισμούς 

λήψης αποφάσεων τρίτων κρατών μέσω της πολεμικής εμπλοκής του με 

ένα άλλο κράτος. Η έμμεση αυτή πίεση προκύπτει τόσο ποιοτικά όσο 

και ποσοτικά από την ικανότητα του πρώτου κράτους να αντιμετωπίζει 

επιτυχώς τις προκλήσεις της πολεμικής εμπλοκής, αλλά και να παράγει 

πολεμικά πλήγματα αυξημένης σφοδρότητας. Μπορεί τα αμέτοχα 
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κράτη να παρακολουθούν την πολεμική εμπλοκή του κράτους αυτού με 

έναν άλλο παράγοντα από απόσταση ασφαλείας, ταυτόχρονα όμως 

γίνονται δέκτες των μηνυμάτων φόβου που αυτό εκπέμπει προς τη 

διεθνή αρένα μέσω των βίαιων εφαρμογών που παράγει, με 

αποτέλεσμα κάποια από αυτά να μειώνουν τις ανταγωνιστικές τους 

πιέσεις προς αυτό ή ακόμα και να εγκαταλείπουν μια επιθετική στάση 

τους προς το ίδιο»90. Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο 

φόβος μέσω της πρόκλησης του πολεμικού φαινομένου αποτελεί 

κάποιες φορές ένα απαραίτητο συστατικό για την αποτροπή τρίτων. «Σε 

ένα άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα το κράτος επιλέγει να 

δημιουργεί φόβο σε τρίτους –ώστε να αποτρέπει τις επιθετικές τους 

βουλήσεις, πριν αυτές λάβουν χώρα- παρά να γίνεται έρμαιο των 

αρπακτικών διαθέσεων αυτών»91. Χαρακτηριστικά είναι και αυτά που 

αναφέρει ο Harrison – Wagner στην προσπάθειά του να συνδέσει τον 

συστημικό φόβο με το πολεμικό φαινόμενο: 

 

Αν η [συστημική] αναρχία από μόνη της μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο, τότε ο 

πόλεμος μπορεί να είναι πιθανός ακόμα και αν κανένα κράτος δεν πρόκειται να 

ωφεληθεί από αυτόν. […]Επομένως, αν η αναρχία από μόνη της μπορεί να 

οδηγήσει σε πόλεμο τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα κράτη θα 

χρησιμοποιήσουν βία το ένα εναντίον του άλλου εξαιτίας του ότι θα φοβούνται ότι 

σε διαφορετική περίπτωση κάποια άλλα κράτη θα προβούν σε ανάλογη ενέργεια 

εναντίον τους92. 

 

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες εξέτασης του φόβου, αυτός αποκτά 

μία πολυδιάστατη έννοια. Εκτός της πρωταρχικής του λειτουργίας ως 
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μηχανισμός αποδόμησης και απορρύθμισης των «αντανακλαστικών 

μηχανισμών επιβίωσης του αντιπάλου»93, λειτουργεί ταυτόχρονα και 

ως μηχανισμός ενεργοποίησης των αντανακλαστικών του ίδιου του 

κράτους, αποτελώντας συστατικό ενδυνάμωσης της επιθυμίας του 

κράτους για την ενίσχυση των συντελεστών ισχύος του. «Ο φόβος προς 

τον αντίπαλο ή αλλιώς η θεωρία του Metus Hostilis, που προκύπτει από 

το θεώρημα του Σαλούστιου, επενεργεί προς το κράτος που δέχεται το 

συγκεκριμένο φορτίο διάχυσης του αρνητισμού ως κίνητρο εγρήγορσης 

και όχι ως εργαλείο απορρύθμισης. Η διάσταση αυτή του φόβου 

διατηρεί τους μηχανισμούς επιβίωσης του κράτους σε υψηλό επίπεδο 

λειτουργίας, μη επιτρέποντας φαινόμενα ενδοκρατικής χαλάρωσης και 

χιμαιρικών πεποιθήσεων περί της απόκτησης μιας απόλυτης και 

διαρκούς ασφάλειας»94.  

 

 Επίσης, γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι αν ένα κράτος 

επιμένει στη συνεχή υιοθέτηση στρατηγικών παραγωγής φόβου προς 

τα υπόλοιπα κράτη, τότε είναι πολύ πιθανή η δημιουργία συνασπισμού 

εναντίον του. «Η προβολή φόβου μέσω των πολιτικών που υλοποιεί 

ένα κράτος καθώς και η υπέρμετρη χρήση του φόβου ως μηχανισμού 

επιβολής της παρουσίας του στη διεθνή σκηνή, αργά ή γρήγορα, θα 

παράξει μιμητικές διαδικασίες που ως στόχο θα έχουν τη δημιουργία 
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συνασπισμού, ώστε να αντιμετωπισθεί δραστικά ο παράγοντας που 

διαχέει με τις ενέργειές του φόβο»95. Σύμφωνα με τον Σ. Λίτσα στο 

σημείο αυτό προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα: Πώς ορίζεται η 

υπέρμετρη χρήση φόβου; Μπορεί ο φόβος να «μετρηθεί» μέσω μίας 

μονάδας μέτρησης, ώστε να γνωρίζει ο θεωρητικός ή ο λήπτης των 

πολιτικών αποφάσεων πότε ένα κράτος καταφεύγει στην υπερβολική 

χρήση μιας τέτοιας συνθήκης; «Η απάντηση ασφαλώς είναι αρνητική, 

αφού το αποτέλεσμα του φόβου ετεροκαθορίζεται από το φάσμα των 

αντιδράσεων των υπολοίπων κρατών που δέχονται τα μηνύματα και 

που ως βασικό στόχο έχουν την πρόκληση της αποτροπής τρίτων»96. Σε 

ατομικό επίπεδο ο φόβος αποτελεί μία ενστικτώδη φυσιολογική 

αντίδραση απέναντι σε έναν υπαρκτό κίνδυνο. Σύμφωνα με τον Ν. 

Παπαδόπουλο ο φόβος ορίζεται ως: 

 

(…) Ένα έντονο συναίσθημα απέναντι σε έναν πιθανό κίνδυνο. Προκαλεί βιοχημικές 

αλλαγές και ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Δημιουργείται 

στο υποκείμενο η θέληση να φύγει ή να μείνει και να παλέψει (αντίδραση πάλης ή 

φυγής). Ο φόβος διαχωρίζεται από τις φοβίες και το άγχος, γιατί είναι μία 

προσωρινή αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο κίνδυνο97.  

 

«Αντιθέτως, στο επίπεδο της διεθνούς πολιτικής ο φόβος δεν είναι 

συναίσθημα, αλλά αποτελεί μια συγκεκριμένη κατάσταση που είτε θα 

ωθήσει το κράτος να υποχωρήσει υπό το βάρος της πίεσης που του 

ασκεί στην οντολογία του η πηγή ύπαρξης του φόβου, με άλλα λόγια οι 

πολιτικές που εφαρμόζει ένα κράτος – ανταγωνιστής, είτε θα ενισχύσει 

τη διάθεσή του να αντιμετωπίσει ευθέως τον παράγοντα αυτό 
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ανατρέποντας τα πολιτικά δεδομένα που μορφοποιούν την υφιστάμενη 

κατάσταση»98. Έτσι, ένα κράτος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο 

είδη πολιτικών. Είτε μπορεί να επιλέξει την υιοθέτηση εσωστρεφών 

πολιτικών ως προς τα διεθνή τεκταινόμενα επηρεαζόμενο από τον 

συστημικό φόβο, είτε μπορεί να επιλέξει τη σύναψη διακρατικών 

συνεργασιών με στόχο την δική του ενδυνάμωση και παράλληλα τη 

μετουσίωση της διεθνούς πολιτικής ρευστότητας σε πολιτικές που 

στοχεύουν στη μεταστροφή του φόβου σε μοχλό επηρεασμού της 

συμπεριφοράς άλλων κρατών99. «Είναι προφανές ότι όπως οτιδήποτε 

στη διεθνή πολιτική έτσι και ο φόβος δεν έχει μία κανονιστική πορεία 

ως προς τις αντιδράσεις που θα προκαλέσει. Το εύρος των αντιδράσεων 

θα προκύψει ως αποτέλεσμα του επηρεασμού του φόβου πάνω στους 

μηχανισμούς επιβίωσης του κράτους που θα δεχτεί το συγκεκριμένο 

πλήγμα»100. Ο G. Berreman αναφέρει σχετικά: 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο φόβος είναι δικαιολογημένος. Σε εννοιολογικό επίπεδο 

όμως η δικαιολόγηση του φόβου εξαρτάται από το ποσοστό αποδοχής ή 

απόρριψής του από τον παράγοντα που φοβάται101. 

 

 Σε επίπεδο διεθνών σχέσεων ο φόβος προέρχεται από την 

πραγματική απειλή που εκπέμπεται  από τις αναθεωρητικές πολιτικές 

συμπεριφορές ενός κράτους προς το σύνολο των κρατών του διεθνούς 

συστήματος ή προς συγκεκριμένα κράτη. Ο φόβος στην ουσία αποτελεί 

το αποτέλεσμα της απειλής ενός κράτους για την επιβίωση ενός άλλου 

(ειδικά) ή για την ανατροπή του status quo  του διεθνούς συστήματος 
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(γενικά). Έτσι, αν και δεν είναι δυνατή η μέτρηση του φορτίου φόβου 

που εκπέμπεται από ένα κράτος, είναι δυνατή η διαπίστωσή του 

μεγέθους του από το μέγεθος της απειλής που εκπέμπει στο διεθνές 

σύστημα. 

 

 Επομένως, ένα κράτος που εκπέμπει φόβο σε υπέρμετρο βαθμό 

και κυρίως μέσω της χρήσης του πολεμικού φαινομένου είναι 

εκτεθειμένο σε έναν μεγάλο κίνδυνο που είναι η συντονισμένη 

αντίδραση των υπολοίπων κρατών για την αντιμετώπισή του (σύναψη 

συμμαχιών). «Ένα κράτος λοιπόν, το οποίο επιλέγει να λειτουργεί ως 

πηγή πρόκλησης διαρκούς φόβου στη διεθνή πολιτική, οφείλει να 

δεσμεύει μεγάλα φορτία ισχύος, ώστε να φέρει εις πέρας τη 

συγκεκριμένη πολιτική. Στην περίπτωση αυτή που ένα κράτος επιθυμεί 

να αποστέλλει μηνύματα πρόκλησης φόβου προς τους υπόλοιπους 

δρώντες του διεθνούς συστήματος θα πρέπει είτε να το κάνει μέσω της 

χρήσης οργανωμένης βίας είτε να επενδύσει στους πυλώνες ανάδειξης 

πολιτικών απειλής χρήσης βίας (αγορά νέων εξοπλιστικών 

προγραμμάτων, τεχνολογική βελτίωση των ήδη υφιστάμενων, ύπαρξη 

ισχυρών μηχανισμών προπαγάνδας στο εσωτερικό άλλων κρατών 

κ.α.)»102. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η υιοθέτηση μίας τέτοιου 

είδους στρατηγικής από ένα κράτος είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα και 

μοιραία έχει άμεσες συνέπειες στην οικονομία του κράτους που θα την 

επιλέξει. Ταυτόχρονα, η επικέντρωση ενός κράτους στη συλλογή των 

απαραίτητων πόρων και μέσων προς επίτευξη της στρατηγικής του 

φόβου θα οδηγήσει μαθηματικά στη μείωση του βιοτικού επιπέδου 

των πολιτών του. «Η ραγδαία μείωση του βιοτικού επιπέδου του 
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κοινωνικού συνόλου με στόχο τη διατήρηση της πολεμικής 

προσπάθειας αυξάνει τις πιθανότητες βίαιης συλλογικής αντίδρασης 

απέναντι στις πολιτικές επιλογές της κεντρικής κυβέρνησης»103. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραπάνω αποτελεί η ΕΣΣΔ, που 

απέτυχε να εφαρμόσει πολιτικές κοινωνικού περιεχομένου λόγω της 

κλιμάκωσης του στρατηγικού ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ. «Το 

αποτέλεσμα της περιοριστικής αυτής πολιτικής της Μόσχας ήταν η 

εσωτερική της κατάρρευση μέσα σε μια βασανιστική τριετία 

αποτυχημένων πολιτικών, ισχυρών κραδασμών σε εσωτερικό επίπεδο 

και απροσμέτρητης κοινωνικής φτώχιας και εξαθλίωσης (1989-

1991)»104. 

 

 Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η υπέρμετρη 

και διαρκής χρήση του φόβου από ένα κράτος μπορεί να οδηγήσει τα 

άλλα κράτη (που είναι δέκτες του φόβου) σε ένα είδος σταδιακής 

εξοικείωσης με αυτόν. «Μία τέτοια εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα τη 

συχνότερη καταφυγή στη χρήση βίας αυτή καθεαυτής, καθώς το 

κράτος-πομπός φοβικών μηνυμάτων θα επιδιώκει τη συνέχιση της 

αποστολής κυμάτων φόβου στη διεθνή αρένα μέσω πιο σφοδρών 

διαδικασιών χρήσης βίας. Ένα κράτος που επιλέγει να λειτουργεί ως ο 

«νταής» του υποσυστήματος αργά ή γρήγορα θα πέσει θύμα των 

παλικαρισμών του με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην προκαλεί φόβο 

αλλά κανένα άλλο κράτος να μην το λαμβάνει σοβαρά υπόψη του»105. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης πολιτικής 

συμπεριφοράς αποτελεί η Οθωμανική αυτοκρατορία μετά την 
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εκδήλωση της Ελληνικής επανάστασης, όπου η στάση των λαών της 

βαλκανικής αλλά και των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων άλλαξε 

δραματικά. Η Υψηλή Πύλη λειτουργώντας μέσα από μία ακραία 

επιθετική συμπεριφορά δεν μπόρεσε να καλύψει το γεγονός ότι ήταν ο 

«Μεγάλος Ασθενής». Έτσι, δεν μπορούσε πλέον να προκαλέσει φόβο σε 

κανένα και το μόνο που έπραττε ήταν μεγάλης κλίμακας θηριωδίες και 

γενοκτονίες106. 

 

 Συνοψίζοντας  όσα αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, 

καταλήγουμε στην εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων που αφορούν 

την έννοια του συστημικού φόβου, τη διεθνή αναρχία,  το δίλημμα 

ασφαλείας και τη χρήση του φόβου ως μέσο αποτροπής τρίτων. Σε ότι 

αφορά τον συστημικό φόβο, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μία 

δομική κατάσταση του διεθνούς συστήματος, η οποία πηγάζει από την 

εναγώνια προσπάθεια κάθε εθνοκρατικής οντότητας να διατηρήσει την 

συστημική του οντολογία μέσα σε αυτό το σύστημα. Αυτή η 

προσπάθεια η οποία όπως αναλύθηκε συμβαδίζει με την έννοια της 

εθνοκρατικής ασφάλειας, αποτελεί και τον κύριο στόχο κάθε κράτους 

στη διεθνή αρένα. Συνεχίζοντας, αναλύθηκε η έννοια της διεθνούς 

αναρχίας, η οποία και αποτελεί το κύριο δομικό αίτιο της εμφάνισης 

του φαινομένου του συστημικού φόβου. Αναφέρθηκε πως επηρεάζει η 

διεθνής αναρχία τη συμπεριφορά των κρατών στο διεθνές σύστημα και 

πως αυτή τα οδηγεί στην αναζήτηση της ισχύος που με τη σειρά της 

οδηγεί στην εμφάνιση του φόβου. Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερη 

αναφορά στην έννοια της αλληλεπίδρασης των κρατών στη διεθνή 

αρένα και πως αυτή τελικά οδηγεί στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

                                            
106

 Δείτε σχετικά Reid J., «Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse», 1839-1878, Stuttgart, 

Steiner, 2000. 



κρατών σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό περιβάλλον , η οποία με τη 

σειρά της οδηγεί (όχι πάντα) τα κράτη στη χάραξη στρατηγικών 

συνεργασίας. Στη συνέχεια,  αναπτύχθηκε η έννοια του «διλήμματος 

ασφαλείας» ως δομικό αποτέλεσμα του συστημικού φόβου. Αναλύθηκε 

πως η προσπάθεια μίας εθνοκρατικής οντότητας να αυξήσει το επίπεδο 

ισχύος της για να αντιμετωπίσει το συστημικό φόβο, οδηγεί τελικά στην 

αύξηση της ανασφάλειας των άλλων, παράγοντας με τη σειρά του και 

αυτό φόβο. Παράλληλα επισημάνθηκε η δομικός χαρακτήρας του 

«διλήμματος ασφαλείας» και η εγγενής ύπαρξη του. Στο τέλος του 

κεφαλαίου έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε μία διαφορετική προσέγγιση 

του συστημικού φόβου, αυτή τη φορά ως μέσου αποτροπής τρίτων 

μέσα από την εμφάνιση του πολεμικού φαινομένου. Γίνεται ανάλυση 

του τρόπου με τον οποίο ένα κράτος επιδιώκει να ασκεί έμμεση πίεση 

στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων τρίτων κρατών μέσω της 

πολεμικής εμπλοκής του με ένα άλλο κράτος και πως αυτό μπορεί να 

οδηγήσει κάποιες φορές και σε αντίθετα αποτελέσματα, εάν δεν γίνει 

σωστή διαχείριση. 
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4.1  «Η έννοια της ισχύος στις διεθνείς σχέσεις (εισαγωγή)» 
 

 ισχύς είναι μία έννοια που διαδραματίζει σημαντικότατο 

ρόλο στη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων. Παρόλο που σχεδόν 

όλες οι σχολές σκέψης στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων 

έχουν κάτι να αναφέρουν για τον ρόλο και τη φύση της ισχύος, σίγουρα 

η Ρεαλιστική θεώρηση είναι αυτή που επικεντρώνεται περισσότερο στη 

μελέτη της. Οι ρεαλιστές, από την αρχαιότητα έως σήμερα, 

υποστηρίζουν ότι η ισχύς είναι το νόμισμα συναλλαγής των κρατών στο 

διεθνές σύστημα και ότι είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε 

εάν υπάρχει δυναμική ειρήνης ή πολέμου μεταξύ των κρατών. Η φράση 

του Θουκυδίδη ότι: «ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμή  

του και ότι ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιτρέπει η αδυναμία 

Η 



του»107, είναι τόσο επίκαιρη όσο ήταν και όταν περιέγραφε την 

αντιμετώπιση των Μηλίων από τους Αθηναίους το 400 π.Χ. 

 

 Παρόλο που η ρεαλιστική θεωρία είναι απαραίτητη ώστε να 

κατανοηθούν τα διεθνή δρώμενα, υπάρχουν ενστάσεις για την ύπαρξη 

κάποιου είδους διάστασης μεταξύ των απόψεων σε βασικά θέματα 

(όπως είναι και η ισχύς). Αυτό αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο 

κάθε θεωρητικός προσδιορίζει, μετράει και χρησιμοποιεί την έννοια της 

ισχύος.  Το σίγουρο είναι ότι όλοι οι ρεαλιστές είναι θεωρητικοί της 

πολιτικής της ισχύος, η οποία ήταν, είναι και θα είναι το διακύβευμα σε 

κάθε ρεαλιστική προσέγγιση. Προσπαθώντας όμως να προσεγγίσουμε 

το σημείο στο οποίο διαφοροποιούνται τα δύο κύρια ρεύματα του 

Ρεαλισμού (Κλασικού και Δομικού) ως προς την έννοια της ισχύος, θα 

λέγαμε ότι αυτό αφορά στον τρόπο με τον οποίο απαντώνται τα εξής 

ερωτήματα: α) πώς ορίζεται η ισχύς; β) τι προσδίδει ισχύ σε ένα κράτος; 

γ) ποιες οι επιπτώσεις της ισχύος καθεαυτής καθώς και της αναζήτησής 

της; και τέλος δ) πώς γίνεται η μέτρηση των δυνατοτήτων και της 

επιρροής της ισχύος;108  

 

 Έτσι, στα επόμενα τρία υποκεφάλαια θα γίνει μια  

προσπάθεια ερμηνείας της έννοιας της ισχύος από τη σκοπιά τόσο του 

Κλασικού όσο και του Δομικού Ρεαλισμού, καθώς και καθορισμός των 

πηγών, των δρώντων, των γεγονότων και των αποτελεσμάτων της 

ισχύος. Στη συνέχεια θα γίνει διαχωρισμός της έννοιας της ισχύος στις 

τρεις μορφές της, δηλαδή την σκληρή την ήπια και την έξυπνη (εάν 
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εξεταστεί ως μορφή ισχύος) και θα αναλυθεί η καθεμία ξεχωριστά, 

προσδιορίζοντας τι είναι, πως λειτουργεί και τι προσδίδει στα κράτη. 

 

4.1.1 «Κλασικός Ρεαλισμός και Ισχύς (μια προσέγγιση κατά 

Morgenthau και Carr)» 

 

 Στο έργο του «Politics Among Nations», ο Morgenthau 

υποστηρίζει ότι: «η διεθνής πολιτική, όπως όλες οι μορφές πολιτικής, 

είναι μια πάλη για την ισχύ» και συνεχίζοντας, σημειώνει ότι: «όποιος 

και να είναι ο στόχος της διεθνούς πολιτικής, σίγουρα η ισχύς είναι ένας 

ενδιάμεσος στόχος»109. Ο Ε. Carr συμπίπτει με τον Morgenthau, 

υποστηρίζοντας ότι: «η πολιτική είναι όπως και να ‘χει, πολιτική 

απόκτησης ισχύος»110. Επίσης, ο F. Schuman στο έργο του «International 

Politics», ως προάγγελος του ρεαλισμού όπως τον εισήγαγε ο 

Morgenthau μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζει ότι: «όλες οι 

πολιτικές είναι μια πάλη για ισχύ, διότι ενώ η ισχύς αρχικά 

εκλαμβάνεται ως μέσο για την επίτευξη άλλων στόχων, καταλήγει η 

επιδίωξη της να γίνεται ο πρωταρχικός στόχος»111. Συνεχίζοντας, ο 

Morgenthau προσπαθώντας να καθορίσει τι είναι ισχύς, 

αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στις έννοιες της σχετικής (φυσικής) ισχύος 

και της εθνικής ισχύος. Από τη μία, ξεκάθαρα υποστηρίζει ότι: «όταν 

μιλάμε για ισχύ, μιλάμε για τον έλεγχο που ασκεί ένας άνθρωπος στο 

μυαλό και τη δράση άλλων ανθρώπων». Κατά τον ίδιο η πολιτική ισχύς 

«είναι μια ψυχολογική σχέση μεταξύ αυτών που την ασκούν και αυτών 
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στους οποίους ασκείται. Δίνει μία ξεκάθαρη δυνατότητα ελέγχου μέσω 

της επιρροής που ασκεί ο έχων την ισχύ προς αυτόν ο οποίος τη 

δέχεται»112. Η τοποθέτηση αυτή, όπως γίνεται  σαφές, τοποθετεί τον 

Morgenthau στη σχετική (φυσική) προσέγγιση της έννοιας της ισχύος. 

Έτσι, ο Morgenthau καταλήγει να καταδεικνύει ότι ο πολιτικός δρών, 

είτε είναι πρόσωπο είτε είναι κράτος, είναι ικανός να προκαλέσει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα σε κάποιον (ή σε κάποιο άλλο κράτος) στον 

οποίο ασκεί την ισχύ του. Ωστόσο, ο Morgenthau κάνει ένα σαφή 

διαχωρισμό ανάμεσα στην πολιτική και τη φυσική ισχύ. Υποστηρίζει ότι 

υπάρχει μία θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της απειλής χρήσης βίας για 

την επίτευξη ενός σκοπού και της πραγματικής χρήσης βίας. Η δεύτερη 

κατά τον Morgenthau παρουσιάζει μια «παραίτηση από την άσκηση 

πολιτικής ισχύος για χάρη της στρατιωτικής ή ψευδο-στρατιωτικής 

ισχύος»113. Στην ουσία, ψυχολογική δυναμική της ισχύος χάνεται όταν 

φυσική (σκληρή) βία εκλύεται για να επηρεάσει τον αντίπαλο δρώντα. 

Από την άλλη, είναι προφανές ότι ο Morgenthau ερμηνεύει την ισχύ και 

με όρους εθνοκρατικής ισχύος. Όπως οι περισσότεροι κλασικοί 

ρεαλιστές, έτσι και ο Morgenthau προσδιορίζει την ισχύ ανάλογα με το 

μέγεθος των αναγνωρίσιμων και μετρήσιμων πηγών της. Γι’ αυτόν, 

υπάρχουν δύο τύποι στοιχείων που προσδιορίζουν την ισχύ ενός 

κράτους. Τα σταθερά (ποσοτικά) στοιχεία όπως η γεωγραφία, οι 

φυσικοί πόροι, η βιομηχανική ανάπτυξη, η στρατιωτική ισχύς και ο 

πληθυσμός, και τα ποιοτικά όπως ο τρόπος διακυβέρνησης, η εθνική 

συσπείρωση και ομοψυχία καθώς και η ποιότητα της εθνικής 

διπλωματίας. 
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 Ο E. Carr από τη μεριά του, εξισώνει τη διεθνή πολιτική με την 

πολιτική ισχύος, χωρίς όμως να δίνει ένα ξεκάθαρο ορισμό της ισχύος. 

Κατά τον Carr η ισχύς είναι αδιαίρετη, όμως υποστηρίζει ότι για 

ερευνητικούς λόγους μπορεί να αναλυθεί στις εξής κατηγορίες: την 

στρατιωτική ισχύ, την οικονομική ισχύ και τη διαπραγματευτική ισχύ. 

Σύμφωνα με τον Carr, η στρατιωτική ισχύς είναι η σημαντικότερη 

μορφή ισχύος στις διεθνείς σχέσεις (αυτό ίσως οφείλεται και στην 

περίοδο στην οποία γράφτηκε το έργο του). Εξηγεί ότι: «η 

σημαντικότητα της στρατιωτικής ισχύος οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

πόλεμος αποτελεί την υπέρτατη σε δυσμένεια κατάληξη των διεθνών 

σχέσεων»114. Συμπληρώνει ότι η πρωταρχική σημαντικότητα της 

οικονομικής ισχύος έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να μετατραπεί σε 

στρατιωτική. Στην ουσία για τον Carr η στρατιωτική ισχύς είναι τόσο 

σημαντική για ένα κράτος που καταλήγει να έχει διττό ρόλο: αποτελεί 

το μέσο για την επίτευξη ενός στόχου, αλλά αποτελεί και από μόνη της 

ένα στόχο. Γενικά, οι κλασικοί ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι η συνεχής 

αναζήτηση της ισχύος από τα κράτη τελικά οφείλεται στην ακόρεστη 

επιθυμία για ισχύ που υπάρχει έμφυτη στην ανθρώπινη φύση. 

 

 Οι κλασικοί ρεαλιστές έχουν την πεποίθηση ότι η αναζήτηση 

της ισχύος ως βασικό συστατικό της πολιτικής, πηγάζει απευθείας από 

την ανθρώπινη τάση για απόκτηση εξουσίας και δύναμης. Έτσι, ο  

Morgenthau εντοπίζει ως αίτιο συγκέντρωσης ισχύος την ανθρώπινη 

τάση να εξουσιάζει πάνω σε άλλους ανθρώπους, σύμφωνα με τον 
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οποίο: «ο άνθρωπος είναι ένα πολιτικό όν που από τη φύση του 

γεννήθηκε να επιδιώκει την ισχύ (με την έννοια της εξουσίας)»115. 

 

 Ο Morgenthau, σε συνέχεια των παραπάνω, σημειώνει ότι: 

«ενώ όλοι οι άνθρωποι έχουν γεννηθεί για να επιδιώκουν την εξουσία, 

η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι καταλήγουν υπόδουλοι 

στην εξουσία των άλλων». Αποδίδει την επιθυμία για ισχύ σε δύο 

έμφυτες τάσεις της ανθρώπινης φύσης. Η πρώτη εδράζεται στην ίδια 

την επιβίωση του ανθρώπου, εξασφαλίζοντας τις φυσικές του ανάγκες 

για τροφή, στέγη και αναπαραγωγή. Το πρόβλημα εδώ έγκειται στο ότι 

υπάρχει ανταγωνισμός, καθώς αυτά που επιδιώκει είναι περιορισμένα 

διότι: «ότι επιθυμεί ο καθένας για τον εαυτό του, κάποιος άλλος ήδη το 

κατέχει ή το επιδιώκει και αυτός»116. Συνεπώς, «η πάλη και ο 

ανταγωνισμός είναι αναπόφευκτοι». Η δεύτερη, και πιο «διαβολική», 

τάση είναι αυτή που ο Morgenthau ορίζει ως «animus dominandi», ότι 

δηλαδή ο άνθρωπος από τη φύση του θέλει να κυριαρχεί. Αντίθετα με 

την πρώτη τάση, αυτή δεν σχετίζεται με την επιβίωση του ατόμου, αλλά 

με την κοινωνική θέση σε σχέση με τα άλλα άτομα της ίδιας κοινωνίας. 

Ο Morgenthau σημειώνει ότι ενώ υπάρχει ένα όριο στον εγωισμό του 

κάθε ανθρώπου, η επιθυμία για ισχύ-εξουσία είναι απεριόριστη, 

αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «η λαγνεία για την εξουσία ενός 

ανθρώπου θα ικανοποιηθεί μόνο όταν και ο τελευταίος άνθρωπος γίνει 

αντικείμενο υπό την κυριαρχία του, έχοντας γίνει κάτι σαν θεός»117. 
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 Χρησιμοποιώντας την έμφυτη τάση του ανθρώπου για ισχύ ως 

εφαλτήριο, ο Morgenthau προσπαθεί να περιγράψει τη συμπεριφορά 

των κρατών. Εξαιτίας της «ύπαρξης αέναης πάλης για ισχύ σε όλες τις 

εκφάνσεις της κοινωνίας, η διεθνής πολιτική καταλήγει να είναι 

ουσιαστικά πολιτική ισχύος»118. Όπως και το κάθε άτομο ξεχωριστά, 

έτσι και το κάθε κράτος έχει ως στόχο να μεγιστοποιήσει την ισχύ του 

στον υπέρτατο βαθμό. Εστιάζει στη διεθνή πολιτική «ως μία συνεχή 

προσπάθεια ενός κράτους να διατηρήσει και στη συνέχεια να αυξήσει 

το επίπεδο της ισχύος του, ενώ παράλληλα προσπαθεί να έχει υπό 

έλεγχο ή να μειώσει το επίπεδο ισχύος των άλλων κρατών»119. Έτσι, η 

διεθνής πολιτική καταλήγει να είναι στην ουσία μια συνεχής πάλη 

μεταξύ των δυνάμεων που θέλουν να διατηρήσουν το υπάρχον status 

quo και αυτών που θέλουν να το ανατρέψουν. 

 

4.1.2 «Δομικός Ρεαλισμός και Ισχύς» 

 

 Οι δομικοί ρεαλιστές συμπίπτουν με τους κλασικούς στο 

αξίωμα των Διεθνών Σχέσεων ότι η διεθνής πολιτική είναι μια συνεχής 

πάλη για την αναζήτηση της ισχύος, όμως διαφοροποιούνται στο 

σημείο ότι δεν υιοθετούν την κλασική ρεαλιστική προσέγγιση η οποία 

υποστηρίζει ότι αυτή η τάση πηγάζει απευθείας από την ανθρώπινη 

φύση. Ο K. Waltz, για παράδειγμα, σημειώνει ότι: «η διεθνής πολιτική 

είναι το αποτέλεσμα της ισχύος, της διαμάχης και του 

συμβιβασμού»120. Ακόμη και ο T. Hobbes, αν και κατατάσσεται στους 

κλασικούς ρεαλιστές, σημειώνει ότι: «η αναζήτηση της ισχύος πηγάζει 
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από το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια από τον 

άνθρωπο η ισχύς και τα μέσα που χρειάζεται για να επιβιώσει, οπότε 

καταλήγει στην απόκτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων»121. 

 

 Ο K. Waltz εξηγεί ότι: «από τη νεορεαλιστική σκοπιά, ο 

ανταγωνισμός και οι συγκρούσεις μεταξύ των κρατών πηγάζει 

απευθείας από δύο κύρια γεγονότα που προκύπτουν υπό καταστάσεις 

αναρχίας. Κατά πρώτον τα κράτη σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό 

διεθνές σύστημα πρέπει να μεριμνήσουν για την επιβίωση τους και 

κατά δεύτερον να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους». Λόγω της απουσίας 

μίας κεντρικής εξουσίας στο διεθνές σύστημα, οι δομικοί ρεαλιστές 

υποστηρίζουν ότι η ενεργοποίηση της αρχής της αυτοβοήθειας122 είναι 

απαραίτητος τρόπος ενεργείας. Πολύ πριν τον K. Waltz, ο N. Spykman 

παρατήρησε ότι σε ένα άναρχο διεθνές περιβάλλον «κάθε κράτος 

εδράζει την επιβίωσή του πρωταρχικά στη δική του ισχύ και 

δευτερευόντως σε αυτή των συμμάχων του»123. Έτσι, επειδή η 

πιθανότητα χρήσης της ισχύος από ένα κράτος εναντίον ενός άλλου 

ενυπάρχει πάντα, το κάθε κράτος πρέπει να λάβει τα μέτρα του ώστε να 

εξασφαλίσει την επιβίωση του. Κατά του δομικούς ρεαλιστές αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί  με τη συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού 

επιπέδου ισχύος. Σύμφωνα με τον Gilpin: «η ισχύς είναι η σύνθεση των 

στρατιωτικών, οικονομικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων των 

κρατών»124. Ωστόσο, ο K. Waltz και άλλοι δομικοί ρεαλιστές 
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υποστηρίζουν ότι η κατανομή των δυνατοτήτων στο διεθνές σύστημα 

είναι η νευραλγική ανεξάρτητη μεταβλητή για να εξηγηθούν διεθνή 

φαινόμενα όπως ο πόλεμος, οι συμμαχίες και η ισορροπία ισχύος. 

Ωστόσο το ερώτημα που προκύπτει είναι πως επηρεάζεται η 

συμπεριφορά των κρατών από την εκάστοτε κατανομή της ισχύος στο 

διεθνές σύστημα. Ο K. Waltz πάνω σε αυτό υποστηρίζει ότι τα κράτη και 

κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανήσυχες για τις 

δυνατότητες των άλλων κρατών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκέντρωση 

του απαραίτητου μεγέθους ισχύος είναι ο μόνος τρόπος εξασφάλισης. 

 

 Σύμφωνα με έναν άλλο μεγάλο θεωρητικό του δομικού 

ρεαλισμού, τον J. Mearsheimer, η δομή του διεθνούς συστήματος ωθεί 

τα κράτη στη μεγιστοποίηση του επιπέδου ισχύος τους σε σχέση με τα 

άλλα. Το περιβάλλον στο οποίο δρουν τα κράτη, κατά τον J. 

Mearsheimer, είναι υπεύθυνο για τη συνεχή αναζήτηση ισχύος και που 

ωθεί τα κράτη στην αναζήτηση των κατάλληλων ευκαιριών ώστε να 

ισχυροποιούνται απέναντι στους αντιπάλους τους. Παραθέτει πέντε 

βασικούς ισχυρισμούς σχετικά με το διεθνές σύστημα: α) είναι άναρχο 

β) όλες οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ένα μέγεθος επιθετικής στρατιωτικής 

ισχύος γ) τα κράτη είναι καχύποπτα σε σχέση με τις προθέσεις των 

άλλων κρατών δ) η επιβίωση είναι ο πρωταρχικός στόχος κάθε κράτους 

και ε) όλα τα κράτη δρουν ορθολογικά. Έτσι, ο J. Mearsheimer 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη ακολουθώντας τις πέντε αυτές 

προϋποθέσεις, καταλήγουν αναπόφευκτα στο να επιδιώκουν τη 

μεγιστοποίηση της ισχύος τους125. 
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 Σε αντίθεση με τον Waltz, ο J. Mearsheimer υποστηρίζει ότι ο 

προσφορότερος τρόπος επιβίωσης ενός κράτους σε ένα άναρχο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και ακολουθώντας την αρχή της 

αυτοβοήθειας, είναι η συγκέντρωση (ή η επιδίωξη συγκέντρωσης) 

περισσότερης ισχύος από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Το ιδανικό, αν και 

κατά τον J. Mearsheimer αδύνατο να επιτευχθεί, για την επιβίωση μίας 

μεγάλης δύναμης, θα ήταν να εδραιωθεί ως παγκόσμια ηγεμονία. Έτσι, 

η ισχύς είναι ο βασικός πυλώνας της θεωρίας του επιθετικού ρεαλισμού 

και ο J. Mearsheimer υποστηρίζει ότι η ανάλυση της συμπεριφοράς 

ενός κράτους μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν διευκρινίσουμε σαφώς το 

επίπεδο ισχύος του. Όπως ο Waltz  έτσι και ο J. Mearsheimer υιοθετεί 

τα ίδια στοιχεία ως συστατικά της ισχύος ενός κράτους, όμως 

διαφοροποιείται στο ότι αποδίδει έναν πιο αξιόπιστο τρόπο μέτρησής 

της. Ο J. Mearsheimer ξεκινάει διαχωρίζοντας τα δύο κύρια είδη της 

κρατικής ισχύος: τη στρατιωτική ισχύ και τη λανθάνουσα ισχύ. Η 

ουσιώδης και αποτελεσματική μορφή ισχύος για τον J. Mearsheimer 

είναι η στρατιωτική, εστιάζοντας στο μέγεθος και τις δυνατότητές 

κυρίως του στρατού ξηράς, συγκρίνοντας και σχετίζοντάς τη πάντα με 

αυτή των αντίπαλων κρατών. 

 

 Συνοψίζοντας, οι δομικοί ρεαλιστές είναι θεωρητικοί της 

πολιτικής ισχύος.  Η εικόνα ενός διεθνούς συστήματος όπου τα κράτη 

παλεύουν για την ισχύ και την ασφάλεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 

στη δόμηση αυτής της θεωρίας. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο S.Walt: «η 

αντίληψη της ισχύος είναι κεντρική στη ρεαλιστική θεωρία, όμως 

υπάρχουν διαφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 



μετρηθεί»126. Έτσι, η μη ύπαρξη ενός συγκεκριμένου και καθολικά 

αποδεκτού σχετικού τρόπου μέτρησης της ισχύος, αποτελεί και την 

αχίλλειο πτέρνα της ρεαλιστικής θεωρίας.  

 

4.1.3 «Ισχύς: πηγές (πόροι), δρώντες, γεγονότα και 

αποτελέσματα» 

 

 Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτει μελετώντας την έννοια 

της ισχύος, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, 

είναι πως μπορούμε να μετρήσουμε αποτελεσματικά το μέγεθός της. 

Πως, λοιπόν, μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε την ισχύ 

ενός προσώπου, ενός οργανισμού και τελικά μιας εθνοκρατικής 

οντότητας. Έτσι, για να μετρήσουμε το μέγεθος της ισχύος πρέπει 

πρώτα να διευκρινιστεί τι ακριβώς είναι ισχύς και πιο πολύ πρέπει να 

διασαφηνιστεί από ποιο πρίσμα την προσεγγίζουμε και την εξετάζουμε. 

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι όλα τα αντικείμενα εξέτασης μας 

δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα κοιτώντας τα από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι 

για να συνταχθεί αυτό το υποκεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

ανάλυσης η προσέγγιση του J. Hart στο έργο του « Οι Τρεις 

Προσεγγίσεις για τη Μέτρηση της Ισχύος στις Διεθνείς Σχέσεις»127 και 

κυρίως η κατηγοριοποίηση που αυτός ακολουθεί, η οποία είναι αρκετά 

πλήρης, λιτή και εμπεριστατωμένη.  
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 Σύμφωνα με τον Hart, υπάρχουν τρεις κύριες προσεγγίσεις για 

την αποτίμηση του μεγέθους της ισχύος: α) ο έλεγχος των πόρων β) ο 

έλεγχος των δρώντων και γ) ο έλεγχος στα γεγονότα και τα 

αποτελέσματα. Όμως, ας παρουσιάσουμε σε βάθος τι μας προσφέρει η 

καθεμία από αυτές τις προσεγγίσεις: 

 

 Η ισχύς ως έλεγχος των πόρων 

 

 Η προσέγγιση του ελέγχου των πόρων είναι η πιο ευρέως 

αποδεκτή στη μελέτη της κρατικής ισχύος128. Οι στρατιωτικές δαπάνες, 

το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) 

και ο πληθυσμός, συχνά χρησιμοποιούνται ως δείκτες κρατικής ισχύος 

στις θετικές επιστήμες. Στην ουσία αυτή η προσέγγιση μας εξηγεί πως ο 

έλεγχος των πόρων μπορεί να μεταφραστεί σε έλεγχο των δρώντων και 

των γεγονότων. Για παράδειγμα, μερίδα ερευνητών υποστηρίζουν ότι 

εάν κάποιος καταφέρει να μετρήσει τις «μη απτές» πηγές ισχύος όπως 

τη δομή των ενόπλων δυνάμεων, την ηγετική ικανότητα και την 

επιθυμία χρήσης βίας όταν κρίνεται απαραίτητο, τότε μπορεί να 

εξηγήσει ή να προβλέψει με ικανοποιητικό βαθμό, το αποτέλεσμα μιας 

σύρραξης μεταξύ κρατών. Έτσι υπάρχει μία διαδικασία μετατροπής, 

μέσω της οποίας ο έλεγχος των πόρων μεταφράζεται σε έλεγχο των 

δρώντων και των γεγονότων129. Θεωρείται ότι ένα μείγμα πόρων, απτών 

και μη απτών, μπορούν να μετρηθούν ώστε να καταλήξουμε στον 

προσδιορισμό της ικανότητας ενός κράτους να ακολουθήσει την 

                                            
128

 Βλ. για παράδειγμα David Singer J. and Small M., «The Composition and Status Ordering of the 

International System:1815-1940», World Politics, 1966, Vol.18 και Modelski G., «World Power 

Concentrations: Typology, Data, Explanatory Framework», General Learning Press, Morristown, 

1974. 
129

 Βλ. Knorr K., «The Power of Nations: The Political Economy of International Relations», Basic 

Books, New York, 1975. 



πολιτική του ανεξάρτητα από την εναντίωση  των άλλων κρατών. Οι 

κύριες αδυναμίες αυτής της προσέγγισης είναι οι εξής: 1) δεν είναι 

σίγουρο ότι οι δρώντες θα είναι πάντα σε θέση να χρησιμοποιήσουν 

όλους τους πόρους, οι οποίοι θεωρητικά είναι στη διάθεσή τους 2) δεν 

είναι πάντα ξεκάθαρο τι είδους πόροι πρέπει να συμπεριληφθούν σε 

μία καθολική μέτρηση της ισχύος. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι για κάθε 

είδος σύγκρουσης πρέπει να αναλυθεί διαφορετικός συνδυασμός 

πόρων για να αποτιμηθεί το αποτέλεσμα 3) κάποια είδη πόρων 

(συνήθως μη απτών) είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν, όπως π.χ. η 

επιθυμία ενός κράτους να κάνει χρήση της ισχύος του (με την έννοια 

της έκλυσης βίας) 4) η επικέντρωση στην εθνοκρατική ισχύ μας οδηγεί 

σχεδόν στον πλήρη αποκλεισμό μη κρατικών παραγόντων που μπορούν 

να επηρεάσουν τα αποτέλεσμα μίας σύγκρουσης και 5) δεν είναι 

ξεκάθαρο (σε συνέχεια του προηγούμενου) πως πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε έννοιες όπως την αλληλεξάρτηση, τους συνασπισμούς 

και τη συλλογική δράση κατά την αποτίμηση της ισχύος. 

 

 Η ισχύς ως έλεγχος των δρώντων 

 

 Η προσέγγιση του ελέγχου των δρώντων είναι ίσως η πιο 

οικεία στους επιστήμονες της πολιτικής επιστήμης. Ο ορισμός της 

ισχύος όπως δίδεται από τον R.Dahl130, δηλαδή ως η ικανότητα του Α να 

αναγκάσει τον Β να πράξει κάτι που αλλιώς δεν θα το έπραττε, είναι ο 

ορισμός του ελέγχου των δρώντων. Μία πιθανή αντίρρηση στον ορισμό 

του Dahl θα ήταν ότι εάν ο Α δεν επιθυμεί ο Β να κάνει αυτό το «κάτι», 

τότε η ικανότητα του να αναγκάσει τον Β τελικά να το κάνει δεν είναι 
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και τόσο προσοδοφόρα, εφόσον η μη χρήση της ισχύος του παράγει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, κάποιοι θεωρητικοί διαχωρίζουν τη 

«θετική»  από την «αρνητική» ισχύ, όπου «αρνητική» ισχύς είναι η 

ικανότητα να αναγκάσεις κάποιον να κάνει το αντίθετο από ότι 

επιθυμείς.  Μία δεύτερη αντίρρηση είναι ότι ίσως ο Α να είναι ικανός να 

αναγκάσει τον Β να κάνει κάτι που επιθυμεί, όμως δεν μπορεί να κάνει 

το ίδιο και σε άλλους δρώντες. Έτσι, ο Dahl υποστηρίζει ότι η ισχύς ως 

έλεγχος των δρώντων πρέπει να εξετάζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

πεδίο δράσης. Είναι αναγκαίο η εξέταση της ισχύος να περιορίζεται σε 

ένα συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας και δράσης. Έτσι, είναι πιθανό 

ο Α να έχει ισχύ πάνω στον Β σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δράσης αλλά 

όχι σε ένα άλλο. Επίσης, η ισχύς μπορεί να είναι καταναγκαστική ή μη 

καταναγκαστική. Ο Α μπορεί να αναγκάσει τον Β να κάνει κάτι το οποίο 

δεν θα έκανε χρησιμοποιώντας μόνο την απειλή ή την πειθώ. Αυτό το 

είδος της ισχύος, ως έλεγχος ενός δρώντα, συχνά ονομάζεται 

«επιρροή», ώστε να διαχωριστεί από την καταναγκαστική ισχύ. Από την 

άλλη, ο Κ.Knorr ονομάζει τη μη καταναγκαστική ισχύ ως «επιρροή μη 

ισχύος»131, για να τη διαχωρίσει τόσο από την καταναγκαστική ισχύ όσο 

και από την επιρροή, όπως αναφέρθηκαν πριν, επισημαίνοντας ότι η 

μελέτη της είναι σχετικά παραμελημένη. Επίσης, ο Knorr κάνει ένα 

διαχωρισμό μεταξύ της ισχύος με πρόθεση και της ισχύος χωρίς 

πρόθεση. Η ισχύς χωρίς πρόθεση είναι αυτή κατά την οποία ο Β αλλάζει 

τη συμπεριφορά του λόγω της υποψίας ότι ο Α θα πράξει κάτι για το 

οποίο ο Α δεν έχει πρόθεση. Ανεξάρτητα εάν το αποτέλεσμα είναι 

θετικό ή αρνητικό για τον Α, το σίγουρο είναι ότι δεν είχε την πρόθεση 
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να το προκαλέσει. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ο Knorr αποκαλεί 

«σιωπηλή ισχύ». 

 

 

 

 

 Η ισχύς ως έλεγχος των γεγονότων και των αποτελεσμάτων 

 

 Η προσέγγιση αυτή διατυπώθηκε από τον J.Coleman με το 

έργο του «Τα Μαθηματικά της Συλλογικής Δράσης»132. Βασίζεται σε μια 

θεωρία ισχύος λογική επιλογής, στην οποία τα αίτια ελέγχου των πόρων 

ή των δρώντων προκύπτουν από την επιθυμία επίτευξης ενός 

συγκεκριμένου αποτελέσματος. Ως επιθυμητά αποτελέσματα ή στόχοι 

ορίζονται οι εκβάσεις οι οποίες παράγουν αύξηση του οφέλους για τον 

δρώντα, όπου το όφελος ισοδυναμεί «με μία λειτουργία σύμφωνη με 

τις προτιμήσεις του δρώντα πάνω στην επίτευξη συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων». Αντί να κάνει μια απευθείας σύνδεση μεταξύ των 

ενεργειών και των αποτελεσμάτων, ο Coleman θέτει ενδιάμεσες 

παραμέτρους μεταξύ τόσο των ενεργειών και των γεγονότων όσο και 

μεταξύ των γεγονότων και των αποτελεσμάτων. Κάθε γεγονός 

συνδέεται με ένα τουλάχιστον αποτέλεσμα για κάθε δρώντα και κάθε 

αποτέλεσμα συνδέεται με μια επιρροή στο όφελος. Τα γεγονότα που 

συνδέονται με περισσότερα αποτελέσματα, με μία πιθανολογική 

προσέγγιση, θα σχετιστούν με τέτοια επιρροή στο όφελος όσο το 

άθροισμα των οφελών του κάθε αποτελέσματος ξεχωριστά. Η 

επικέντρωση στα γεγονότα απ’ ότι στα αποτελέσματα, απελευθερώνει 
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τον αναλυτή από το να καθορίσει όλα τα πιθανά αποτελέσματα μίας 

δράσης και του επιτρέπει να αφοσιωθεί στα γεγονότα, τα οποία 

σίγουρα θα είναι πολύ λιγότερα σε αριθμό και τα οποία ίσως 

σχετίζονται με ομάδα αποτελεσμάτων τα οποία συνδέονται αμοιβαία. 

Έτσι, γίνεται σαφές ότι εάν ένας δρώντας έχει ολοκληρωτικό έλεγχο στα 

αποτελέσματα, τότε δεν έχει ανάγκη να ελέγχει τους άλλους δρώντες. 

Ομοίως, εφόσον κάποιος επιδιώκει να χρησιμοποιήσει πόρους για να 

αποκτήσει τον έλεγχο των γεγονότων, δεν συνεπάγεται a priori ότι ο 

βαθμός ελέγχου των γεγονότων είναι ανάλογος του βαθμού ελέγχου 

των πόρων. Έτσι, εάν οι δρώντες δεν καθορίσουν τον έλεγχο των πόρων 

και των άλλων δρώντων ως προτεραιότητα, τότε αυτό αποκτά 

δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Η 

πιο κοινή μορφή ελέγχου των γεγονότων στη σύγχρονη διεθνή πολιτική 

περιγράφεται ως ο έλεγχος σε αμοιβαία επηρεάζοντα γεγονότα, 

κατάσταση που είναι γνωστή και ως «αλληλεξάρτηση». Συνοψίζοντας, η 

προσέγγιση του ελέγχου των γεγονότων και των αποτελεσμάτων, όπως 

περιγράφεται από τον Coleman, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη 

μέτρηση της ισχύος σε περιβάλλον αλληλεξάρτησης133 και συλλογικής 

δράσης. Επιτρέπει σε κάποιον να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την 

ισχύ και τον έλεγχο των πόρων, από τις εκτιμήσεις του ελέγχου πάνω 

στα γεγονότα.  

 

4.2 «Η έννοια της σκληρής ισχύος» 
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 Η σκληρή ισχύς είναι μία απλή και «ενστικτώδης» μορφή ισχύος. 

Γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή από άλλες μορφές ισχύος (π.χ. της ήπιας) 

και είναι λιγότερο κοστοβόρο να την ενεργοποιήσεις, όχι από 

οικονομική άποψη αλλά σε σχέση με την ικανότητα να κατανοηθεί το 

είδος της σκληρής ισχύος που απαιτείται για να γίνει αποτελεσματική 

κάθε φορά. Η σκληρή ισχύς είναι η αρχαιότερη μορφή ισχύος και 

εκδηλώνεται από μόνη της με πολύ πρακτικό και συμπαγή τρόπο. 

Επιπλέον, η σκληρή ισχύς είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή και τα 

αποτελέσματά της είναι εύκολο να μετρηθούν. Όπως και η ήπια ισχύς, 

δεν αποτελεί από μόνη της απλά ένα ιδεολογικό εργαλείο προσέγγισης 

των γεγονότων αλλά μπορεί να βρεθεί, να συνεξετάζεται και να 

συνεκτιμάται και με άλλες παρεμφερείς έννοιες, γεγονότα και 

φαινόμενα της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων.  

 

 «Όλοι είναι εξοικειωμένοι με τη σκληρή ισχύ. Βρίσκεται στα 

κίνητρα (καρότο) και στις απειλές (μαστίγιο)»134. Η σκληρή ισχύς 

ορίζεται ως η ικανότητα να πάρεις αυτό που θέλεις μέσω της χρήσης 

στρατιωτικής δύναμης (κυρίως), οικονομικής δύναμης ή απειλής χρήσης 

αυτών των δύο (ως αλληλοενισχυόμενες έννοιες). Έτσι, η σκληρή ισχύς 

εδράζεται αναπόφευκτα στον έλεγχο των πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη 

αυτό καταλαβαίνουμε ότι απέχει πάρα πολύ από την ήπια ισχύ, αφού 

εξ ορισμού είναι μία μορφή ισχύος που βασίζεται στη συγκέντρωση όσο 

το δυνατόν περισσοτέρων πόρων από τους απαιτούμενους για να 

πραγματοποιηθεί (με την έννοια της επιβολής) μία επιθυμία-στόχος. 

Με τον όρο «πόροι» εννοούμε φυσικές (απτές) πηγές ισχύος και όχι μη 

απτές όπως είναι οι ιδέες και οι απόψεις. Από αυτή την προσέγγιση, 
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γίνεται αμέσως αντιληπτό γιατί είναι τόσο ριζοσπαστικά διαφορετική 

από την ήπια ισχύ, η οποία θα αναλυθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

 

 Όμως κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο να αναλυθεί πως ακριβώς 

προσδιορίζεται η έννοια της σκληρής ισχύος. Πρώτα απ’ όλα υπάρχουν 

διαφορετικοί βαθμοί παρακίνησης όπως και διαφορετικοί βαθμοί 

εξαναγκασμού. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, το 

στοιχείο-κλειδί είναι στην ουσία η ικανότητα απειλής χρήσης των 

πόρων που κάποιος κατέχει.  Αυτή η «απειλή» είναι το πρώτο σημάδι 

που μας φανερώνει την ύπαρξη της σκληρής ισχύος. Παρόλα αυτά, η 

προϋπόθεση είναι ότι αυτός που απειλεί είναι και σε θέση να 

πραγματοποιήσει αυτά τα οποία δηλώνει. Με λίγα λόγια, οι «μπλόφες» 

δεν επιτρέπονται. Η σκληρή ισχύς του Α προς τον Β εξαρτάται από την 

ικανότητα του να μετατρέψει την απειλή του σε πραγματικότητα. Εδώ 

πρέπει να επιμείνουμε στην έννοια του εξαναγκασμού, ο οποίος σαν 

γενική κατηγορία μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα έντασης. Στην 

ουσία αναφέροντας την έννοια του εξαναγκασμού μιλάμε για τη χρήση 

βίας. Εφόσον η λέξη «βία» είναι κάπως γενική, είναι καλύτερο να πούμε 

ότι ο εξαναγκασμός έχει να κάνει πιο πολύ με την υιοθέτηση της 

φυσικής βίας. Η βία, στην ουσία, μπορεί να αποτιμηθεί ως ένα «θετικό» 

χαρακτηριστικό: όταν χρησιμοποιείς βία, έχεις την ικανότητα και τη 

διάθεση να κάνεις σπουδαία πράγματα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις 

π.χ. τη βία για να διατηρήσεις την έννομη τάξη, το επίπεδο ευγένειας ή 

άλλες ευχάριστες, ευεργετικές και αποδεκτές για κάθε κοινωνία έννοιες 

και θεσμούς. Ωστόσο, στην ουσία αναφέροντας τη λέξη βία, μπορούμε 

εύκολα να παρεξηγηθούμε και να χαρακτηριστούμε ως βίαιοι 



χαρακτήρες. Για αυτό, η λέξη «καταναγκασμός», με την έννοια της 

χρήσης βίας, γίνεται περισσότερο και πιο αδιαμαρτύρητα αποδεκτή. 

 

 Γενικά, η σκληρή ισχύς είναι μία πολυδιάστατη όσο και 

ενστικτώδης μορφή ισχύος. Βασίζεται πρωτίστως και περισσότερο στην 

κατοχή συγκεκριμένων βασικών πόρων, μεταξύ των οποίων τα χρήματα 

και τα υλικά μέσα για να εξαναγκάσεις. Ωστόσο, παρά τη συνεχή 

ιδεολογική της προσέγγιση, αυτή γίνεται ακόμα πιο εύκολα αντιληπτή 

όταν την εξετάζουμε σε επίπεδο διεθνών σχέσεων και συγκεκριμένα ως 

εργαλείο για να λυθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών. Έτσι, 

παρακάτω θα αφήσουμε την κοινωνική έκφανση της σκληρής ισχύος 

και θα επικεντρωθούμε στη διακρατική. 

 

 Πρώτα απ’ όλα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη.  Η σκληρή ισχύς συνδέεται άμεσα με τον ρεαλισμό135. 

Οι ρεαλιστές απεικονίζουν το διεθνές σύστημα ως ένα άναρχο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο μόνο τα κράτη είναι οι κύριοι του 

και δρώντες. κάθε κράτος επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της ασφάλειάς 

του και έτσι υπάρχει ένας συνεχής ανταγωνισμός ώστε να αποκτηθεί 

όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα. Για να 

υπερασπιστούν και να προστατέψουν την ύπαρξή τους τα κράτη, 

μπορούν να υπολογίζουν μόνο στην ενεργοποίηση της αρχής της 

αυτοβοήθειας. Ο βασικός κανόνας του διεθνούς συστήματος είναι 

«superiorem non recognoscens», που σημαίνει ότι τα κράτη δεν 

αναγνωρίζουν καμία υπέρτατη εξουσία. Οι διεθνείς οργανισμοί και τα 
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διεθνή ιδρύματα – θεσμοί, δεν λογίζονται ως παίκτες στην επίλυση 

διαφορών και συγκρούσεων. Τα κράτη ενδιαφέρονται πρωτίστως για 

την επιβίωση τους. Αυτός ο πρωταρχικός σκοπός για επιβίωση είναι ο 

καθαριστικός παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και 

ωθεί τα κράτη να υιοθετήσουν – αποκτήσουν επιθετικές στρατιωτικές 

δυνατότητες, τόσο για έξωθεν παρεμβάσεις όσο και για την αύξηση του 

σχετικού επιπέδου ισχύος τους. Στην ουσία αυτό είναι το γενικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο κάνει την εμφάνισή της η σκληρή ισχύς σε διεθνές 

επίπεδο. 

 

 Κατά δεύτερο υπάρχει και μία άλλη προϋπόθεση που πρέπει να 

γίνει αντιληπτή, εξετάζοντας το ιδεολογικό-θεωρητικό υπόβαθρο της 

σκληρής ισχύος στις διεθνείς σχέσεις. Συχνά οι υποστηρικτές της 

σκληρής ισχύος δεν λαμβάνουν υπόψη την ήπια ισχύ. Στην ουσία για 

τους περισσότερους από αυτούς η ήπια ισχύς δεν είναι καν μορφή 

ισχύος, αλλά παραίτηση από την επιδίωξή της. Ένα καλό παράδειγμα 

αυτής της άποψης μπορεί να βρεθεί  στον βιβλίο του R. Kagan, 

«Παράδεισος και Ισχύς»136. Από την έναρξη του βιβλίου μπορεί ο 

συγγραφέας παραθέτει την άποψή του πάνω στην ισχύ, η οποία είναι 

εν συντομία η εξής: Εάν τα κράτη θέλουν να ζήσουν σε ένα 

«παράδεισο», πρέπει αυτόματα και εξολοκλήρου να αποτάξουν την 

ισχύ. Με άλλα λόγια αν αποφασίσεις να ζήσεις ειρηνικά, όπως στον 

παράδεισο, σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχεις καμία επαφή με 

οποιαδήποτε μορφή ισχύος, αφού η ισχύς δεν μπορεί ποτέ να είναι 

συνυφασμένη με τον παράδεισο. Αντίθετα η ισχύς είναι «κακή» και 

«βρώμικη», σημαίνει βία και τελικά σκοτώνει. Στην ουσία είναι το 
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ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα φανταζόμασταν ως παράδεισο. 

Κατά τη γνώμη του πάντα, ισχύς σημαίνει στρατιωτική ισχύς και είναι 

ταυτόσημη με την σκληρή ισχύ. Είναι η δυνατότητα ενός κράτους να 

επιλύει προβλήματα χρησιμοποιώντας βία και φτάνοντας τελικά στο 

φαινόμενο του πολέμου. Αυτό είναι ισχύς, τίποτα περισσότερο και 

τίποτα λιγότερο: είναι απολίτιστη, ωμή, αδίστακτη και αδυσώπητη. 

 

 Ωστόσο, τόσο ο R. Kagan όπως και πολλοί άλλοι ρεαλιστές, δεν 

πιστεύουν ότι η ισχύς μπορεί να υπάρχει σε κάποια άλλη μορφή εκτός 

της σκληρής. Για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι ακριβώς αυτή η 

πεποίθησή τους. Οι ρεαλιστές ίσως υποθέτουν ότι υπάρχουν και 

κάποιες άλλες μορφές ισχύος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουν 

ότι μπορούν να είναι τόσο αποτελεσματικές όσο είναι η σκληρή ισχύς. 

Δηλαδή, οι ρεαλιστές επικεντρώνονται στην έννοια της 

«αποτελεσματικότητας της ισχύος». Δεν είναι επικριτικοί προς τις άλλες 

μορφές της ισχύος αλλά αμφιβάλλουν ως προς το μέγεθος της 

αποτελεσματικότητάς τους, σε σχέση πάντα με τη σκληρή ισχύ. 

 

4.3 «Η έννοια της ήπιας ισχύος» 

 

 Σε αντίθεση με τους υποστηρικτές της σκληρής ισχύος, οι οποίοι 

δεν εκτιμούν ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα της ήπιας ισχύος, οι 

υποστηρικτές της ήπιας ισχύος υπολογίζουν σημαντικά τη δυναμική της 

σκληρής ισχύος. Η διαφορά όμως είναι ότι αναγνωρίζουν και άλλες 

μορφές ισχύος, που εν προκειμένω μία από αυτές είναι η ίδια η ήπια 

ισχύς. 

 



 Ο γνωστός εισηγητής της θεωρίας της ήπιας ισχύος J. Nye 

σημειώνει: « κάποιες φορές είναι δυνατόν να αποκομίσεις τα οφέλη 

που επιθυμείς χωρίς να χρησιμοποιήσεις αισθητές απειλές. Ο έμμεσος 

τρόπος να επιτύχεις κάτι, συχνά ονομάζεται ως το δεύτερο πρόσωπο 

της ισχύος»137. Θέτοντάς τη σε μία άλλη βάση «ένα κράτος ίσως 

επιτύχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί στη διεθνή πολιτική επειδή 

άλλα κράτη, τα οποία είτε θαυμάζουν τις αξίες που εκφράζει, είτε 

εμπνέεται από την εξωστρέφειά του, επιθυμούν να το ακολουθήσουν 

και να το στηρίξουν στις πολιτικές του»138. Αυτό είναι η ήπια ισχύς: να 

κάνεις τους άλλους να επιθυμούν αυτό που εσύ επιθυμείς. Κάνε τους 

άλλους να συμπορευθούν μαζί σου από το να τους εξαναγκάσεις. 

Συνοψίζοντας, η έννοια της ήπιας ισχύος εδράζεται στην ικανότητα να 

διαμορφώσεις τις προτιμήσεις άλλων, χωρίς την χρήση εξαναγκασμού 

και βίας. 

 

 Για παράδειγμα, σε προσωπικό-κοινωνικό επίπεδο όλοι είναι 

εξοικειωμένοι με τις έννοιες της προσέλκυσης και της γοητείας. Στις 

σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, συνήθως δεν χρησιμοποιούμε 

βία και εξαναγκασμό αλλά πειθώ, προσέλκυση και καλούς τρόπους. 

Μολονότι ακόμα και στις διαπροσωπικές σχέσεις έχουμε προσδοκίες 

και στόχους και θέλουμε να τους επιτύχουμε, γνωρίζουμε ότι χρειάζεται 

να συμπεριφερθούμε κατάλληλα στους συνανθρώπους μας ώστε να 

μας στηρίξουν. Βέβαια, υπάρχει η περίπτωση κατά την οποία οι στόχοι 

και οι επιθυμίες δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων αντιτίθενται. Σε αυτή 

την περίπτωση κάνει την εμφάνισή της η έννοια της ισχύος στην φυσική 
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της μορφή, δηλαδή η ικανότητα επίτευξης στόχων σε περιβάλλον 

εναντίωσης. 

 

 Γενικά, επειδή η ήπια ισχύς έχει να κάνει με την ικανότητα 

προσέλκυσης του κόσμου χωρίς τη χρήση εξαναγκασμού, διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο η έννοια της νομιμότητας. Όπως αναφέρει ο Nye: «εάν 

ο κόσμος ή ένα κράτος πιστεύει ότι οι στόχοι των ΗΠΑ είναι νόμιμοι, 

είναι πιο εύκολο να τους πείσεις να σε ακολουθήσουν, χωρίς να 

χρειάζονται απειλές ή δωροδοκίες». Επιπλέον, η ήπια ισχύς σε αντίθεση 

με την σκληρή, αυξάνει τα επίπεδα εξωτερικής νομιμοποίησης, κάτι που 

είναι πολύ σημαντικό στη διεθνή αρένα. Σύμφωνα πάντα με τον Nye: 

«Η επίκληση αξιών, ενδιαφερόντων και προτιμήσεων που υιοθετούν 

και άλλοι, μπορεί υπό προϋποθέσεις να αντικαταστήσει την εξάρτηση 

στο καρότο και το μαστίγιο»139. Αυτό στις ημέρες μας είναι πέρα για 

πέρα αληθινό όπου «οι στρατοί είναι αρκετά ικανοί να κερδίζουν 

εναντίον άλλων κρατών αλλά χαμηλής σημασίας στην επίτευξη νίκης 

εναντίον κάποιας ιδεολογίας»140. Συνεπώς, «η σημερινή έννοια της 

νίκης βασίζεται στην προσέλκυση ξένων πληθυσμών με το μέρος μας» 

και «είναι πιο εύκολα να κάνεις τη δημοκρατία ελκυστική από το να την 

επιβάλλεις διά της βίας»141. 

 

 Συνοψίζοντας, η ήπια ισχύς δεν είναι υποκατάστατο ή μία εξέλιξη 

της σκληρής ισχύος. Είναι μία άλλη μορφή ισχύος. Η κατανόηση των 

δυνατοτήτων της σημαίνει αύξηση του συνολικού επιπέδου ισχύος, 
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χωρίς να εκμηδενίζεται σε καμία περίπτωση η αξία της σκληρής ισχύος 

ως «μέσο επιτυχίας στο διεθνές σύστημα». 

 

 Συνεχίζοντας, έχοντας αναλύσει την έννοια της ήπιας ισχύος σε 

γενικό επίπεδο, θα επικεντρωθούμε στο πως λειτουργεί σε διεθνές 

επίπεδο και τι προσδίδει στα κράτη, δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει ήπια 

ισχύς στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και στις σχέσεις των κρατών με 

τους διεθνείς οργανισμούς. 

 

 Ξεκινώντας, στη διεθνή πολιτική οι πηγές της ήπιας ισχύος δεν 

είναι δυσεύρετες, αλλά εξαρτώνται πρωτογενώς σε αξίες που 

εκφράζονται από έναν οργανισμό ή τον πολιτισμό ενός κράτους, μέσω 

του παραδείγματος που εκπέμπει δια των εσωτερικών του διεργασιών 

και της πολιτικής του και δια του τρόπου που τις διαχειρίζεται σε σχέση 

με τους άλλους. κατά δεύτερο, η ήπια ισχύς είναι κυρίως στάση και 

διάθεση, από την άποψη ότι τα κράτη και οι δρώντες πρέπει να είναι 

«εκπαιδευμένοι» στη χρήση της. Γενικά, η ήπια ισχύς δεν μπορεί να 

γίνει τόσο εύκολα αντιληπτή (όπως η σκληρή ισχύς) και οι δυνατότητές 

της είναι συχνά δυσδιάκριτες. Οι κυβερνήσεις, κάποιες φορές, το 

βρίσκουν δύσκολο να ελέγξουν και να διαχειριστούν την ήπια ισχύ, 

όμως αυτό δεν μειώνει τη σημασία της. παραδόξως, ήταν ένας πρώην 

υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας (και όχι των ΗΠΑ) που αναγνώρισε 

ότι οι Αμερικάνοι είναι ισχυροί επειδή μπορούν να «εμπνεύσουν τα 

όνειρα και τις επιθυμίες άλλων, χάριν της μαεστρίας τους να 

παρουσιάζουν μία θετική εικόνα για αυτούς μέσω του κινηματογράφου 

και της τηλεόρασης και επειδή, για τον ίδιο λόγο, μεγάλος αριθμός 

φοιτητών άλλων χωρών καταλήγουν στις ΗΠΑ για να ολοκληρώσουν τις 



σπουδές τους»142. Επιπλέον, ακόμη και ο Βρετανός ρεαλιστής E. Carr 

περιγράφει την ισχύ με τρεις διαστάσεις: τη στρατιωτική, την 

οικονομική και αυτή που την ονομάζει ισχύ πάνω στη διαμόρφωση 

γνώμης. Επίσης, σημειώνει ότι «αυτοί που αρνούνται την ύπαρξη της 

ήπιας ισχύος είναι σαν αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται την ισχύ της 

γοητείας»143. 

 

 Κάποιες φορές, οι ίδιες πηγές ισχύος μπορούν να επηρεάζουν 

ολόκληρο το φάσμα συμπεριφοράς ενός κράτους, από την προσέλκυση 

μέχρι τον καταναγκασμό. Για παράδειγμα, ένα κράτος που μαστίζεται 

από οικονομική και στρατιωτική κρίση είναι πιθανό να απολέσει όχι 

μόνο μέρος της σκληρής ισχύος του αλλά και της ήπιας, από την άποψη 

ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διεθνή ατζέντα και να 

προβάλλει τη «γοητεία» της. Όμως η ήπια ισχύς, όπως υπογραμμίζει ο 

Nye, δεν εξαρτάται από τη σκληρή ισχύ. Αυτή είναι μία πολύ σημαντική 

επισήμανση: η ήπια ισχύς δεν αποτελεί ένα «καταφύγιο» όταν αποτύχει 

η σκληρή ισχύς. Αντίθετα είναι μία μορφή ισχύος που δρα 

συμπληρωματικά με τη σκληρή ισχύ, όντας μία ανεξάρτητη μορφή 

ισχύος από μόνη της. Ο Nye μας το κάνει αυτό εύκολα αντιληπτό μέσω 

ενός παραδείγματος: «το Βατικανό έχει σίγουρα ισχύ, παρά την 

εμπαικτική ερώτηση του Στάλιν-πόσες μεραρχίες έχει ο Πάπας;- Επίσης, 

η Σοβιετική Ένωση κάποτε είχε ένα καλό επίπεδο ήπιας ισχύος, το οποίο 

απώλεσε μετά την εισβολή στην Ουγγαρία και τη Τσεχοσλοβακία»144. 

Επίσης, ο Nye τονίζει ότι: «η Σοβιετική Ένωση παρήκμαζε ενώ η σκληρή 
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της οικονομία και οι στρατιωτικές πηγές αναπτύσσονταν»145. Έτσι, η 

ήπια ισχύς δεν σχετίζεται απαραίτητα και άμεσα με την οικονομική και 

τη στρατιωτική ισχύ την οποία κατέχει ένα κράτος. Σίγουρα, ένα κράτος 

κατέχοντας τις παραπάνω μορφές ισχύος έχει τη δυνατότητα να 

αναπτύξει και την ήπια ισχύ του, όμως αυτό δεν αποτελεί και τον 

κανόνα. Η ήπια ισχύς είναι αυτόνομη μορφή ισχύος με τους δικούς της 

κανόνες και χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να γίνουν σαφώς 

κατανοητά για να χρησιμοποιηθεί η ήπια ισχύς αποτελεσματικά. 

 

 Τα παραπάνω γίνονται πιο εύκολα κατανοητά παρατηρώντας 

παραδείγματα κατά τα οποία ένα κράτος απολαμβάνει περισσότερη 

διεθνή πολιτική αποδοχή απ’ ότι θα πρόσταζε το στρατιωτικό και 

οικονομικό τους βάρος επειδή: «προσδιορίζουν τα εθνικά τους 

ενδιαφέροντα, κάνοντάς τα ελκυστικά, μέσω επίκλησης εννοιών όπως η 

διεθνής οικονομική αλληλεγγύη και η διατήρηση της ειρήνης»146. Ένα 

τέτοιο κράτος είναι η Νορβηγία, η οποία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως ένα σχετικά «περιθωριακό» κράτος στο διεθνές 

στερέωμα. Η Νορβηγία, λοιπόν, τις προηγούμενες δύο περίπου 

δεκαετίες έκανε μία σειρά επαφών και διαλόγων γύρω από την ειρήνη 

με χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Γουατεμάλα, η Κολομβία, η Σρι Λάνκα 

και χώρες της Μέσης Ανατολής. Οι Νορβηγοί ισχυρίστηκαν ότι η ώθησή 

τους για αυτές τις επαφές ήταν οι λουθηρανικές τους καταβολές. 

Παράλληλα όμως, η προβολή της εικόνας του ειρηνοποιού από του 

νορβηγούς, πλαισιωμένη και από άλλες ηθικές αξίες που υιοθετούνται 
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και από άλλα κράτη, αύξησε το επίπεδο της ήπιας ισχύος τους147. Κατά 

τον ίδιο τρόπο, ο Ignatieff περιγράφει τη στάση του Καναδά: « η 

επιρροή του Καναδά πηγάζει από τρεις παράγοντες: από τη φήμη ότι 

έχουμε καλούς πολίτες (που έχουμε αρκετούς), τη στρατιωτική 

ικανότητα (που έχουμε λίγο ή πολύ) και την ικανότητα να έχουμε τη 

διεθνή στήριξη»148.  

 

 Οι διεθνείς θεσμοί μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο ήπιας 

ισχύος ενός κράτους. Ο Nye υποστηρίζει: « Η Βρετανία στον 19ο αι. και 

οι ΗΠΑ στο δεύτερο μισό του 20ου αι., βελτίωσαν τη θέση τους 

δημιουργώντας ένα οικοδόμημα διεθνών κανόνων οι οποίοι ήταν 

συνυφασμένοι με τη φιλελεύθερη και δημοκρατική φύση της 

οικονομίας τους: ελεύθερο εμπόριο και κανόνας του χρυσού για τη 

Βρετανία, ΔΝΤ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και ΟΗΕ για τις 

ΗΠΑ». 

 

 Έτσι, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, όταν τα κράτη 

νομιμοποιούν την ισχύ τους στα μάτια των άλλων, «συναντούν λιγότερη 

αντίσταση στις επιδιώξεις τους». Επιπλέον, «εάν η ιδεολογία και η 

κουλτούρα ενός κράτους είναι ελκυστική, οι υπόλοιποι ακολουθούν. 

Εάν ένα κράτος θεμελιώσει διεθνείς κανόνες οι οποίοι εμπεριέχουν 

αξίες και ιδανικά, οι πράξεις του θα φανούν νόμιμες στους άλλους. Εάν 

χρησιμοποιήσει τους διεθνείς θεσμούς και ακολουθήσει τους διεθνείς 

κανόνες για να ενθαρρύνει άλλα κράτη να διευρύνουν ή να μειώσουν 

τη δράση τους, με τρόπο που αυτό επιθυμεί, δεν θα χρειαστεί τα 
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κοστοβόρα «καρότα» και «μαστίγια». Ακριβώς αυτό μπορεί να 

ονομαστεί στρατηγική ισχύος και όχι όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως 

ως πολυσυλλεκτικότητα και παραχώρηση ισχύος. Η ήπια ισχύς 

εκδηλώνεται σε τέτοιες περιπτώσεις ως το μέσο επίτευξης στόχων στη 

διεθνή πολιτική. 

 

 Από τα παραπάνω δημιουργείται ένα κρίσιμο ερώτημα που 

πρέπει να απαντηθεί: ποιες είναι οι πηγές της ήπιας ισχύος; Ή 

καλύτερα, η ήπια ισχύς εξαρτάται από την κατοχή συγκεκριμένων 

πόρων; Σε αυτή την περίπτωση και εξετάζοντας την ήπια ισχύ από την 

οπτική των πόρων, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πολυδιάστατη 

μορφή ισχύος. Έτσι, για να την συγκεκριμενοποιήσουμε μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την κατηγοριοποίηση του J. Nye, ο οποίος διαιρεί 

την ήπια ισχύ στα εξής τρία συστατικά: τον πολιτισμό, τις πολιτικές 

αξίες και την εξωτερική πολιτική, τα οποία και θα αναλυθούν 

παρακάτω: 

 Πολιτισμός 

 Ως πολιτισμός μπορεί να οριστεί «ένα σύνολο αξιών και 

πρακτικών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για μία κοινωνία»149. Εδώ, 

κρίνεται σκόπιμο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ του πολιτισμού της 

διανόησης (π.χ. λογοτεχνία, τέχνη, μόρφωση κ.α.) και του λαϊκού 

πολιτισμού που επικεντρώνεται στον τρόπο λαϊκής ψυχαγωγίας. Όταν 

λοιπόν, ένα κράτος περιλαμβάνει στον πολιτισμό του αξίες 

πανανθρώπινα αποδεκτές και η πολιτική του εκπέμπει αξίες και 

ενδιαφέροντα που  υιοθετούν και άλλοι, αυξάνεται η πιθανότητα 

επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος εξαιτίας της σχέσης 
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ελκυστικότητας και του αισθήματος καθήκοντος που δημιουργείται. 

Εδώ δεν πρέπει να γίνει η παρανόηση ότι ο πολιτισμός από μόνος του 

είναι ήπια ισχύς. Απλώς αποτελεί ένα εργαλείο για να δημιουργηθεί 

ήπια ισχύς εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις και εφόσον 

χρησιμοποιηθεί με τον σωστό τρόπο. Για να γίνει πιο κατανοητό, όπως 

θα ήταν άχρηστο να μιλάμε για χρήση αρμάτων μάχης σε περιβάλλον 

ζούγκλας, έτσι θα ήταν άχρηστο να προβληθεί η αμερικανική 

κουλτούρα στη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Όμως αυτό δεν 

σημαίνει ότι τα άρματα μάχης δεν αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

μαχητικής ισχύος (γενικά), όπως δεν σημαίνει ότι η αμερικανική 

κουλτούρα δεν μπορεί να ενισχύσει την ήπια ισχύ της σε άλλα κράτη. Η 

κατάλληλη χρήση είναι αυτή που καθορίζει το αποτέλεσμα. 

 

 Πολιτικές αξίες 

 

 Η υιοθέτηση πολιτικών από τα κράτη, τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό, είναι ένα ακόμα συστατικό της ήπιας ισχύος. Η 

εκάστοτε κυβερνητική πολιτική μπορεί να ενισχύσει ή να μειώσει το 

επίπεδο της ήπιας ισχύος μίας χώρας. Πολιτικές, εσωτερικές και 

εξωτερικές, που εμφανίζονται να έχουν δόσεις υποκρισίας και 

αλαζονείας και είναι αντίθετες με την κοινή γνώμη των άλλων κρατών, 

περιορισμένες σε μία στενή προσέγγιση του κρατικού συμφέροντος, 

μπορούν να υποβαθμίσουν την ήπια ισχύ ενός κράτους. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνες, η απότομη πτώση της δημοφιλίας 

των ΗΠΑ μετά τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, οφείλονταν στην 

αποστροφή της κοινής γνώμης για τις πολιτικές του ίδιου του Bush, 

παρά για τις ΗΠΑ ως κράτος. Εδώ γίνεται αντιληπτή η διαφορά μεταξύ 



του παράγοντα «πολιτισμός» (όπως αναλύθηκε παραπάνω) και 

«πολιτικής», με την έννοια της υιοθέτησης συγκεκριμένων πολιτικών 

αξιών. Έτσι, ο κόσμος των περισσοτέρων κρατών συνεχίζει  να θαυμάζει 

τις ΗΠΑ για την τεχνολογία της, τη μουσική της και τις ταινίες της, όμως 

μεγάλο μέρος δεν επιθυμεί την συνεχώς αυξανόμενη επιρροή της στις 

χώρες τους150. Έτσι, όπως υποστηρίζει ο Nye, μία αλλαγή στην πολιτική 

μπορεί να δημιουργήσει και μία αλλαγή στην άποψή της διεθνούς 

κοινής γνώμης για τις ΗΠΑ. 

 

 Εξωτερική πολιτική 

 

 Οι αξίες που προασπίζεται μία κυβέρνηση τόσο ενδοκρατικά όσο 

και στους διεθνής οργανισμούς και στην εξωτερική της πολιτική, 

επηρεάζουν δραστικά τις προτιμήσεις και τις επιλογές των άλλων 

κρατών. Με άλλα λόγια, οι πολιτικές ηγεσίες των κρατών μπορούν να 

προσελκύσουν ή να απωθήσουν τα άλλα κράτη μέσω της επιρροής που 

ασκούν με το παράδειγμά τους. Όμως η ήπια ισχύς δεν «ανήκει» στην 

εκάστοτε πολιτική ηγεσία στον ίδιο βαθμό με τη σκληρή ισχύ. Αυτή 

είναι ακόμα μία σημαντική διαφορά: κάποιες εκφάνσεις της σκληρής 

ισχύος, όπως οι ένοπλες δυνάμεις, είναι αυστηρά κυβερνητικές. Άλλες, 

όπως οι υδρογονάνθρακες και ο ορυκτός πλούτος είναι εγγενώς 

εθνικές. Αντίθετα, οι πόροι της ήπιας ισχύος είναι ανεξάρτητοι από τον 

απευθείας κυβερνητικό έλεγχο, ο οποίος είναι εν μέρει και όχι 

αποκλειστικός διαχειριστής τους. 
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 Τελικά η ήπια ισχύς αποτελεί πανάκεια; Είναι η λύση σε όλα τα 

προβλήματα ισχύος; Μερικοί θεωρητικοί αντιτίθενται στην έννοια της 

ήπιας ισχύος, επειδή αντιλαμβάνονται την ισχύ με τους στενούς όρους 

της διοίκησης και του έλεγχου. Για αυτούς, η γοητεία και η προσέλκυση 

δεν είναι ισχύς, και αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή.  Η 

ρεαλιστική προσέγγιση της ισχύος βασίζεται σε ένα μοντέλο διοίκησης 

και υπακοής στη διαδικασία άσκησης εξαναγκασμού και γι’ αυτό είναι 

δύσκολο να συμπεριλάβουν έννοιες όπως η γοητεία, η πειθώ, ο 

κινηματογράφος και η εξωτερική πολιτική στα συστατικά της ισχύος. 

Επίσης, είναι αλήθεια ότι αυτή η γοητεία ενός κράτους μπορεί να 

προέλθει από μη κυβερνητικές πηγές όπως οι εμπορικές φίρμες, τα 

ιδρύματα, η εκκλησία και οι ΜΚΟ, οι οποίες προσδίδουν στην ήπια ισχύ 

ή τη μειώνουν. Αυτός είναι και ο λόγος που οι κυβερνήσεις πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στις πολιτικές που ακολουθούν σε σχέση με 

τους παραπάνω παράγοντες, ειδικά στη σημερινή εποχή της 

παγκόσμιας πληροφόρησης.  Η ήπια ισχύς είναι περισσότερο 

πολύπλοκη από τη σκληρή ισχύ και για να λειτουργήσει ικανοποιητικά 

απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί και ικανότητες. 

 

4.4 «Έξυπνη ισχύς: μία νέα μορφή ισχύος;» 

 

 Από το 2004, μία νέα φιλοσοφία δράσης αναδύθηκε στην 

Ουάσιγκτον, βασιζόμενη στη θέληση για αναζήτηση εναλλακτικών στη 

μιλιταριστική και μονομερή εξωτερική πολιτική του Bush. Η Suzanne 

Nossel τότε έγραψε ένα άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Foreign 

Affairs151 προσπαθώντας για πρώτη φορά να τοποθετήσει σε ένα 
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θεωρητικό πλαίσιο την «έξυπνη ισχύ» και να ανανεώσει το δόγμα του 

φιλελεύθερου διεθνισμού. Από τη μία πλευρά, υποστήριξε ότι: «έξυπνη 

ισχύς σημαίνει ότι το να έχουν οι ΗΠΑ το πάνω χέρι δεν είναι πάντα το 

καλύτερο εργαλείο.» και προσπαθεί να ανασκευάσει την αξία της 

πολυσυλλεκτικότητας. Από την άλλη, εξήγησε ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να 

εκμεταλλευτούν κάθε πτυχή της ισχύος: «αντίθετα με τους 

συντηρητικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν ως κύριο εργαλείο τη 

στρατιωτική ισχύ, οι φιλελεύθεροι διεθνιστές χρησιμοποιούν το 

εμπόριο, τη διπλωματία και τη διεθνή αλληλεγγύη και τη διάδοση των 

αμερικανικών αξιών ως εξίσου σημαντικά». Ο J. Nye ήταν ο πρώτος που 

έδωσε ένα σαφή ορισμό της έξυπνης ισχύος για την οποία είπε ότι: 

«δεν είναι ούτε σκληρή ούτε ήπια, είναι και τα δύο»152. Είναι 

πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά στις 

διεθνείς προκλήσεις εάν υπήρχε ένας συνδυασμός ισχύος και επιρροής, 

στρατιωτική και πολιτική, και χρησιμοποιώντας ως εργαλεία τόσο τη 

σκληρή όσο και την ήπια ισχύ. 

 

 Η ανάγκη για τη στρατηγική της έξυπνης ισχύος συνδυάζεται με 

την κατεύθυνση μίας «προοδευτικής» ρεαλιστικής εξωτερικής 

πολιτικής. «προοδευτικός ρεαλισμός» προτάθηκε από τον Robert 

Wright to 2006 σε ένα άρθρο στους New York Times ως «ρεαλισμός που 

θα μπορούσε να προσελκύσει πολλούς συντηρητικούς». Αυτό το 

καινούριο παράδειγμα εξωτερικής πολιτικής θα μπορούσε να 

συμφιλιώσει «τους ανθρωπιστικούς στόχους των ιδεαλιστών με την 
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ισχυρή λογική των ρεαλιστών»153. Πέρα από τη γνωστή αντιπαράθεση 

μεταξύ ρεαλισμού και ιδεαλισμού, ο «προοδευτικός ρεαλισμός» μοιάζει 

το κατάλληλο δόγμα εξωτερικής πολιτικής ώστε να συντηρηθεί η 

αμερικανική ισχύς στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό το νέο δόγμα 

εμπλέκει τη ρεαλιστική προσέγγιση των απειλών και των ορίων της 

ισχύος των ΗΠΑ και δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα της συνεργασίας 

με άλλα κράτη και μεσω των διεθνών οργανισμών. Όπως σημειώνει ο J. 

Nye, μία προοδευτική ρεαλιστική πολιτική τονίζει «τη σημασία 

δημιουργίας μίας ενοποιημένης υψηλής στρατηγικής που θα συνδυάσει 

τη σκληρή ισχύ με την ήπια, δημιουργώντας την έξυπνη ισχύ»154. 

 

 Η έξυπνη ισχύς έγινε το κύριο αξίωμα στην εξωτερική πολιτική 

του προέδρου Ομπάμα και αυτό φαίνεται στις ομιλίες τόσο του ίδιου 

όσο και του Joe Biden και της Hilary Clinton. Κατά τη διάρκεια ομιλίας 

στο Widrow Wilson Center τον Αύγουστο του 2007 ο Ομπάμα 

ισχυρίστηκε: «πρέπει να συνδυάσουμε όλες τις πτυχές της αμερικανικής 

ισχύος και πρέπει να βελτιώσουμε τις πολιτικές μας ικανότητες». επίσης 

εξήγησε ότι δε θα διστάσει να χρησιμοποιήσει την ισχύ της 

αμερικανικής διπλωματίας «αφού αυτό που μας δίδαξαν τα χρόνια του 

Bush είναι ότι να μη μιλάς με άλλους δεν αποδίδει». Κατά τη διάρκεια 

της ακροαματικής διαδικασίας, η H. Clinton με σαφήνεια υιοθέτησε την 

έξυπνη ισχύ ως νέα μορφή εξωτερικής πολιτικής: «Πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε αυτό που αποκαλείται έξυπνη ισχύς, δηλαδή όλα τα 

εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας – διπλωματικά, οικονομικά, 

στρατιωτικά, νομικά και πολιτισμικά- κάνοντας τον σωστό συνδυασμό 
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κατά περίπτωση». Αυτή η νέα προσέγγιση διακυβέρνησης Ομπάμα 

φαίνεται και στις δηλώσεις του Joe Biden. Στην ομιλία του στο συνέδριο 

ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο του 2008, ο αντιπρόεδρος 

των ΗΠΑ επικεντρώθηκε σε δύο στοιχεία-κλειδιά της στρατηγικής 

έξυπνης ισχύος: συνεργασία με τα άλλα κράτη και διάλογος. 

υποστήριξε ότι: «θα δουλέψουμε συνεργαζόμενοι σε κάθε δυνατή 

περίπτωση. Θα δράσουμε μόνοι μας μόνο εάν αυτό είναι 

αναπόφευκτο». Αντίθετα με την προσέγγιση Bush, ο Biden τόνισε την 

αναγκαιότητα συνεργασίας με τα κράτη ανά τον κόσμο και προσέθεσε: 

«πιστεύουμε ότι οι διεθνείς συμμαχίες και οργανισμοί δεν μειώνουν 

την ισχύ των ΗΠΑ…έτσι θα συμφωνήσουμε, θα ακούσουμε, θα 

συσκεφθούμε»155.    

 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά της έξυπνης ισχύος 

 

 Ο καθηγητής J. Nye υποστηρίζει: «Εκ πρώτης όψεως, η ανισότητα 

μεταξύ της αμερικανικής ισχύος και αυτής του υπόλοιπου κόσμου 

δείχνει υπερβολική. Σε οικονομικό επίπεδο, μόλις το 25% του 

αμερικανικού παγκόσμιου προϊόντος είναι ίσο με το σύνολο των 

επόμενων τριών κρατών. Με όρους ήπιας ισχύος και πολιτισμικής 

επιρροής, οι ΗΠΑ είναι μακράν ο υπ’ αριθμό ένα εξαγωγέας ταινιών και 

τηλεοπτικών προϊόντων. Οι ΗΠΑ, επίσης, προσελκύει τους 

περισσότερους ξένους φοιτητές κάθε χρόνο στα ανώτατα εκπαιδευτικά 

τους ιδρύματα»156. 
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 Έτσι, με όρους πηγών ισχύος οι ΗΠΑ είναι πολύ μπροστά, όμως ο 

Nye προειδοποιεί ότι: «η ισχύς, μετρημένη σε πόρους δεν είναι η ίδια 

με το να μετρηθεί σε ικανότητα επίτευξης του επιθυμητού 

αποτελέσματος». Ζωτικής σημασίας και αναπόσπαστο μέρος της 

άποψής του για την έξυπνη ισχύ, αποτελεί για τον Nye η διαφορετική 

κατανόηση της ισχύος, βασιζόμενη στην ικανότητα του κράτους να 

επηρεάσει τους άλλους ώστε να παράγουν το αποτέλεσμα που αυτό 

επιθυμεί. Αυτό το είδος ισχύος πρέπει να τεθεί σε συγκεκριμένο 

πλαίσιο. Ο Nye συνεχίζει και μας λέει ότι: «η ισχύς σήμερα κατανέμεται 

παγκοσμίως με έναν τρόπο που ομοιάζει με ένα τρισδιάστατο παιχνίδι 

σκάκι. Από τη μία η στρατιωτική ισχύς είναι ολιγοπολική. Από την άλλη, 

η οικονομική ισχύς είναι πολυπολική, με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την 

Ιαπωνία να παράγουν το περισσότερο παγκόσμιο προϊόν και την Κίνα 

να μπαίνει ως ο κύριος τέταρτος παίκτης». Ως αποτέλεσμα αυτής της 

οικονομικής κατάστασης «οι ΗΠΑ δεν είναι ένας ηγεμόνας και συχνά 

πρέπει να συμπεριφερθεί ως ίσος με τους υπόλοιπους». Τελικά, 

υπάρχει το φαινόμενο των διακρατικών σχέσεων που εμπλέκουν και 

παίκτες εκτός κυβερνητικού ελέγχου. Σύμφωνα με τον Nye, «αυτό το 

φαινόμενο περιλαμβάνει ποικίλους παίκτες, όπως τραπεζίτες που 

μεταφέρουν ηλεκτρονικά ποσά μεγαλύτερα από ΑΕΠ κρατών, 

τρομοκράτες που διακινούν οπλισμό στη μαύρη αγορά και hackers που 

επηρεάζουν τη λειτουργία του διαδικτύου», όπως επίσης «και 

οικολογικές απειλές, όπως η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, που 

μπορούν να προκαλέσουν, κατά κάποιο τρόπο, καταστροφές ίσες ή 

μεγαλύτερες από ένα μεγάλο πόλεμο». 

 



 Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι ΗΠΑ εξαιτίας της ηγετικής της θέσης στην 

εποχή της επανάστασης της πληροφορίας και της παλαιότερης 

επένδυσής της στις παραδοσιακές πηγές ισχύος, μάλλον θα 

παραμείνουν ο πιο ισχυρός δρών σε στρατιωτικό, οικονομικό και σε 

επίπεδο ήπιας ισχύος στον 21ο αι. Το πρόβλημα για την ηγεσία των 

ΗΠΑ στον 21ο αι. είναι ότι υπάρχουν παράγοντες ισχύος εκτός κρατικού 

ελέγχου και ίσως αυτοί είναι κάποιοι από τους πιο ισχυρούς. Υπό τις 

συνθήκες της πληροφοριακής επανάστασης και της παγκοσμιοποίησης, 

η παγκόσμια πολιτική μεταβάλλεται κατά τρόπο που οι ΗΠΑ δεν θα 

μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους από μόνες τους. Συνεπώς, η 

αντίληψη αυτού του πεδίου είναι ζωτικής σημασίας, όπως είναι και η 

κατανόηση των μορφών ισχύος και η διαφορετική χρησιμότητα της 

καθεμίας. Η ισχύς ορίζεται ως «η ικανότητα να επηρεάζεις τη 

συμπεριφορά των άλλων για να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα που 

στο παρελθόν μεταφραζόταν σε στοιχεί όπως ο πληθυσμός, το μέγεθος 

της έκτασης, οι φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, η οικονομική 

δύναμη, η στρατιωτική ισχύς και η κοινωνική συνοχή»157, όμως πλέον 

δεν είναι μόνο αυτό. η ισχύς έχει μεταλλαχθεί και έχει αλλάξει πεδίο 

δράσης. Συνεπώς, υπάρχουν ποικίλοι τρόποι να επηρεάσεις τα άλλα 

κράτη και γι’ αυτό οι επιλογές χρήσης της ισχύος μπορεί να διαφέρουν 

δραματικά. 

 

 Επομένως, τι είναι τελικά η έξυπνη ισχύς; Πρώτα ας αναλύσουμε 

προσεκτικά τον ορισμό του Nye και έτσι θα είναι εφικτή η εξαγωγή 

κάποιων συμπερασμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Nye, η έξυπνη ισχύς 

δεν «είναι ούτε σκληρή, ούτε ήπια» αλλά «ο έξυπνος συνδυασμός και 
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των δύο». Σημαίνει τη δημιουργία μίας συνδυασμένης στρατηγικής ως 

εργαλείο επίτευξης των στόχων (των ΗΠΑ εν προκειμένω), 

χρησιμοποιώντας τόσο τη σκληρή όσο και την ήπια ισχύ». Εδώ o Nye 

συνεχίζει ξεκαθαρίζοντας ότι η ήπια ισχύς «είναι μία προσέγγιση που 

υπογραμμίζει την ανάγκη ισχυρού στρατού, όμως επενδύει πολλά στις 

συμμαχίες, τις συνεργασίες και τους διεθνείς οργανισμούς, σε όλα τα 

επίπεδα, ώστε οι ΗΠΑ να επεκτείνουν την επιρροή τους και να 

νομιμοποιήσουν εξωτερικά την αμερικανική δράση»158. 

 

 Τελικά, διατυπώνει ξεκάθαρα έναν από τους κύριους στόχους 

που πρέπει να εκπληρώσει η έξυπνη ισχύς: να συνεισφέρει στο 

παγκόσμιο καλό επειδή «είναι ζωτικό σε αυτή την προσπάθεια διότι 

βοηθάει τις ΗΠΑ να συντονίσουν την υπερβολική τους ισχύ με τον 

υπόλοιπο κόσμο»159. 

 

 Τώρα, ας προσπαθήσουμε να πάμε στο πρώτο μέρος του ορισμού 

του Νye για την έξυπνη ισχύ , για να τονίσουμε την προσέγγιση του 

χωρίς να υποτιμήσουμε ή να υπεραπλουστεύσουμε κάποια από τα 

στοιχεία της. 

 

 Κατά πρώτο, ο Nye μας εξηγεί τι δεν είναι έξυπνη ισχύς και μετά 

προσπαθεί να μας εξηγήσει τι είναι. Για αυτόν η έξυπνη ισχύς είναι 

διαφορετική από τη σκληρή ισχύ αλλά και από την ήπια ισχύ. Είναι 

διαφορετική επειδή η έξυπνη ισχύς δεν είναι στην ουσία μία τρίτη 

μορφή ισχύος, αλλά περισσότερο κάτι σαν μέθοδος. Η έξυπνη ισχύς 

                                            
158

 Στο ίδιο, σ.7. 
159

 Στο ίδιο σ.8. 



είναι η αναγνώριση των δύο διαφορετικών μορφών ισχύος και των 

εργαλείων που μπορούν αυτές να χρησιμοποιήσουν. 

 

  Κατά δεύτερο, o Nye ορίζει την έξυπνη ισχύ ως «προσέγγιση». 

Την εξετάζει ως μία προσέγγιση του τρόπου που η ισχύς μπορεί να 

διαχειριστεί. Ο Nye επιμένει ότι η έξυπνη ισχύς έχει τις ρίζες της στον 

τρόπο πολιτικής δράσης των ΗΠΑ και γι’ αυτό παρακολουθεί τις 

διεθνείς προκλήσεις μέσω αυτής, αντιλαμβανόμενος την αναγκαιότητα 

της χρήσης των στρατιωτικών μέσων και της βίας όσο και των 

συνεργασιών και των συμμαχιών. Σε κάθε περίπτωση το κεντρικό νόημα 

είναι ότι η έξυπνη ισχύς βρίσκεται πέρα από τη σκληρή και την ήπια, όχι 

ως τρίτη επιλογή, αλλά ως τρόπος δράσης-μέθοδος χρήσης της ισχύος, 

η οποία δίνει τη δυνατότητα στους λήπτες αποφάσεων να 

προσεγγίσουν με συγκεκριμένο τρόπο (άρα και διαφοροποιημένο) το 

κάθε ζήτημα που προκύπτει. 

 

 Κατά τρίτο, η έξυπνη ισχύς δεν είναι απλά μία ακόμα «καλή 

ιδέα». Για να τεθεί διαφορετικά, δεν είναι απλά μία πολιτική αντίληψη 

για να επιτευχθεί συναίνεση. Σύμφωνα με τον Nye είναι κάτι πολύ 

κοντινό στην πολιτική ατζέντα. Έτσι, διευκρινίζει ο Nye, δρώντας μέσω 

της έξυπνης ισχύος σημαίνει να θέτεις μία σαφώς δομημένη πολιτική 

ατζέντα με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Γι’ αυτό η 

έξυπνη ισχύς αφορά πρωτίστως και κυρίως τους διεθνείς οργανισμούς-

θεσμούς. Το διεθνές θεσμικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί 

η έξυπνη ισχύς είναι θεμελιώδες. Επιπλέον, η έξυπνη ισχύς δεν μπορεί 

να ασκηθεί από ένα μόνο κράτος αλλά απαιτεί συμμάχους. Επίσης, η 



έξυπνη ισχύς στοχεύει στην επίτευξη σημαντικών πολιτικών στόχων που 

o Nye τους κατηγοριοποιεί ως «παγκόσμιο καλό». 

 

 Είναι φυσικό επακόλουθο λοιπόν, ότι ο υπέρτατος στόχος της 

έξυπνης ισχύος είναι να επεκτείνει την (αμερικάνικη) επιρροή και 

νομιμότητα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτός ακριβώς είναι και 

ο στόχος των κυβερνήσεων γενικά και των ΗΠΑ ειδικά, όταν 

χρησιμοποιούν τόσο τη σκληρή ισχύ όσο και την ήπια ισχύ. Όμως, 

προκύπτει το ερώτημα: ποιο είναι το καινούριο που φέρνει η έξυπνη 

ισχύς, εφόσον σκοπεύει στα ίδια αποτελέσματα τόσο με τη σκληρή ισχύ 

όσο και με την ήπια; Μία απάντηση ίσως είναι ότι η μέθοδος ή η 

προσέγγιση είναι καινούρια διότι η έξυπνη ισχύς επικεντρώνεται στις 

λήψεις αποφάσεως που εξαρτώνται από κοινά πλαίσια δράσης, 

συμμαχίες και διεθνείς οργανισμούς. Η έξυπνη ισχύς είναι ξεκάθαρα 

μία «διαδικασία». 

 

 Τελικά, ακολουθώντας τον ορισμό του Nye, η έξυπνη ισχύς είναι 

μία αντίληψη που περιέχει πολλές παραμέτρους όπως: α) η ανάλυση 

των πηγών ισχύος β) η ανάλυση του τρόπου που μπορεί η ισχύς να 

ασκηθεί γ) η ανάλυση του φάσματος στο οποίο η έξυπνη ισχύς μπορεί 

να είναι αποδοτική και δ) η ανάλυση των στόχων που μπορούν να 

επιτευχθούν. 

 

 Συνοψίζοντας, στο παρόν κεφάλαιο έγινε μία πολύπλευρη 

ανάλυση της έννοιας της ισχύος, η οποία και αποτελεί το νόμισμα των 

συναλλαγών στις διεθνείς σχέσεις. Σε πρώτο επίπεδο αναλύθηκε η 

έννοιά της μέσω των τοποθετήσεων κλασικών ρεαλιστών όπως του 



Morgenthau  και του Carr οι οποίοι στην ουσία υποστηρίζουν ότι στην 

ουσία η πολιτική είναι πολιτική ισχύος. Στη συνέχεια έγινε προσέγγιση 

της έννοιας της ισχύος μέσα από τους θεωρητικούς του δομικού 

ρεαλισμού των οποίων η ίδια η θεώρηση εδράζεται στην αναζήτηση της 

ισχύος και της ασφάλειας. Επίσης, έγινε η ανάλυση της έννοιας της 

ισχύος όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την προσέγγιση των πόρων 

(πηγών), των δρώντων, των γεγονότων και των αποτελεσμάτων. Στο 

τέλος του κεφαλαίου έγινε ο διαχωρισμός της έννοιας της ισχύος σε 

σκληρή, ήπια και έξυπνη και αναλύθηκε διεξοδικά σε καθεμία από τις 

διαστάσεις της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 
Η ισχύς ως αντίδοτο του συστημικού φόβου (Γενικά 
συμπεράσματα – Επίλογος) 
 

  
 

τα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας έγινε 

ανάλυση των εννοιών του φόβου και της ισχύος, ώστε να γίνει 

κατανοητή σε θεωρητικό επίπεδο η διάστασή τους. 

Συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύθηκε η έννοια του φόβου, 

κάνοντας αναφορά σε σπουδαίους θεωρητικούς του ρεαλισμού 

(κλασικού και δομικού), δίνοντας έτσι την ιστορική εξέλιξη γύρω από 

την προσέγγιση του φόβου. Παράλληλα, στο ίδιο κεφάλαιο, έγινε και η 

προσέγγιση της έννοιας του φόβου, αυτή τη φορά ως γενεσιουργού 

αιτίας των αρνητικών συνασπισμών (όπως αυτοί ορίζονται από τον Γ. 

Ευρυγένη). Στη συνέχεια και στο τρίτο κεφάλαιο, έγινε η προσέγγιση 

της συστημικής διάστασης του φόβου και υλοποιήθηκε η εξέτασή του 

ως δομική κατάσταση του διεθνούς συστήματος. Επίσης, έγινε ανάλυση 

της έννοιας της διεθνούς αναρχίας ως κύριου δομικού αιτίου του 

φόβου και αναπτύχθηκε η έννοια του «διλήμματος ασφαλείας», ως 

δομικού αποτελέσματος του φόβου. Παράλληλα, αναφέρθηκε η 

διάσταση του φόβου στο πλαίσιο του πολέμου ως μέσο αποτροπής 

τρίτων, εξετάζοντάς τον υπό διαφορετικό πρίσμα. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

έγινε διεξοδική ανάλυση της έννοιας της ισχύος και των μορφών της 

(σκληρή, ήπια και έξυπνη), καθώς και του τρόπου με τον οποίο 

επηρεάζει η ισχύς τις αποφάσεις και τη στρατηγική των κρατών στο 

διεθνές σύστημα. 

Σ 



 

 Στο παρόν και τελευταίο κεφάλαιο της  εργασίας θα γίνει μία 

προσπάθεια σύνδεσης των εννοιών του φόβου και της ισχύος, ώστε να 

εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα γύρω από τον ρόλο τους στη 

συμπεριφορά των κρατών στη διεθνή αρένα. Συγκεκριμένα, θα 

επιχειρηθεί να δειχθεί ότι η ισχύς λειτουργεί ως «αντίδοτο» του φόβου 

που ενυπάρχει στο διεθνές σύστημα. 

 

 Για να είναι δυνατή η υποστήριξη της παραπάνω θέσεως, 

πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί τι εννοούμε με τον όρο «αντίδοτο» σε 

θεωρητικό επίπεδο. Σύμφωνα με το εγκυκλοπαιδικό λεξικό του 

Ελευθερουδάκη: «αντίδοτο είναι πάσα ουσία που δίδεται προς 

εξουδετέρωση της ενέργειας ενός δηλητηρίου στον οργανισμό»160. 

Βέβαια, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το συγκεκριμένο λήμμα 

αναφέρεται στη φαρμακολογική ιδιότητα του αντίδοτου σε ένα 

ζωντανό οργανισμό. Πρέπει, λοιπόν, να καθοριστεί πως μία τέτοια 

έννοια μίας θετικής επιστήμης μπορεί να αντιστοιχιστεί και να 

χρησιμοποιηθεί από την επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων. Έτσι, 

πραγματοποιώντας την αντιστοίχηση θα σημειώναμε ότι στην 

περίπτωσή μας τη θέση του «ζωντανού οργανισμού» τη λαμβάνει η 

«εθνοκρατική οντότητα» και τη θέση του «δηλητηρίου» ο «συστημικός 

φόβος»161. Συνεπάγεται ότι, το ρόλο του «αντίδοτου» τον λαμβάνει η 

«ισχύς». 
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 «Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη», Εκδ. Ελευθερουδάκη, Αθήνα, σ.195. 
161

 Σε αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να μείνει η λανθασμένη εντύπωση ότι η αντιμετώπιση του φόβου 

ως «δηλητηρίου» για τη θεωρητική εξέλιξη του επιχειρήματος του  αντίδοτου, σημαίνει ότι ο φόβος 

είναι απαραίτητα κάτι αξιωματικά κακό για μία εθνοκρατική οντότητα. Αντιθέτως, πολλές φορές 

μπορεί να δράσει ευεργετικά για μία κοινωνία. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει ο Διόδωρος 

Σικελιώτης γύρω από τη διατήρηση της ύπαρξης της Καρχηδόνας ως αντιπάλου της Ρώμης: «Επί 

πλέον, όσο σωζόταν η Καρχηδόνα, ό φόβος που προκαλούσε ανάγκαζε τους Ρωμαίους να ζουν σε 

ομόνοια και να κυβερνούν τους υποταγμένους επιεικώς και τιμημένα – και δεν υπήρχε καλύτερος 



 

 Για να υποστηριχθεί η παραπάνω άποψη, είναι απαραίτητη η 

χρήση κάποιων θεωρητικών εργαλείων που θα μας βοηθήσουν να 

καταλήξουμε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Όπως αναφέρθηκε και 

στο πρώτο κεφάλαιο, το θεωρητικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί 

είναι αυτό του Πολιτικού Ρεαλισμού. Ειδικότερα, το όλο επιχείρημα 

θεωρητικής θεμελίωσης της θέσεως ότι η ισχύς αποτελεί το αντίδοτο 

του συστημικού φόβου, θα εδρασθεί στις πέντε βασικές υποθέσεις του 

J. Mearsheimer, καθεμία από τις οποίες: «αποτελεί μια, μέσα σε λογικά 

πλαίσια, ακριβή παρουσίαση μιας σημαντικής πτυχής της ζωής μέσα 

στο διεθνές σύστημα»162. Παρακάτω θα γίνει μία περιληπτική αναφορά 

στις πέντε αυτές υποθέσεις. 

 

 Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση του Mearsheimer, το διεθνές 

σύστημα είναι άναρχο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι «είναι χαοτικό ή 

γεμάτο αταξία». Έτσι, ο ρεαλισμός διαγράφει ένα κόσμο που 

«χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμούς ασφαλείας και πολέμους». 

Βέβαια, «από μόνη της η ρεαλιστική έννοια της αναρχίας δεν έχει να 

κάνει καθόλου με σύγκρουση…το σύστημα αποτελείται από ανεξάρτητα 

                                                                                                                             
τρόπος για τη διατήρηση και την αύξηση μίας αυτοκρατορίας. Αν όμως χανόταν η αντίπαλη πόλη, 

ήταν ολοφάνερο ότι θα γινόταν εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των πολιτών, και ότι θα γεννιόταν μίσος σε 

όλους τους συμμάχους για την ηγεσία, εξαιτίας της πλεονεξίας και των παρανομιών που θα έδειχναν 

απέναντί τους οι Ρωμαίοι ηγέτες. Όλα αυτά συνέβησαν μετά την καταστροφή της Καρχηδόνας […]», 

Διόδωρος Σικελιώτης, «Ιστορική Βιβλιοθήκη», ΛΔ’/ΛΕ’, απ.33,5-6. Επίσης, «όπως επισημαίνουν 

αρκετοί σχολιαστές, η σχέση του metus hostilis με την αρμονία στο εσωτερικό της χώρας είναι 

εξαιρετικά σημαντική για τον Σαλλούστιο ο οποίος είπε : “ Γιατί, άπαξ η Ρώμη απαλλάχτηκε από τον 

φόβο της Καρχηδόνας και η αντίζηλός της αυτοκρατορία παραμερίστηκε, εγκατέλειψε τον δρόμο της 

αρετής και πήρε τον δρόμο της διαφθοράς, και μάλιστα όχι βαθμηδόν, αλλά ορμητικά και βιαστικά. Η 

παλαιότερη πειθαρχία παραχώρησε τη θέση της στη νέα κατάσταση. Το κράτος πέρασε από την 

επαγρύπνηση στον βαθύ ύπνο, από τα όπλα στο κυνήγι των ηδονών και από τη δράση στην αδράνεια”, 

Βελλήιος Πατέρκουλος, «Compendium of Roman History», ΙΙ.Ι.2. Σημειώνεται ότι και τα δύο κείμενα 

πάρθηκαν από το βιβλίο Ευρυγένης Γ., «Αντίπαλον Δέος: Εξωθεν Φόβος και Συλλογική Δράση», 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο(μτφ. Κατσικερός Αθ.), 2014, σ.104,109,111. 
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 Mearsheimer J., «Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 

2009, σ.79.  



κράτη που δεν έχουν κάποια εξουσία από πάνω τους». Κατά τη δεύτερη 

υπόθεση τα κράτη (οι μεγάλες δυνάμεις συγκεκριμένα) «διαθέτουν 

εγγενώς κάποια στρατιωτική ικανότητα, η οποία τις καθιστά ικανές να 

πλήξουν και πιθανώς να καταστρέψουν η μία την άλλη». Κατά την τρίτη 

υπόθεση: «τα κράτη ουδέποτε μπορούν να είναι σίγουρα για τις 

προθέσεις των άλλων κρατών». Κατά την τέταρτη υπόθεση «η επιβίωση 

είναι ο πρώτιστος σκοπός των μεγάλων δυνάμεων (και των κρατών 

γενικότερα)…φυσικά τα κράτη μπορεί να επιδιώκουν και άλλους 

στόχους, και όντως το κάνουν, αλλά η ασφάλεια είναι ο πλέον 

σημαντικός τους σκοπός». Τέλος, κατά την πέμπτη υπόθεση «οι 

μεγάλες δυνάμεις (κράτη) είναι ορθολογικοί δρώντες…Επιπλέον τα 

κράτη προσέχουν όχι μόνο τις άμεσες συνέπειες των πράξεών τους, 

αλλά και τις μακροπρόθεσμες». Εδώ κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι 

σύμφωνα με τον Mearsheimer «όταν οι πέντε υποθέσεις συνδυαστούν, 

δημιουργούν στις μεγάλες δυνάμεις ισχυρά κίνητρα να σκέφτονται και 

να δρουν επιθετικά η μία απέναντι στην άλλη»163. Για κάποιους 

ερευνητές, η παρούσα θέση του Mearsheimer αποτελεί την «έκτη 

υπόθεση» της θεωρίας του164. 

 

 Έχοντας, λοιπόν, παραθέσει τις πέντε (ή έξι κατά κάποιους) 

θεμελιώδεις υποθέσεις του Mearsheimer, αντιλαμβανόμαστε γιατί «το 

σύστημα ενθαρρύνει τα κράτη να αναζητούν ευκαιρίες να 

μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους απέναντι στα άλλα κράτη»165. Στην 

ουσία αυτό που θα αποδειχθεί είναι ότι η επιδίωξη της ισχύος είναι 
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 Στο ίδιο, σ. 79-83. 
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 Βλ. μεταξύ άλλων, Tang Sh., «Fear in International Politics: Two Positions», International Studies 

Review, 2008, 10, σ.458. 
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 Mearsheimer J., ό.π., σ.78. 



μονόδρομος για την αντιμετώπιση του φόβου (με την έννοια της 

δομικής ανασφάλειας)  που ενυπάρχει στις διεθνές σύστημα. 

 

 Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφερθούν όσα έχει 

γράψει ο Alberico Gentili στο έργο του De Iure Belli Libri Tres που 

δημοσιεύτηκε το 1598, τα οποία και ενισχύουν την αρχική θέση που 

παρατέθηκε στο παρόν κεφάλαιο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Gentili: 

 

Κανείς δεν πρέπει να εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Κανείς 

δεν πρέπει να περιμένει πρώτα να χτυπηθεί, εκτός και εάν 

είναι ανόητος. Πρέπει όχι μόνον να απαντάς σε μία επίθεση 

που έχει υλοποιηθεί αλλά και σε μία που πιθανόν να λάβει 

χώρα. Η ισχύς αντιμετωπίζεται με ισχύ. Λοιπόν, κάποιος δεν 

πρέπει να περιμένει την απειλή…Πρέπει λοιπόν να τους 

αντιμετωπίσουμε. Και είναι καλύτερο να προνοήσουμε για το 

πώς να μην αποκτήσουν υπέρμετρη δύναμη, παρά να είμαστε 

υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε λύσεις αργότερα, όταν θα 

έχουν ισχυροποιηθεί πολύ166. 

 

 Σύμφωνα με τον Σπ. Λίτσα: «Ο Gentili είναι βαθιά επηρεασμένος 

από τον Θουκυδίδη. Μιλά για τον φόβο που νιώθουν τα κράτη λόγω 

των απειλών που βιώνουν και προσπαθεί να βρει μία λύση…Με άλλα 

λόγια, o Gentili δεν θεωρεί έναν φορέα που ασπάζεται ένα διαφορετικό 

δόγμα ως αντίπαλο, αλλά ορίζει ως αντίπαλο τον παράγοντα αυτό που 

αποδεδειγμένα επιδιώκει να μειώσει την ισχύ ενός άλλου κράτους και 

θέτει υπό αμφισβήτηση τη διάσταση της επιβίωσης του. Απέναντι σε 

έναν τέτοιο αντίπαλο ο Gentili επιχειρηματολογεί υπέρ της χρήσης του 

                                            
166

 Reichberg G. & Syse H. & Begby E. (επιμ.), «The Ethics of War», Malden, MA, Blackwell 

Publishing, 2006, σ.376-7. Το κείμενο αντλήθηκε από το βιβλίο Λίτσας Σπ., «Πόλεμος και 

Ορθολογισμός», Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, σ.343.  



πολέμου (έκλυση σκληρής ισχύος), ώστε να αντιμετωπιστεί το επίπεδο 

της απειλής, πριν αυτή προλάβει να γιγαντωθεί»167. 

 

 Σε συνέχεια των παραπάνω, ένας άλλος μεγάλος θεωρητικός του 

Δομικού Ρεαλισμού, ο Κ. Waltz, κάνοντας αναφορά στην έννοια της 

αυτοβοήθειας αναφέρει ότι: «ο φόβος και το ζήτημα της 

αντιμετώπισης των απειλών γίνεται κυρίαρχο κίνητρο στρατηγικής 

συμπεριφοράς»168 και εξηγεί ότι: 

 

Για να πετύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς τους και να 

διατηρήσουν την ασφάλειά τους, μονάδες που βρίσκονται σε 

κατάσταση αναρχίας – είτε πρόκειται για ανθρώπους, είτε για 

επιχειρήσεις, είτε για κράτη, είτε για οτιδήποτε άλλο – θα 

πρέπει να βασίζονται στα μέσα που μπορούν να 

κινητοποιήσουν και στους διακανονισμούς που μπορούν να 

κάνουν για τους εαυτούς τους. Η αυτοβοήθεια είναι κατ’ 

ανάγκη η αρχή της δράσης σε μία άναρχη τάξη169. 

 

 Με τον τρόπο αυτό ο Waltz μας τονίζει τη σημαντικότητα της 

επιδίωξης της αύξησης του επιπέδου της ισχύος (μέσω της 

αυτοβοήθειας), ως μέσο για την απόκτηση του επιθυμητού επιπέδου 

ασφάλειας (αντιμετώπιση συστημικού φόβου). 

 

 Έχοντας, λοιπόν, αναφέρει τις πέντε θεμελιώδεις υποθέσεις του 

Mearsheimer, τη θέση του Waltz γύρω από την αρχή της αυτοβοήθειας 

και έχοντας παραθέσει τα λεγόμενα  του Gentili, καταλήγουμε ότι η 
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 Λίτσας Σπ., ό.π., σ.343-4. 
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 Waltz Κ., « Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής», Ποιότητα, Αθήνα, 2011 (Μτφ. Κ. Κολιόπουλου), σ.13.  
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 Στο ίδιο, σ. 238. 



σχολή του Ρεαλισμού (και κυρίως του Δομικού μέσω των δύο κυρίων 

εκφραστών της) δεν δίνει άλλη επιλογή για την αντιμετώπιση του 

συστημικού φόβου εκτός από τη συγκέντρωση ισχύος. 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι όντως η ισχύς αποτελεί το 

(μοναδικό) αντίδοτο του συστημικού φόβου.  

 

 Όμως, έχοντας πλέον αποδείξει την αρχική μας θέση, 

προκύπτουν δύο κρίσιμα ερωτήματα: 1) ποια από τις μορφές της 

ισχύος (σκληρή, ήπια, έξυπνη) λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ως 

αντίδοτο του φόβου και 2) ποια πρέπει να είναι η «δοσολογία» 

(μέγεθος επιζητούμενης ισχύος) του αντίδοτου (ισχύος) σύμφωνα με τη 

ρεαλιστική προσέγγιση; 

 

 Προσπαθώντας να απαντήσουμε το πρώτο ερώτημα από τη 

ρεαλιστική σκοπιά, θα λέγαμε ότι η σκληρή ισχύς είναι αυτή που έχει 

την πρωτοκαθεδρία ως επιλογή για την αντιμετώπιση του φόβου στο 

διεθνές σύστημα. Όμως, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η ήπια ισχύς (ή η 

έξυπνη ως μέθοδος συνδυαστικής χρήσης σκληρής-ήπιας ισχύος) είναι 

χαμηλής σημασίας. Την παραπάνω άποψη ενισχύει με την 

εμπεριστατωμένη τοποθέτησή του και ο Waltz, στην αναφορά του για 

τους λόγους για τους οποίους τα ισχυρά στρατιωτικά κράτη δεν 

κερδίζουν πάντα τα αδύναμα: 

 

Η στρατιωτική δύναμη, χρησιμοποιούμενη στον διεθνή χώρο, 

είναι μέσο απόκτησης ελέγχου επί μίας περιοχής και όχι μέσο 

άσκησης ελέγχου εντός της περιοχής…Το να λέγεται ότι τα 

ισχυρά από στρατιωτικής άποψης κράτη είναι αδύναμα, επειδή 

δεν μπορούν εύκολα να επιβάλουν την τάξη σε μικρά κράτη, 



είναι σαν να λέγεται ότι ένα μηχανικό σφυρί είναι αδύναμο, 

επειδή δεν είναι κατάλληλο για την εξαγωγή χαλασμένων 

δοντιών…Η ανικανότητα ενάσκησης πολιτικού ελέγχου πάνω σε 

άλλους δεν υποδηλώνει στρατιωτική αδυναμία. Τα ισχυρά κράτη 

δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα με τις στρατιωτικές τους 

δυνάμεις, όπως συνειδητοποίησε σαφέστατα ο Ναπολέων, όμως 

είναι σε θέση να κάνουν πράγματα που τα στρατιωτικά αδύναμα 

κράτη δεν μπορούν να κάνουν170. 

 

 Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα και την «συνιστώμενη 

δοσολογία» ισχύος για την υπερνίκηση του φόβου, οι απόψεις είναι 

διαφορετικές στη ρεαλιστική προσέγγιση. Χαρακτηριστικά παρατίθεται 

ένας πίνακας από το έργο του Mearsheimer που μας εξηγεί πως κάθε 

ρεύμα του ρεαλιστικού παραδείγματος εκτιμά το επιζητούμενο 

μέγεθος της ισχύος που είναι ικανοποιητικό. 
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Οι κυριότερες ρεαλιστικές θεωρίες 

 
Ρεαλισμός 

Ανθρώπινη Φύση 

Αμυντικός 

Ρεαλισμός 

Επιθετικός 

Ρεαλισμός 

Τι εξωθεί τα κράτη 

να ανταγωνίζονται 

για ισχύ; 

Πόθος για ισχύ 

εγγενής στα 

κράτη. 

Δομή του 

συστήματος. 

Δομή του 

συστήματος. 

Πόσο ισχύ θέλουν 

τα κράτη; 

Όση μπορούν να 

αποκτήσουν. Τα 

κράτη 

μεγιστοποιούν τη 

σχετική ισχύ, 

Όχι πολύ 

περισσότερη από 

ό,τι έχουν. Τα 

κράτη 

επικεντρώνονται 

Όση μπορούν να 

αποκτήσουν. Τα 

κράτη 

μεγιστοποιούν τη 

σχετική ισχύ, 
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έχοντας την 

ηγεμονία ως 

τελικό σκοπό. 

στη διατήρηση της 

ισορροπίας ισχύος. 

έχοντας την 

ηγεμονία ως 

τελικό σκοπό. 

 

 Σίγουρα αυτό είναι ένα ερώτημα πού είναι δύσκολο να 

απαντηθεί με συγκεκριμένο και απόλυτο τρόπο. Θα επιμείνουμε απλά 

στα όσα ο Mearsheimer αναφέρει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα: 

«Ορισμένοι αμυντικοί ρεαλιστές τονίζουν ότι οι μεγάλες δυνάμεις 

επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια και όχι την σχετική ισχύ. 

“Η τελική έγνοια των κρατών», γράφει ο Waltz, “δεν είναι η ισχύς, αλλά 

η ασφάλεια” (Waltz, «Οrigins of War», σ.40). Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι οι μεγάλες δυνάμεις μεγιστοποιούν την ασφάλεια τους, αλλά αυτός 

ο ισχυρισμός από μόνος του είναι ασαφής και παρέχει ελάχιστα 

στοιχεία για τη συμπεριφορά των κρατών στην πράξη. Το σημαντικό 

ερώτημα είναι: Πώς τα κράτη μεγιστοποιούν την ασφάλειά τους; Η 

απάντησή μου είναι: Με το να μεγιστοποιούν το μερίδιό τους επί της 

παγκόσμιας ισχύος. Η απάντηση των αμυντικών ρεαλιστών είναι: Με το 

να διατηρούν την υπάρχουσα ισορροπία ισχύος. Ο Snyder διατυπώνει 

εύστοχα αυτό το σημείο στο Myths of Empire όταν γράφει ότι τόσο οι 

επιθετικοί όσο και οι αμυντικοί ρεαλιστές “αποδέχονται ότι η ασφάλεια 

είναι συνήθως το ισχυρότερο κίνητρο των κρατών εν μέσω διεθνούς 

αναρχίας, αλλά έχουν αντίθετες απόψεις αναφορικά με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο επίτευξής της»172. 

 

 Τέλος, αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι η ισχύς και ο φόβος 

είναι δύο σημαντικότατες έννοιες - πυλώνες στη θεωρία των διεθνών 
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σχέσεων, οι οποίες είναι άμεσα αλληλοεξαρτώμενες και σε καμία 

περίπτωση αυθύπαρκτες, ως ξεχωριστά δομικά συστατικά του διεθνούς 

συστήματος. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και δεν 

μπορούν να αποτιμώνται και να αναλύονται ξεχωριστά, παρά μόνο να 

συνεξετάζονται. Το «δίλημμα ασφαλείας» και άρα η ύπαρξη του 

πολεμικού φαινομένου, όπως αναλύθηκαν στο 3ο κεφάλαιο, θα 

ενυπάρχουν για πάντα εφόσον το διεθνές σύστημα θα συνεχίζει να έχει 

ως κύριους παίκτες τα κράτη.  Η μανιώδης αναζήτηση της ισχύος από τα 

κράτη, ο φόβος της επιβίωσης και το «δίλημμα ασφαλείας» που 

δημιουργείται  στις μεταξύ τους σχέσεις λόγω των παραπάνω, 

αποτελούν τελικά τον κινητήριο μοχλό εξέλιξης στη θεωρία των 

Διεθνών Σχέσεων γενικότερα και της θεωρίας πολέμου ειδικότερα. Οι 

μεγαλύτερες πολεμικές συγκρούσεις διεξήχθησαν προκειμένου ένα 

κράτος να αυξήσει την ισχύ του ή να εμποδίσει ένα άλλο κράτος να 

αυξήσει την δική του. Σε ένα διεθνές περιβάλλον συνεχούς 

ανταγωνισμού η «αιώνια ειρήνη» ως κατάσταση συνεχούς ομόνοιας και 

ηρεμίας είναι απίθανο να υπάρξει. «Ο πόλεμος δεν μπορεί να εκλείψει 

από την ανθρώπινη ζωή, γιατί στην ουσία είναι δημιούργημα του ίδιου 

του ανθρώπου, αλλά και απότοκο της δομής του διεθνούς 

συστήματος»173. 
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 Σπ. Λίτσας, ό.π, σ.21.  
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