
1 | P a g e  
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας 

 

 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Θέμα: «Ο Διεθνισμός ως πολιτική και ιδεολογία στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

κ.Ηλίας Κουσκουβέλης  

 (Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Συντάκτης Εργασίας:  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΤΤΑΣ,  

                                           Α.Μ.: Μ 1013  

                                           Δαρδανελλίων 27, Νέα Σμύρνη, 17124 Αθήνα 

                                           e-mail:   thanosrattas69@gmail.com    

                                           Tel. Mobile: 6972400752  

 

 



2 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   Ευχαριστίες  

 

   Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Ηλία Κουσκουβέλη, τόσο για τη 

συστηματική του καθοδήγηση, τις διεισδυτικές επισημάνσεις του εξ αρχής  σε 

διεπιστημονικό και σε προσωπικό επίπεδο, όσο και για την υπομονή και πίστη του σε εμένα 

εν σύνολο. Ακόμα περισσότερο τον ευχαριστώ για την κάθε φορά προσπάθεια του να 

βρίσκει χρόνο για τις συναντήσεις µας στο τόσο φορτωμένο πρόγραμμά του ως Κοσμήτορας. 

  Ευχαριστώ παράλληλα την σύζυγό μου Φωτεινή Καλλέργη για κάθε δύσκολή στιγμή μαζί 

μου, το άγρυπνο βλέμμα της και την αισιοδοξία και πίστη της ότι όλα θα πάνε καλά.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | P a g e  
 

 

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

  Περίληψη ………………………………………………………………………………σ.4 

  Λέξεις Κλειδιά ………………………………………………………………………....σ.4 

  Εισαγωγή ……………………………………………………………………………….σ.5  

  Κεφάλαιο 1
ο
 Η Πολιτικοκοινωνική αλλαγή μέχρι το «νέο» Διεθνισμό.  

   Α)Η Ευρώπη σε μεταλλαγή…………………………………………………………....σ.20 

   Β) Έθνος, κοινή συνείδηση και Διεθνισμός στο σύγχρονο Κράτος ………………….σ.26 

   Γ) Διεθνισμός, αρχές και σχέσεις ……………………………………………………...σ.32 

   Δ) Διεθνισμός σε κάθε ρυθμιστικό, δομικό και ιδεολογικό περιεχόμενο ……………..σ.39 

  Κεφάλαιο 2
ο
 Ο Διεθνισμός ερμηνεύοντας την ιδεολογική και πολιτική αναγκαιότητα.  

   Α) Τι είναι ιδεολογία και πολιτική ...…………………………………………………..σ.44 

   Β)  Η Ιδεολογική Αναγκαιότητα ...…...………………………………………………..σ.54  

  Κεφάλαιο 3
ο
 Το Κράτος και η σημασία της Ιδεολογικής του Οικοδόμησης  

   Α) Συνθήκες και Ιστορική αφετηρία στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία ……………σ.59 

   Β) Εθνικό Κράτος και Ιμπεριαλισμός, μέσα από ένα άλλο παράδειγμα Διεθνισμού ....σ.63  

   Γ) Μια δεύτερη σχέση ιμπεριαλισμού, διεθνισμού και εθνικισμού ……………………σ.69 

  Κεφάλαιο 4
ο
 Η ιστορική συνέχεια και «αναγέννηση» της δημοκρατίας,  

   Α) Δημοκρατία ως την  φιλελεύθερη μορφή πολιτικής σκέψης ……………………….σ.77 

   Β) Στα πλαίσια των σοσιαλιστικού και φιλελεύθερου Διεθνισμού, η Ανάπτυξη και  

   διαμόρφωση μιας  Πλουραλιστικής Διακυβέρνησης .………………………………….σ.82 

  Κεφάλαιο 5
ο
 Η Πλουραλιστική μορφή διακυβέρνησης και το μοντέλο της   

   αναπτυξιακής Δημοκρατίας.  

   Α) Η πλουραλιστική μορφή Διακυβέρνησης, μοντέλα σε σύγκριση …………………..σ.87 

   Β) Το μοντέλο της Αναπτυξιακής Δημοκρατίας στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής    

   οικοδόμησης …………………………………………………………………………….σ.92  

   Κεφάλαιο 6
ο
 Συμπεράσματα ………………….……………….………………………σ.97 

   Βιβλιογραφία ………………………………………..………………………………...σ.106 

 

 

 

 

 

 



4 | P a g e  
 

 

 

 Περίληψη  

   Ο Διεθνισμός ως έννοια ενυπάρχει διαχρονικά σε κάθε έκφραση του ανθρώπου με τα μέσα 

επικοινωνίας του, εφόσον η κάθε δημιουργία του όπως για παράδειγμα ένα έργο τέχνης με 

την επικαιροποιησή του, δηλαδή την έκθεση του, σπάζει τα στενά εθνικά, ιδεολογικά ή 

κοινοτικά όρια και αφορά ως ιδέα ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώπων αποζητώντας την κοινή 

αποδοχή του ως ιδέα και ως σύνολο, ή την πρόκληση αντιδράσεων και την εκπαιδευτική του 

τοποθέτηση σε ένα σύνολο αλληλέγγυων ανθρώπων. Έτσι ως εργαλείο λειτουργεί υπέρ της 

οικοδόμησης σχέσεων συνεργασίας και την ενίσχυση κινημάτων με ιδεολογικό περιεχόμενο, 

κανόνες λειτουργίας και πάντα κοινωνική ισχύ και αποδοχή. Όμως από τον 19
ο
 αιώνα ή 

επανεμφάνιση του Διεθνισμού οριοθετεί ένα σύνολο λειτουργιών του παρελθόντος με αυτό 

που θα ακολουθήσει μέχρι σήμερα. Κατά αυτόν τον τρόπο ο διεθνισμός ως θεωρία ή 

πρακτική της πολιτικής, δηλαδή και εδώ ως εργαλείο, βασίζεται στην συνεργασία ανάμεσα 

στα έθνη, τα Έθνη Κράτη με συνταγματική κατοχύρωση η οποία διαφυλάττει από κάθε 

εθνικιστική εκτροπή. Μέχρι αυτού του σημείου ο διεθνισμός υπήρξε συνώνυμος του 

κοσμοπολιτισμού μιας πρακτικής που μέρος της οφείλει σε αυτόν ο σοσιαλιστικός 

διεθνισμός, ο οποίος κινείται στην λογική μιας παγκόσμιας κοινότητας απαλλαγμένη από 

διακρίσεις και γεμάτη αλληλεγγύη μεταξύ των μελλών της. Ίσως αυτό να θυμίζει 

προκαπιταλιστικές ή πρωτοχριστιανικές κοινωνίες όμως έχει ως αφετηρία τις οικουμενικές 

παραδοχές για την ανθρώπινη φύση, οι οποίες αντιδιαστέλλονται με την πρακτική και λογική 

του πολιτικού εθνικισμού βάση του οποίου δίνεται έμφαση στην διαμόρφωση της πολιτικής 

ταυτότητας από την εθνικότητα. Ωστόσο όμως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης ο 

διεθνισμός έχε δείξει δείγματα γραφής συμβατά με τον εθνικισμό καθώς υποστηρίζει τη 

συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ προϋπαρχόντων εθνών κρατών παρά την εμμονική 

απώλεια της εθνικής σχέσης και εξάρτησης με την εθνική ταυτότητα. Στον φιλελεύθερο 

διεθνισμό υποστηρίζεται ο ατομικισμός, το ελεύθερο εμπόριο και η οικονομική 

αλληλεξάρτηση με έναν χαρακτήρα δεσμευτικό ως προς την τελική οικοδόμηση και 

ενίσχυση των διεθνών οργανισμών δημιουργώντας έτσι ένα εξ αρχής αντίπαλο δέος στο 

Ευρωπαϊκό οικοδόμημα.   

  Λέξεις –κλειδιά: 

 Αναρχία, αυταρχισμός, ατομικότητα, άτομο 

 Βία 

 Γενική βούληση 
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 Δεσποτισμός, διακυβέρνηση, διεθνισμός, διεθνείς σχέσεις, διεθνής θεωρία, δίκτυα  

 Έθνος, Έθνος-Κράτος, εθνικισμός, επαναστατισμός, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση  

 Ζωτικός χώρος  

 Ηγεμονισμός, ηγέτης  

 Θεσμοί, θετικισμός  

 Ιδέα, ιδεαλισμός, ιδεολογία, ισχύς 

 Κουλτούρα, κυριαρχία 

 Λειτουργισμός  

 Μαζική κουλτούρα, μητρόπολη, μονοπώλιο, μοντερνισμός-μεταμοντερνισμός 

 Νεολειτουργισμός, νεορεαλισμός, νεοφιλελευθερισμός 

 Οικοδόμηση, ολοκλήρωση, ολοκληρωτισμός, ορθολογισμός 

 Περιφέρεια, πλουραλισμός 

 Ρασιοναλισμός, ρεαλισμός 

 Σοσιαλισμός, συλλογικότητα, συνεργασία, σχέσεις  

 Φιλελευθερισμός 

 Ωφελιμισμός         

 

   Εισαγωγή  

   Στη σημερινή συγκυρία όλα περιστρέφονται γύρω από την οικονομική κρίση και τα 

παρεπόμενά της, κυρίως στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, καθώς και γύρω 

από τους τρόπους με τους οποίους οι δράσεις των ανθρώπων στα πεδία αυτά διαχωρίζονται 

και αλληλο-τέμνονται στα πλαίσια όπου γενικόλογα αναπτύσσονται και οι διάφοροι 

Διεθνισμοί ως ένα γόνιμο ή νοσηρό πεδίο δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε οικουμενικό 

και παγκόσμιο επίπεδο δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάζουν ένα σύνολο παράλληλοι 

παράγοντες την ζωτικότητα και την αμεσότητα των λειτουργιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 

«περιφέρεια» ενός διεθνούς συστήματος, πολύ περισσότερο όταν αναγκαία προκύπτει και 

απαιτείται να δοθούν λύσεις σε ποικίλα προβλήματα και τις προεκτάσεις τους όπως πόλεμοι 

σε περιφερειακό επίπεδο και των συνεπειών αυτών όπως τα μεταναστευτικά κύματα, καθώς 

και κάθε επακόλουθο ως μια μορφή αμφισβήτησης ή ένα πεδίο κέρδους-ωφέλειας, την ίδια 

στιγμή όπου αυτή πορεύεται θετικά προς την ολοκλήρωσή της με αφετηρία της και 

προαπαιτούμενο την οικιοθελή συνεργασία μεταξύ των Κρατών. Η έννοια της αμφισβήτηση 

δεν νοείται ως κάτι το γενικό ή μη αληθές ή ριζοσπαστικό σαν πυροτέχνημα, αλλά ως ένα 

παιδί μιας περιρρέουσας άναρχής κατάστασης ευρύτερα, ίσως αναδιανεμητικής κατάστασης 

ή ανισόρροπης ακόμα σε επίπεδο ερμηνείας της κατανομής ισχύος μεταξύ Δυνάμεων, 
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συνθηκών πολιτισμικά γνωστών πολύ περισσότερο στην Ευρωπαϊκή ιστορική πορεία της 

ανθρωπότητας, όσο και ευρύτερα στο πρόσφατο παρελθόν, επιλεκτικά, μετά την λήξη του 

«ψυχρού πολέμου» την δεκαετία του 1990, των επεμβάσεων του ΝΑΤΟ στην τέως 

Γιουγκοσλαβία ή την εμπλοκή δυνάμεων στο έδαφος της φθίνουσας ζωτικά Συρίας για την 

καταστολή των δυνάμεων του «Ισλαμικού Κράτους». Σε κάθε περίπτωση η έννοια 

αμφισβήτηση δεν νοείτε πάντα τελεολογικά ως μια εν συνεχεία πλήρης καταστολή των 

όποιων αντίθετων δυνάμεων θεωρητικά και πρακτικά δια της οποιαδήποτε μορφής βίας υπό 

την διαιώνιση κάθε μορφής πολέμου, καθώς εργαλειακά μπορεί να σχετίζεται και με την 

κατάσταση και φύση της έννοιας του διεθνισμού σε επίπεδο ιδεολογιών ή πρακτικής 

πολιτικής σε επίπεδο αποφάσεων. Προφανέστερα θα μπορούσε κατά το ορθολογικότερο και 

«ελληνικότερων» να συνοδεύεται από το ρήμα κήδομαι και συνεπακόλουθα την ανασκευή 

μιας ως διαπίστωση υπάρχουσας ασθενούσας, φθίνουσας ή αναχρονιστικής κατάστασης σε 

σχέση και σύγκριση με τις πρακτικές και τις ανάγκες που δημιουργούνται από έναν συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο και περιβάλλον, όχι πάντα συνοδευόμενο με το αρνητικό πρόσημο 

του ανορθολογισμού ως αφετηρία και ως αποτέλεσμα. Όμως σε ανορθολογικό επίπεδο και 

όπως η μέχρι τώρα ιστορική μαρτυρία καταδεικνύει ο νόμος της άνισης ανάπτυξης συνεχίζει 

να ανακατανέμει την όποια ισχύ υπονομεύοντας έτσι το «status quo» που εγκαθιδρύθηκε από 

τον τελευταίο ηγεμονικό αγώνα, ομοιάζουσα σαν μια a priori κατάσταση στον κάλαθο των 

αχρήστων και χωρίς νόημα. Η ανισορροπία αντικαθιστά την ισορροπία και ο κόσμος κινείται 

προς ένα νέο γύρο ηγεμονικής σύγκρουσης με αποτέλεσμα, ως γενική αλήθεια, να 

αμφισβητούνται τα ισχύοντα πρότυπα ανάπτυξης και ευημερίας και οι άνθρωποι να βιώνουν 

μια έντονη «κρίση αγωνίας», εξαιτίας της αβεβαιότητας για το αύριο και της αδυναμίας 

σχεδιασμού του μέλλοντος τους, αυτό με γνώμονα τα πλαίσια που αναπτύσσονται κατά τον 

τύπο κάθε δημοκρατικού ελλείμματος, δηλαδή της απόστασης που χωρίζει την θεωρία με την 

πράξη, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης αν υποθέσει κανείς ότι σε επίπεδο διεθνισμού μια 

παθογένεια δεν έχει μόνο ενδογενή στοιχεία. Έτσι με ατελεύτητο ρυθμό ένας κόσμος 

βρίσκεται σε συνεχή αναστάτωση και κίνηση, μιας και συχνά ενώ δεν απουσιάζουν οι 

μηχανισμοί πρόβλεψης και οι αναφορές που προσφέρουν ιστορικά δοκιμασμένα πρότυπα 

συμπεριφοράς και δράσης, τελικά ίσως να μην λειτουργούν και σίγουρα όχι όσο αναφορά το 

ορθολογικότερο ή η οριζόντια τους ισχύ. Προφανώς εδώ ενδιάμεσα να νοείται και να 

φαίνεται παράλληλα με μια πιο ορθολογική οπτική ένα πρώτο «έγκλημα» κατά της ιστορίας 

στις πλάτες της ανθρωπότητας ή καλύτερα μέρους της ανθρώπινης φύσης και των 

ελευθεριών αυτής, αλλά ίσως όμως από την άλλη να επαναλαμβάνεται μια ίδια κατάσταση 

με νέους όρους και στόχους, σίγουρα όμως δεν φωτογραφίζω θεωρίες συνομωσίας μη 
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επιστημονικής τεκμηρίωσης, αλλά κατά μέρος ένα ακόμα παιχνίδι στη λογική της «θεωρίας 

των παιγνίων». Σε τέτοιες περιόδους συλλογικής αγωνίας, παραδόξως, οι άνθρωποι 

επιθυμούν ή τείνουν και ανατρέχουν μοιρολατρικά ή και κατά συνείδηση στους «προφήτες» 

ιδεολόγους, ίσως ιδεαλιστές ή Σοφιστές, διαφόρων ειδικοτήτων επιστήμονες ή στην ιστορία, 

ανάλογα βέβαια και με τις πολιτισμικές τους καταβολές, υποκειμενική τους αντίληψη, 

«ταυτότητες» ή βιωτή(τρόπος-ανάγκες ζωής) τους, άλλοτε για να διδαχθούν από αυτήν(την 

ιστορία) και άλλοτε για να φανταστούν και να σχεδιάσουν ορίζοντες προσδοκιών, εφόσον 

και η ίδια η ιστορία μπορεί να θεωρηθεί και να υπάρξει για αυτούς κατά ένα μέρος ως βάση 

μιας προφητείας για τα μελλούμενα. Ανεξάρτητα πάντως από τη γνώμη περί της διδακτικής 

και παιδευτικής αξίας της ιστορίας, η όποια «αυθεντία» του επαγγελματία ιστορικού δεν 

χτίζεται πάνω σε μια ιστοριογραφία που έχει ως στόχο να αναμορφώσει ηθικά και 

εκπαιδευτικά το αναγνωστικό κοινό, πόσο μάλλον του ερευνητή ο οποίος πρέπει να κρατήσει 

μια διεπιστημονική θέση και στάση για να μην φτάσει στο σημείο να παρουσιάζει μια ακόμα 

μισή αλήθεια υποκειμενικά ή δογματικά φορτισμένη. Σε κάθε περίπτωση η έννοια του 

τρόπου προσέγγισης, μελέτης και ανάδειξης κάθε θέματος πιστοποιεί και τον επιστημονικό 

χώρο, αλλά και μια χρονική περίοδο, αυτό φαίνεται περισσότερο με την χρήση του λόγου, 

την γλώσσα και περιεχομένου αυτής, κατά την οποία μπορούν να αποκωδικοποιηθούν οι 

μεταβλητές εκείνες που ως εργαλεία θα βάλλουν σε τάξη και θα προσδώσουν περιεχόμενο σε 

άμεσες ερμηνείες αλλά και λύσεις οι οποίες αφορούν σημερινές προβληματικές.   

   Εργαλειακά και πρακτικά θα ταυτιστεί στο παρόν πόνημα η έννοια του διεθνισμού, η οποία 

δεν αφορά γεωγραφικά και ιδεολογικά μόνο την Ευρώπη ως περιφέρεια σε ένα παγκόσμιο 

σύστημα -εφόσον η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική εξάρτηση διεύρυναν την σκέψη και 

την πολιτική εξάρτηση, με την προσπάθεια που καταβάλλεται  για την ιδέα οικοδόμησης της 

Ε.Ε. και την σε κάθε στάδιο οικονομικό, νομισματικό, αγοράς και πολιτικής ολοκλήρωσή 

της. Έτσι θα απαντηθούν ερωτήματα της φύσης: Αν μπορεί ο διεθνισμός να νοηθεί ως 

ιδεολογία ή ως πολιτική; Εφόσον αποδειχθεί το τι είναι παρακάτω ιδεολογία και κατά πόσο 

είναι αναγκαία ώστε να αποκαλυφθεί η λειτουργία τους ως σύστημα, το δεύτερο ερώτημα 

αφορά το εάν είναι η ιδεολογία, πολιτική ή και τα δύο μαζί ο διεθνισμός, ή απλά μια 

πρακτική η οποία ως εργαλείο εξυπηρετεί μια διαδικασία ως ένα σημείο στην ιστορία και την 

ιστορική πορεία, την σύντομη, της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Σαν ένας συνεχόμενος 

διάλογος με την ιστορία πρώτα θα αναφερθούν τα πλαίσια βάση των οποίων 

πρωτοεμφανίσθηκε ο Διεθνισμός τον 19
ο
 αιώνα, μέχρι και την μεταπολεμική περίοδο στην 

Ευρώπη, το τέλος του ψυχρού πολέμου(1990) και την ανάγκη μέχρι σήμερα επιπέδων 

συνεργασίας και καλών σχέσεων στην Ε.Ε. των εθνών-λαών και κατ’ επέκταση Ευρωπαίων 
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πολιτών. Ουσιαστικά έτσι θα αποκαλυφθούν νεότερες και παλιότερες συναρτήσεις εννοιών 

όπως λειτουργισμός, εθνικισμός ή ακόμα πλουραλισμός φωτογραφίζοντας χρονικά στάδια 

οικοδόμησης σε μια ολόκληρη εποχή αλλά και προσπάθειες συνοχής τόσο του συστήματος 

σε επίπεδο κοινωνία, Έθνος-Κράτος, ιδεολογία και Ε.Ε. 

   Σε κάθε περίπτωση η πολιτικού τύπου διάσταση που έλαβε η έννοια του Έθνους ως κύριο 

συστατικό του Διεθνισμού από τον 19
ο
 αιώνα όπως θα δούμε συμβάλει εργαλειακά στην 

τελική μορφή της Ε.Ε.. Πολύ δε περισσότερο αν μέσα από αυτήν την διαδικασία μπορεί να 

εννοηθεί, σύμφωνα με το ρεαλιστικό πρότυπο και την συμβολή της θουκυδίδιας θεωρίας, 

πως μπορούν να συνδεθούν ιδεολογίες, ιδέες και πρακτικές όπως η επανεξέταση της έννοιας 

του Έθνους-Κράτους. Σε αντίθεση με την όποια άλλη απομάκρυνση από τον στόχο της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα πλαίσια της σκέψης όπου εργάζεται η πρακτική της 

δημιουργίας μιας «παγκόσμιας κυβέρνησης», η οποία αφορά μια άλλη ολοκλήρωση και ένα 

άλλο τύπο αλληλεξαρτήσεων, δυνάμεων και ισχύος ή λογική ισορροπίας δυνάμεων, ηθικής, 

δικαίου και βέβαια διεθνισμού. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η υποστήριξη ύπαρξης ενός 

δίπολου δυνάμεων για ζητήματα οποία κατά κανόνα αφορούν ένα ευρύτερο πλαίσιο εκτός 

Ευρώπης.  

   Η παρούσα εργασία θεωρεί ωστόσο την ιστορία αφορμή για τη διερεύνηση και όχι απλά 

την παράθεση μιας άλλης σχέσης εννοιών στα πλαίσια οικοδόμησης της Ε.Ε. ή του 

«Κράτους» αυτής εργαλειακά μέσα από τον διεθνισμό. Δηλαδή αφορμή καταγεγραμμένη και 

αφορμή ως εμπειρία για την εύρεση της αλήθειας, νοώντας κατά μέρος ένα ρεαλιστικό 

δηλαδή αντικειμενικό υποβόσκων υπόβαθρο και σχέση στην προσπάθεια. Έτσι μπορώ να πω 

εδώ με βάση την εμπειρική μου συνισταμένη πως γενεσιουργός αιτία να ασχοληθώ με την 

έννοια του Διεθνισμού αποτέλεσε πρωτίστως η διάχυτη προσωπική μου ανάγκη πηγάζουσα 

τόσο της καταγωγής μου και της πορείας μου ως πνευματικός άνθρωπος και ερευνητής, όσο 

ενός συνόλου κοινωνικό-οικονομικών διλημμάτων και η αίσθηση ενός κλίματος μιας 

διεθνούς «αναρχίας» στα πλαίσια όπου αυτή για παράδειγμα ίσως μπορεί να αλλοιώσει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός Έθνους εξ ονόματος μιας υπεραξίας ως σχήμα και ως 

σύστημα μιας ιδεολογίας κατ’ ουσία ιδεαλιστικής. Αυτά ίσως να είναι τόσο πειραματισμοί ή 

ουτοπίες, όσο και αποτελέσματα των φθινουσών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων ή ακόμα και 

των συνεργασιών αυτών σε επίπεδο ποιότητας και εμπιστοσύνης σε ένα περιβάλλον 

ποσοτικοποίησης και μαζικοποίησης των πάντων. Τα οποία με την σειρά τους ίσως και να 

πυροδοτούν ή δημιουργούν συνθήκες επαναπροσδιορισμού των συνθηκών διαμόρφωσής των 

κοινωνιών τους, αλλά και της σημασίας των ιδεών και ιδεολογιών γύρω μας, σε ένα διαρκώς 

δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον εξαιτίας άλλοτε της αστικοποίησης ή εξ ονόματος της 
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ανάπτυξης, καθώς και των ρόλων θεσμών όπως του Κράτους, του εθνικού συμφέροντος ή 

της κοινωνίας των πολιτών και του ατόμου σε επίπεδο ελευθερίας της έκφρασης του ή 

δικαιωμάτων του.
1
 Δικαιολογώντας την έννοια αναρχία παραπάνω, γενικά και ειδικά μπορεί 

κανείς να δει σε πρώτο πλάνο ακόμα ή περισσότερο σήμερα για παράδειγμα τη χρήση και 

τον τρόπο εφαρμογής και αντιμετώπισης της. Σε ένα δεύτερο πλάνο κινείται κάθε 

προσπάθεια ιδεολογικού προσηλυτισμού και εν συνεχεία μιας βίαιης προσαγωγής και 

συμμόρφωσης των πολιτών πολλές φορές με την δράση τους από την μεριά τους «ακραία» 

αριστερά όπως στο χωριό Μαριναλέδα της Ισπανίας ή δεξιόστροφα και εθνικιστικά 

φαινόμενα με την μορφή που λαμβάνουν ομάδες επέμβασης με πλείστες ιστορικές ή 

καθημερινές αναφορές επί παντός επιστητού. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυτά εδράζονται ή 

δημιουργούν παρερμηνείες του ρόλου του διεθνισμού, σε σχέση πάντα με τον 

επαναπροσδιορισμό ή καλύτερα της πολιτικής κάλυψης της έννοιας του έθνους κατά τον 19ο 

αιώνα, αλλά και της ιστορικά φιλοσοφικής του προέλευσης και ταύτισης με την αρχαία 

Ελληνική γραμματεία, την ανθρώπινη φύση, την εικόνα από τους Ελληνιστικούς χρόνους με 

την συμβολή των Στωικών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και της σύγχρονης κοινωνίας 

των εθνών ή την μεταπολεμική ιδέα στην βάση μιας μακράς ειρηνικής περιόδου με την 

ίδρυση της ΕΚΑΧ σε διακυβερνητικό επίπεδο και συνεργασία όπου η οικονομική ωφέλεια 

ανοίγει ορίζοντες, μέχρι την Ε.Ε. σήμερα ως μια πολυεθνική ολοκλήρωση, προϋπόθεση της 

οποίας κατά τον Διεθνισμό ήταν και είναι αρχικά ο εκδημοκρατισμός των κρατών που 

συμμετέχουν.  

  Προφανώς η έννοια της οικοδόμησης της Ε.Ε. δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε ένα 

κατεστραμμένο «οικόπεδο», μη δημοκρατικό ή ακόμα περιβαλλόμενο με το πέπλο 

διαδικασιών που εξαρτούν την Ευρωπαϊκή εξέλιξη όπως ο «ψυχρός πόλεμος». Ακόμα 

περισσότερο όπως αυτό που περιγράφει το ιστορικό παρελθόν των κρατών μελών της 

Ευρώπης μεταξύ πολέμων για την επικράτηση ενός έθνους ή αγώνες απελευθέρωσης αυτών 

και των άλλων χωρίς τελειωμό, ή μιας άναρχα δομημένης περιφέρειας Ευρωπαϊκής σε ένα 

Διεθνές πεδίο ή χώρο όπως μπορεί εξ όψεως να ήταν μετά το τέλος του Β΄Παγκοσμίου 

Πολέμου. Οι λαοί της Ευρώπης δεν έκαναν χρήση μόνο στοιχείων του παρελθόντος, 

τεχνοκρατικής υφής, δημοκρατικών συνθηκών, ανθρωπιστικού και σωτηριολογικού 

περιεχομένου όπως η «Respublica Christiana» το πρώτο διεθνιστικό «μοντέλο» ιστορικά 

καταγεγραμμένο, ούτε μόνο μιας μονοδιάστατης «αποκάλυψης» μιας εσωτερικής δυναμικής 

                                                           
1
 O Jean Paul Bled Στο «Ευρωπαϊκές κουλτούρες ,Η Ευρωπαϊκή Κουλτούρα» κάνει αρχικά μια διάκριση της 

κουλτούρας των ελίτ και αυτής της μαζικής κουλτούρας, ενώ στο πέρασμα του 19
ου

 αιώνα προς τον 20
ο
 αιώνα 

αναφέρεται σε μια αναγκαιότητα της μαζικής κουλτούρας στα λαϊκά στρώματα. Στο Αρβελέρ Ε. & Aymad M., 

Οι Ευρωπαίοι, νεότερη και σύγχρονη Εποχή (β΄ τόμος), Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2003, σσ.315-340. 
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όπως το λογοτεχνικό κίνημα του Ρομαντισμού στον αγώνα για την ανεύρεση στοιχείων τα 

οποία τους ενώνουν ιδεολογικά, πολιτικά και πρακτικά και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 

και αυτά ως μοντέλα οικοδόμησης και ενοποίησης. Έκαναν, όπως θα δούμε, χρήση 

συνειδητά ενός τρόπου συλλογικής υφής και αντίληψης κατά την άποψή μου περισσότερο 

κοντά στην καντιανή λογική, εμπειρία και διάκριση, σύμφωνα με την οποία «εάν πράττω από 

σεβασμό στον νόμο, δεν πρέπει να πράττω παρά μόνο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορώ επίσης 

να θέλω η δική μου αρχή να καταστεί καθολικός νόμος..,.
2
 Συμπεριλαμβάνοντας στην βάση 

της σκέψης τους την έννοια της ισορροπίας, με όσα προείπα ως ένα δομικό πλαίσιο με όλες 

τις πτυχές του ανθρώπινου βίου προάγοντας κατ’ ουσία ένα νέο δομικό μετασχηματισμό 

προς την ειρήνη αλλά και την ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας με βοηθό μια 

ορθολογικά νομοκρατούμενη πρακτική, αλλά και τα οφέλη από μια κοινή οικονομική και 

διαπολιτισμική συνεργασία. Κάθε ερμηνεία παρακάτω απεικονίζει χρονικά και χωρικά στην 

Ευρώπη τα στάδια της οικοδόμησής της συμβάλλοντας στα μεταπολεμικά γοργά βήματα, σε 

μια μακρά πορεία διαβουλεύσεων, συναντήσεων και αποφάσεων επί παντός θέματος ως 

κεκτημένο δικαίωμα υπέρ όλων των ευρωπαίων πολιτών σήμερα, με τίποτα το αυτονόητο, 

ώστε σήμερα η Ε.Ε. να είναι ή θεωρείται ένας ιεραρχικά οικονομικός, νομισματικός και 

πολιτικός χώρος.  

   Σε αυτό το σημείο έρχεται ένα δεύτερο προσωπικό στοιχείο το οποίο ίσως αναχρονιστικά 

καθρεπτίζει μια παρελθούσα αντίληψη αλλά και μια σύγχρονη καταβολή, την οποία θα 

αναλύσουμε παρακάτω, να λειτουργήσει ως αφετηρία ή οπτική με θετικό πρόσημο για την 

λειτουργία του διεθνισμού σε έναν μη τεχνοκρατικό χώρο, ίσως έναν «υγιή χώρο επαφών», 

με έντονο το στοιχείο της αισθητηριακής εμπειρίας, επικοινωνιακής γλώσσας και 

κουλτούρας διαπολιτισμικά. Είναι η άλλη μισή καλλιτεχνική-εικαστική μου «φύση» και 

διάσταση ως άτομο η οποία εμπεριέχει ένα σύνολο βιωμάτων και ταξιδιωτικών αναφορών 

στο Ισραήλ και την «Αγία Γή», αφορά αρχικά την ζωή μου μέσα σε ένα πρόβλημα όπως η 

ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους ή αντίστροφα κράτους του Ισραήλ και την θέση και στάση 

των δυο χωρών και το πώς αυτό το πρόβλημα διεθνοποιείται. Κατά δεύτερον πρακτικά μέσα 

από την καλλιτεχνική μου έκφραση, εμπειρία και ενασχόληση με την εννοιολογική και 

δογματική ζωγραφική ως σταθμό επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους και πολιτισμούς 

δίνοντας μου ή ενισχύοντας μέσα μου την διάσταση του «κοσμοπολίτη» και το γεγονός να 

αντιμετωπίζω έτσι κάθε μέσω ως εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση. Ίσως εδώ να ξενίζει 

η χρήση της λέξης εργαλείο και να απομακρύνει την σκέψη του αναγνώστη από την έννοια 

                                                           
2
 Kenny A., Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2005, σ.263 
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κοσμοπολίτικη και να την προσκολλά σε αυτή του διεθνισμού, σωστά θα έλεγε κανείς 

εφόσον και τα δυο έχουν ως βάση την μη διάκριση, η πρώτη ως αφετηρία και ο διεθνισμός 

ως αποτέλεσμα. Πολύ δε περισσότερο όταν και για τις δύο υπάρχουν αναφορές στο επίπεδο 

του Έθνους ή καλύτερα κατά μέρος των θρησκευτικών εθνών τα οποία στην Παλαιά 

Διαθήκη ήταν οι λαοί κατ’ αντιδιαστολή προς τους Ισραηλίτες και την Καινή Διαθήκη που 

αφορά τους ειδωλολάτρες Έλληνες, τα οποία και τα δυο ως διαχωριστικές γραμμές 

ανακαίνισε εντάσσοντας τα σε μια οικουμενικότητα, δογματικά μεν και όχι με διάκριση και 

κρίση ή κατάκριση η ορθόδοξη ανατολική εκκλησία μέχρι σήμερα. Ανεξάρτητα από τις 

όποιες ατομικές ή συγκυριακές συναρτήσεις και δεσμεύσεις, επανέρχομαι, ως κοσμοπολίτης 

νιώθω πρωταρχικά μέλος και πολίτης του κόσμου ή μιας παγκόσμιας κοινότητας και κατά 

δεύτερο λόγο δημότης της πόλης που γεννήθηκα χωρίς να την αποβάλω από πάνω μου ως 

ταυτότητα και εμπειρία διαχρονική και αυτό με δίδαξε η μεσογειακή μου πολιτισμική 

παιδεία, επαφή και κουλτούρα. Ο κοσμοπολιτισμός λειτουργεί μέσα από ένα δίπολο που 

άλλοτε αποτελεί διεθνιστικό πολίτικο-κοινωνικό ιδεώδες και άλλοτε ηθικό-θρησκευτικό 

πνευματικό όραμα, -όπως θα δούμε και κατά αυτό τον τρόπο να προσκολλάτε για μια 

χρονική περίοδο με το διεθνισμό-, χωρίς έτσι να θεωρεί την γλώσσα, το χρώμα του δέρματος 

ή τις παραδόσεις διαχωριστικές γραμμές, καθώς αντιστρατεύεται ότι ακραίο εφόσον κομβικό 

στοιχείο του είναι ο σεβασμός στην διαφορετικότητα και ότι δογματικό, εφόσον αυτό 

περιορίζει την εκφραστικότητα του. Αυτό είναι και το βασικότερο σημείο ώστε ως πλαίσιο 

να ορίζει ή προσδιορίζει κανείς και την όποια μορφή αμφισβήτησης παραδοσιακών αξιών 

από την μεριά του Διεθνισμού. 

   Στο σημείο αυτό ως αντανάκλαση του 19ου αιώνα μπορεί να προσαρτήσει κανείς ένα 

κομμάτι του μαρξιστικού δόγματος σχετικά με την θέση του για διεθνή αλληλεγγύη και την 

ένωση των λαών με την κατάργηση των συνόρων, ως ένα δείγμα θετικού προσανατολισμού 

στο δρόμο για μια διεθνή κοινωνία ή μια Ευρωπαϊκή κοινωνία Ειρήνης, χωρίς στο σήμερα να 

ξεχνάμε εκτροπές αυτού όπως αυτή των κατοίκων του χωριού Μαριναλέδα στην Νότια 

Ισπανία, με την διαφορά ότι στην βάση του, με μια παλιότερη μελέτη μου, ταυτοποιούνται με 

την λογική της αναρχίας ως αντίδραση τόσο στις ανεξέλεγκτες διαθέσεις της αγοράς και του 

φιλελεύθερου δόγματος, όσο και σε κάθε μορφή εξουσίας. Αλλά και αυτό όμως, τόσο για τον 

σεβασμό στην διαφορετικότητα αλλά και την αλληλεγγύη, δεν αποτελεί παρθενογένεση ή 

κομμάτι του σοσιαλιστικού τύπου διεθνισμού στον οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω, 

εφόσον προάγγελοι αυτού ήταν τόσο οι Κυνικού και Στωικοί φιλόσοφοι όπως ο Ζήνων ο 

Κιτιεύς(της ποικίλης Στοάς) με το έργο του, όσο και κάθε θρησκευτικό δόγμα με βάση τον 

αυτοσεβασμό και την θεοσωτήρειο πορεία, δράση και τελείωση. Το ενωτικό σημείο αλλά και 
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το νέο στοιχείο είναι ότι τόσο στα τελευταία η έννοια της ηθικής ως περιεχόμενο και 

υποχρέωση, όσο και του «φυσικού δικαιώματος» των ανθρώπων αφορούν το άτομο το οποίο 

με τα μάτια στραμμένα στην ψυχή του και τον ουρανό στρέφεται στο απέραντο σύμπαν, 

τόσο για την κοινωνία των ανθρώπων των ελληνιστικών χρόνων όσο και αυτών του 18ου 

αιώνα μέχρι σήμερα, σε επίπεδο που κατανοεί την διαλεκτική σχέση ηθικής, δικαιοσύνης και 

πολιτικής.  

    Ο συνειδητοποιημένος άνθρωπος θέτει τον εαυτό του σε αρμονία με το σύμπαν, κατά τους 

στωικούς, όχι για την ικανοποίηση του ατομικού του συμφέροντος αλλά του γενικότερου 

δημόσιου συμφέροντος. Η συμπεριφορά του στωικού δεν άλλαζε από κράτος σε κράτος γιατί 

υπάκουε στην φύση και όχι σε πλαστούς νόμους.
3
  Με την σειρά τους το ρόλο υποστήριξης 

του δημοσίου συμφέροντος ανέλαβαν να προβάλουν και υποστηρίξουν οι διεθνείς σχέσεις 

και η διεθνής κοινότητα με την συμμετοχή των εκάστοτε εθνικών μελών ή κρατών, κατά τις 

οποίες φεύγουμε από την λογική του «κλειστού κόσμου» όπου παράλληλα με την 

ρευστότητα που αποκτούν οι έννοιες ελευθερία, ασφάλεια, επιβίωση, αναρχία, κυριαρχία, 

ανεξαρτησία και συμφέρον οδηγούμαστε ή επιθυμούμε να φτάσουμε σε ένα σύνολο κρατών 

με δημοκρατική ισότητα και εθνικές οντότητες αλληλέγγυες η μια στην άλλη, για την 

επίλυση ζητημάτων ετερότητας και ενός αναρχικού κλίματος μεταξύ των εθνών. Συνθήκες 

τις οποίες δημιούργησε από την μια πλευρά το αδηφάγο καπιταλιστικό σύστημα αλλά 

συνάμα μπορεί να ενίσχυσε και μια σειρά πρακτικών ή πολιτικών όπως για παράδειγμα η 

ανεύθυνη στάση της αριστεράς με την μη υπεράσπιση ως ιδεολογικά και διεθνιστικά είχε 

υποχρέωση βασικών συλλογικών συμφερόντων. Ίσως αυτό να αντικατοπτρίζει  την 

πολυμορφία του διεθνισμού σε ένα αντίθετο ιδεολογικό «δίπολο» κατά την λογική του 

Kenneth Waltz, αλλά συνάμα δεν υποστηρίζει την ύπαρξη μιας διεθνούς κοινωνίας και μιας 

παγκόσμια ηθικής. Έτσι αν δεν υπάρχει διεθνής κοινωνία αλλά πολλές, τότε φυσική πηγή 

ηθικής και δικαίου είναι η κοινωνία ενός εκάστου κράτους, δηλαδή κάθε εθνικής ετερότητας 

κατά τον καθηγητή Παναγιώτη Ήφαιστο, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν απάντηση στον 

μέχρι σήμερα υπαρκτό κατακερματισμένο διεθνή χώρο εξαιτίας της διαφορετικής 

πολιτιστικής, κοινωνικής και ηθικής εξέλιξης που ακολούθησαν, τις οποίες μπορεί να φέρει 

κοντά το διεθνές δίκαιο. Οι προσευχές και τα ευχολόγια δεν μπορούν να αλλάξουν τα 

γεγονότα, μπορούν όμως μερικώς να φέρουν τον άνθρωπο σε ορθή πνευματική κατάσταση 

σε σχέση με αυτά και για να αλλάξει κάτι ολόκληρο θα πρέπει πρώτα να αλλάξει κατά το 

ήμισυ του. Κατά αυτόν τον τρόπο σημαντική είναι η συμβολή του ορθολογισμού-

                                                           
3
 Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, όπ., αν., παρ., σ.65 
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ρασιοναλισμού που γεννήθηκε τον 19
ο
 αιώνα όπως και η θέση του Θουκυδίδη ως πατέρα του 

πολιτικού ρεαλισμού σε επίπεδο Δημοκρατίας όσο και των διεθνών σχέσεων. Στο λόγο του ο 

Θουκυδίδης επαινώντας το δημοκρατικό πολίτευμα, ως ένα πλαίσιο, αλλά και την 

διαφορετικότητα λέει πως: «Κυβερνιόμαστε δηλαδή με πολίτευμα, που δε ζηλεύει τους θεσμούς 

των άλλων, αλλά είμαστε μάλλον εμείς παράδειγμα για πολλούς. Και λέγεται με τ' όνομα 

δημοκρατία, γιατί δεν κυβερνιέται για το συμφέρον των ολίγων, αλλά για τους πολλούς, κ' 

έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους ως για τις ιδιωτικές διαφορές μεταξύ 

τους· ως για τα δημόσια αξιώματα όμως, για όποιαν ικανότητα εκτιμάται ο καθένας, δε φτάνει 

σε θέση πολιτική εξ αιτίας της τάξης όπου ανήκει παρά από την αξιοσύνη του· κι ούτε εξ αιτίας 

της φτώχειας του, όταν μπορεί να προσφέρει κάτι καλό στην πολιτεία, αποκλίνετε από το 

αξίωμα επειδή είναι ταπεινό»,
4
 και […] «Έχομε ακόμα θεσπίσει στην πολιτεία μας πολλούς 

τρόπους ν' ανασαίνει ο καθένας μας από τους μόχτους, τελώντας αγώνες και δημόσιες θυσίες 

ταχτικές όλο το χρόνο, και με ιδιωτικές καλοσυσταζούμενες εγκαταστάσεις, που να τις χαίρεται 

κανείς κάθε μέρα τού διώχνει το βάρος της λύπης. Κ' επειδή είναι μεγάλη η πολιτεία μας, 

εισάγεται σ' αυτήν το κάθε τι απ' όλον τον κόσμο, και γι' αυτό συμβαίνει να μη χαιρόμαστε σαν 

πιο γνωστά τ' αγαθά που παράγονται στον τόπο μας από κείνα που βγάζουν οι άλλοι 

άνθρωποι».
5
 Ουσιαστικά στο πρώτο μέρος αναδεικνύει την αυτοτέλεια, την εποικοδομητική 

αξία, την διάσταση και τον στόχο της δημοκρατίας ως προϋπόθεση, αλλά σε δεύτερο επίπεδο 

τους νόμιμους μηχανισμούς μιας συλλογικότητας ανοικτής και δεκτικής, διαπολιτισμικά 

όπως θα λέγαμε σήμερα συμβάλλοντες στην ολοκλήρωση αυτής της πολιτείας. Σε κάθε 

περίπτωση σε μια εισαγωγή δεν θα μπορούσε κανείς να εξαντλήσει πρώτα τον Θουκυδίδη 

αλλά πολύ περισσότερο την έννοια του πολιτικού ρεαλισμού με την οποία παράλληλα θα 

ασχοληθούμε παρακάτω. 

   Κατά αυτόν τον τρόπο αρχικά αποδομώντας την έννοια διεθνισμός όχι σε επίπεδο 

λειτουργίας στο οποίο εκφράζει μια υπερεθνική κατάσταση, αλλά στην βάση της απομένει ή 

εμπεριέχεται η έννοια Έθνος, η οποία ομολογιακά σύμφωνα σε μια πιο προσωπική κλίμακα 

το Έθνος μέσα μου γέννησε και συνεχίζει να γεννά εικόνες οι οποίες μου θυμίζει έναν τόπο 

στον οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα γεμάτο παράλληλα «επίμονες σκιές», εμπειρίες, ιδέες 

και ψυχοσωματικές συσχετίσεις, και είναι αυτές που με ακολουθούν μέχρι σήμερα και έγιναν 

μέρος της ψυχοσύνθεσής μου στην προσπάθεια για την ανεύρεση της αλήθειας και για το 

πώς είναι αυτή μέσα από μύθους οι οποίοι γεμίζουν την καθημερινότητά μας. Ο βαθμός 

φόρτισης της ψυχοσύνθεσής μου μεταβαλλόταν μέσα στην «ομάδα» ανθρώπων που γνώρισα 

                                                           
4
 Θουκυδίδη Ιστορίαι, Έπαινος του παρελθόντος, των συγχρόνων, του δημοκρατικού πολιτεύματος (2.37.1) 

5
 Βλ., στο ίδιο, 2.38.1 και 2.38.2. 
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και συνειδητά συμμετείχα, με τους οποίους μας συνδέουν κοινά χαρακτηριστικά όπως η 

γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη και έθιμα, κοινή προέλευση και δεσμοί αίματος οι οποίοι με την 

σειρά τους δυναμιτίζουν ως ένα βαθμό το μέλλον μας, το μέλλον μου και τους σκοπούς μας. 

Σχετικά με το πρώτο κομμάτι αυτό το οποίο λειτουργεί ως κοινή αλήθεια και κατ’ επέκταση 

ως συνείδηση, σε σχέση με τα αισθήματα που κουβαλάμε καθείς από εμάς φωτογραφίζει 

κατά ένα μέρος την πατριωτική, την εθνική ή ακόμα καθώς παράδοξα γιγαντώνεται την 

εθνικιστική μας πλευρά-βάση ως ένα πρώτο πεδίο εκφοράς αιτίων και σχέσεων. Νομίζω πως 

σε αυτό το πλαίσιο όλοι μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρώτο «δάσκαλο» και 

συνάμα πολίτη που συναντάμε στην ζωή μας, τη μητέρα μας. Η μητέρα έγινε, βάση της 

μητρότητας, το πρώτο σχολείο «υπευθυνότητας και αρετής», για το οποίο οι Jean Elshtain και 

Sara Raddich υποστηρίζουν πως αυτά που διδάσκει τις γυναίκες η μητρότητα πρέπει ως 

μαθήματα να γίνουν κατευθυντήριες αρχές του πολιτικού βίου
6
, και προφανώς εφόσον κατά 

τον καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη η λήψη «αποφάσεων» ορίζεται ως πολιτική για τη διανομή 

ή ανακατανομή αξιών
7
, αυτό το σύνολο αρετών, αξιών και πρώτων αποφάσεων είναι και 

αποτελεί τον κεντρομόλο πυρήνα της δυναμικής μας σχέσης και των μετέπειτα σχέσεων μας 

στα πρώτα μας βήματα, στην πρώτη μας επαφή με την συλλογικότητα μας και μας εντάσσει 

σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχουν και άλλες οι οποίες τείνουν να ενωθούν και να 

δημιουργήσουν ένα σύνολο, εθνικό, πολιτικό ή ακόμα και φυλετικό. Παρατηρείται δηλαδή 

μια συνεχόμενη αλλαγή, όπου κατά το σημείο ρεαλισμού στον Πλάτωνα «αν αλλάζει το 

οτιδήποτε πρέπει να υπάρχουν αμετάβλητες ιδέες».
8
 Μια άλλη πλευρά της θέσης αυτής είναι 

το γεγονός ότι μέσο της μητέρας αλλά και της οικογένειας, μάθαμε ότι «ανήκουμε» σε μια 

συλλογικότητα, μεγάλη ή μικρή, μια ομάδα η οποία διαγράφει μια πορεία στην ιστορία της 

ανθρωπότητας, αρχικά μέσο των συναισθημάτων μας και εν συνεχεία της ταυτότητας που 

μας προσδίδετε σε έναν ευρύτερο χώρο, τόπο και χρόνο, ίσως όμως να αποτελεί και τον 

πυρήνα αναθεώρησης της αξίας του Έθνους Κράτους στην οικοδόμηση της Ε.Ε. με 

ρεαλιστικό τρόπο. Με την μόνη διαφορά ότι ιστορικά και πρακτικά αυτό το «ανήκειν» ή το 

«συνυπάρχειν» τα οποία αποτελούν βάσεις μιας ομάδας, μιας συλλογικότητας ή 

ενεργοποιούν εσωτερικά δηλαδή σε μια ιδιωτική αντιλαμβανόμενη σφαίρα του παράγοντα 

αλληλεγγύης στην ζωή μας, βιώνονται και κατανοούνται, υποκειμενικά σε συνάρτηση 

πάντοτε με την πνευματική καλλιέργεια του καθενός, ενώ αντικειμενικά βάση της κοινής 

γλώσσας, θρησκείας, παραδόσεων, ηθών και εθίμων, ως μια κοινή συνείδηση η οποία 

                                                           
6
 Kymlika W., Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας(μτφ. Μολύβας Γ.), Πόλις, Αθήνα 2007, σ.428. 

7
 Κουσκουβέλης Η., Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη 2015, σ.30 

8
 Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, όπ., αν., παρ., σ.48. 
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γιγαντώνεται και αναζητά οντολογικά, μεταφυσικά και πολιτισμικά την δυναμική και τον 

χώρο που θα της προσφέρουν την επιβίωσή, την αυτοτέλεια και την ολοκλήρωσή της στον 

κύκλο της ζωή και της ιστορίας που διαγράφει. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν 

απενεργοποιεί και δεν αφαιρεί την δυνατότητα και ανάγκη για να περάσει μια έρευνα από το 

«φαίνεσθαι» στην καλά κριμένη Αλήθεια, όπως υποστήριξε και ο Δημόκριτος με το « Εν 

βυθώ γαρ η αλήθεια».
9
 

   Όπως ανέφερα παραπάνω ο συνειδητοποιημένος άνθρωπος θέτει τον εαυτό του σε αρμονία 

με το σύμπαν, διεθνιστικά ή ίσως κοσμοπολίτικα κατά τους στωικούς, όχι για την 

ικανοποίηση του ατομικού του συμφέροντος αλλά του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, 

όσο και αν άλλοι παράγοντες συνεργούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Κατά τον E. Durkheim 

«όταν συνειδήσεις, αντί να μένουν απομονωμένες η μία από την άλλη, συναθροίζονται και 

συνδυάζονται, υπάρχει κάτι που έχει αλλάξει τον κόσμο».
10

 Η πρακτική και ωφελιμιστική 

διάσταση των ιστορικών πραγματικοτήτων που ως αξίες διατρέχουν την ιστορία μέχρι 

σήμερα όπως την απεικόνισε και ο ιστορικός Θουκυδίδης στην νεότερη και σύγχρονη εποχή 

συμβάλλουν στην αναδιατύπωση και επανεκτίμηση σε επίπεδο περιεχομένου και θεωρίας 

των Διεθνών σχέσεων –την σύσφιξη των οποίων κατά τον τύπο ή μέσα από ιδεολογίες και 

ιδεαλιστικές αντιλήψεις επιδιώκει ο Διεθνισμός- όπως δομικά απεικόνισε με την διάκριση 

των τριών βασικών ρευμάτων σκέψης του ο Martin Wight. Ο Wight κατηγοριοποίησε τους 

εκπροσώπους της διεθνούς θεωρίας σε τρία μεγάλα ρεύματα σκέψης: α) τους ρεαλιστές η 

αλλιώς Μακιαβελικούς, β) τους ρασιοναλιστές-ορθολογιστές ή αλλιώς Γκροτιανοί και γ) 

τους επαναστατικούς η Καντιανούς. Οι ρεαλιστές υπογραμμίζουν το στοιχείο του διεθνούς 

ανταγωνισμού, ισχύος, αναρχίας και πολέμου με την σύγκρουση να είναι εγγενής στις 

σχέσεις μεταξύ κρατών. Να σημειώσουμε εδώ πως υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που 

προσδιόρισαν την ρεαλιστική παράδοση με άμεση σχέση μεταξύ τους, όπως α)η μηχανιστική 

με σύμβολο την ζυγαριά που αφορά την ισορροπία ισχύος, β)η βιολογική και αφορά την 

επιβίωση του ισχυρότερου και γ)η ψυχολογική και αφορά όσους αισθάνονται αρκετά δυνατοί 

για να επιβληθούν στους άλλους. Το δεύτερο ρεύμα οι ρασιοναλιστές-ορθολογιστές ή 

Γκροτιανοί παραδέχονται το στοιχείο της διεθνούς αναρχίας η οποία όμως δεν οδηγεί σε 

πόλεμο όλων εναντίων όλων όπως οι Μακιαβελικοί, αντίθετα τα κράτη απαρτίζουν μια 

διεθνή κοινωνία η οποία δημιουργεί θεσμούς που μετριάζουν τις διεθνείς συγκρούσεις και 

προωθούν την ανάπτυξη των ειρηνικών συναλλαγών. Κατά τους ρασιοναλιστές οι άνθρωποι 

                                                           
9
 Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, όπ., αν., παρ., σσ.34-35 και σ.28. 

10
 Durkheim E., Les Formes elementaires de la vie religieuse(1912), Παρίσι,  PUF, 1985, σσ. 350-353, στο  

M. Lallement, Ιστορία των κοινωνιολογικών ιδεών, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2004,  σ. 203.  
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δεν είναι απλώς αισθαντικά όντα αλλά διαθέτουν επίσης έλλογη ικανότητα και κάποια 

έμφυτη σχέση και ανταπόκριση με το δίκαιο. Το τρίτο ρεύμα οι επαναστατικού ή καντιανοί, 

πιστεύουν με πάθος στην ηθική ενότητα της κοινωνίας των κρατών, για την οποία όταν 

μιλούν εν ονόματι της αισθάνονται την υποχρέωση να την πραγματώσουν ως τον 

πρωτεύοντα στόχο τους. Οι επαναστατικοί βλέπουν τον κόσμο διαιρεμένο σε πιστούς και 

απίστους και προσβλέπουν μελλοντικά στην επικράτηση των πιστών. Στην ακραία της 

μορφή η επαναστατική παράδοση οδηγεί σε γενοκτονίες κατά των απίστων και φανερώνει 

τόσο την των επαναστατικών ικανοποίηση των επιθυμιών συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

βίας. Αυτής της υπερβολής των επαναστατικών είναι και το παράδειγμα που έδωσε ο Wight 

λέγοντας πως: «Φανταστείτε (…) μια κοινωνία με τέσσερα μέλη: έναν ανθρωπόμορφο 

δράκο(…) έναν Άγγλο ύψους δυο μέτρων που δεν μιλάει καθόλου Ιαπωνικά, έναν Ιάπωνα 

σαμουράι πολεμιστή που δεν μιλάει αγγλικά και έναν κεντροαφρικανό πυγμαίο(…) και όλοι 

αυτοί να βρίσκονται  σε ένα νησί που έχει το μέγεθος της Μάλτας. Αυτή είναι μια παραβολή 

αυτού που καλείται διεθνής κοινωνία.
11

 Ο Wight  μέσα από τα τρία ρεύµατα σκέψης 

αναδεικνύει από πολλές πλευρές τα θετικά και τα αρνητικά τους στοιχεία. Οι αναφορές του 

τόσο σε θεωρητικούς όσο και σε πολιτικούς ηγέτες, οι οποίες αντλούν από όλη τη νεότερη 

ιστορία, αλλά και από την ελληνική αρχαιότητα, φωτίζουν µε εξαιρετικό τρόπο τα 

επιχειρήματα του και ταυτόχρονα παρουσιάζουν ισχυρές συγγένειες μεταξύ διαχρονικά 

ετερογενών φαινομένων. Η αναφορά αυτή εδώ γενικά και ειδικά στο πεδίο της ανάλυσης του 

διεθνισμού στην οικοδόμηση της Ε.Ε. εμπεριέχει μια αλήθεια και ένα σκοπό, ότι σαν θεωρία 

μπορεί να τοποθετηθεί σε αρκετές ιστορικές περιόδους αλλά και το ότι οι θεωρίες μεταξύ 

τους εμπεριέχει λίγο ή πολύ η μια την άλλη όπως και ο ίδιος ο Wight αναφέρει. 

   Προφανώς ο Wight αρχίζει αλλά και τελειώνει το έργο του με τους καντιανούς-

επαναστατικούς εξαιτίας της συνθετικής του μεθόδου και πέραν της αναγκαιότητας 

συνεργασίας εμπειρίας και ορθού λόγου. Στο έργο του αυτό αποτελεί δομικό στοιχείο στο 

πεδίο που ο διεθνισμός δημιουργεί ως μελλοντικά «κοινό τόπο» και ιδεολογικούς τρόπους. 

Μπορώ να πω πως μετά και την φιλοσοφική μου αναζήτηση στον Anthony Kenny αυτό το 

οποίο αυτή η φιλοσοφία και αλήθειά της προσφέρει στον πολιτικό στοχασμό και τα 

επακόλουθά του είναι ότι δεν μπορεί να είναι υπερβατική, να προχωρεί δηλαδή με τη 

βοήθεια του λόγου πέρα και πάνω από τα όρια της δυνατής ανθρώπινης εμπειρίας, εφόσον 

αυτή αναδομεί με νέες εμπειρίες και όρους, αλλά μόνο υπερβατολογική, δηλαδή να διερευνά 

τις αναγκαίες συνθήκες αυτής της εμπειρίας, ίσως αυτό να έχει υπερβεί ο φιλοσοφικός 
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 Wight M., Διεθνής Θεωρία, Τα τρία ρεύματα σκέψης, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2011, σ.174  
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ρεαλισμός για μια άλλη πραγματικότητα πέρα από αυτήν που μπορούμε να δούμε, αυτό θέλω 

να εννοήσω εδώ. Η Αλήθεια όμως θα παραμένει εκεί γυμνή και αψεγάδιαστη ακριβώς όπως 

μέσα από την τέχνης την αποτύπωσαν αρκετοί καλλιτέχνες σαν τον Σάντρο Μποτιτσέλι στο 

έργο του «Συκοφαντία του Αχελλή»(1494-1494)
12

.  

   Σήμερα επανέρχονται εν μέρει τέτοια ζητήματα καθώς και άλλα πιο περιορισμένης ισχύος 

ή στόχευσης, όπως το τέλος των ιδεολογιών ή άλλων ζητημάτων τα οποία κυριάρχησαν στη 

δημόσια συζήτηση ακόμα και στα μέσα του 20ου αιώνα κατά την κρίση του μεσοπολέμου,  -

εποχή κατά την οποία ασχολήθηκε ο E.Carr διεισδυτικά-, η οποία θεωρήθηκε η πρώτη 

μεγάλη κρίση του καπιταλισμού, συμβαλλομένων σε αυτά το δημόσιο χρέος των χωρών, ο 

υπερδανεισμός, η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η υπέρ-φορολόγηση με τις 

δυσλειτουργίες του φορολογικού συστήματος, η χρεωκοπία της πολιτικής, το δημόσιο 

συμφέρον, η δημόσια υγεία και οι παρεμβατικές πολιτικές, πολύ δε περισσότερο στα πλαίσια 

μεταφοράς ή διόγκωσης αυτών και των ανασφάλειας και φόβου στην Ευρώπη μετά το τέλος 

του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και την αρχή της ψυχροπολεμικής διαμάχης, προπαγάνδας και 

μορφών ηγεμονισμού μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής με την Ευρώπη στην μέση του κυκλώνα. 

Απλούστατα σήμερα δεν θα μπορούσε να πει κανείς για τα παραπάνω πως ιστορικά 

πρόκειται για ένα ξαναζεσταμένο φαγητό της νεωτερικότητας και των ημερών μας προς 

εντυπωσιασμό ή προπαγάνδα με μια ίσως υλιστικού περιεχομένου ή απόδοσης των όρων, 

αλλά αυτό που συμβαίνει πάντα ή φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι σε κάθε «μεταβατική» 

περίοδο τα Κράτη, οι ηγεσίες τους και η κοινωνία ψάχνουν το βηματισμό τους. Έναν 

βηματισμό τον οποίον από τον 19ο αιώνα στην ουσία καθόρησε το χρηματοπιστωτικό 

κεφάλαιο ή καλύτερα το  καπιταλιστικό μονοπώλιο καθώς και αργότερα «το μεγάλο 

κεφάλαιο» κατά τον Πολανυί
13

, το είδη μεταλλαγμένο αγροτικό σε βιομηχανικό με την 

πρώτη βιομηχανική επανάσταση και εν συνεχεία σε χρηματοπιστωτικό με την τεχνολογική 

πρόοδο της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, μέσα 

από τα χέρια αρχικά των συμβαλλομένων της Αστικής τάξης και εν συνεχεία του μεγάλου 

οργανωτή και «επιχειρηματία» Εθνικού Κράτους εφόσον κατάφερε να εγκολπώσει τον τρόπο 

και τα μέσα παραγωγής κατά το καπιταλιστικό πρότυπο προς εξυπηρέτηση ενός υπέρτατου 

στόχου, ενός εθνικού στόχου ως «ηθική υποχρέωση» απέναντι ακόμα και στους ανθρώπους 

ενός άλλου Θεού εκείνων του τρίτου κόσμου. Το έθνος κράτος, με μια άλλη λογική 

απεικόνιση έδωσε αφορμές για τους πιο δύσπιστους σε αυτό εκφραστές-ιδεολόγους, 

κινήθηκε και κινείται μέχρι σήμερα στα πλαίσια της αναζήτησης συνάμα νέων εδαφών, 

                                                           
12

 Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, όπ., αν., παρ.,  σ.27. 
13

 Πολανυι Κ., Ο μεγάλος μετασχηματισμός, Εκδόσεις Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 16-18 
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αγορών και καταναλωτών για την δημιουργία εξ αρχής μιας νέας «αυτοκρατορίας» ή 

καλύτερα «Μονοκρατορίας» στα πλαίσια της μονοπώλησης της αγοράς και καταστολής 

ακόμα και με την βία ή τον πόλεμο, κάνοντας χρήση μιας άλλης διάστασης του διεθνισμού 

να μοιάζει ως προπέτασμα αυτών. Η βία, η οποία προέρχεται  από το «κυρίαρχο Κράτος», 

τον νόμιμο δικαιούχο,  και την εικονική ή ανεικονική συγκατάθεση του λαού, η οποία 

εξέρχεται και κατευθύνεται κατά κάθε αντιπάλου, με επεκτατικό χαρακτήρα, για να συνάψει 

εν συνεχεία με τις διοικήσεις των λαών της περιφέρειας σε έναν άλλο χώρο νέες και διεθνείς 

συμφωνίες, ανακαινιστικές ίσως σε επίπεδο εκπαίδευσης για τους λαούς της περιφέρειας, 

αλλά στρατηγικές οικονομικά και σε επίπεδο βιωσιμότητας για την Μητρόπολη. Ακριβώς 

όπως αντανακλώνται οι προθέσεις των μόνιμων μελών του ΝΑΤΟ ή καλύτερα του 

συμβουλίου ασφαλείας, του Δ.Ν.Τ. και ούτω καθεξής ή μέσα από την λογική της 

δημιουργίας μιας «παγκόσμιας κυβέρνησης», την οποία υπηρετούν θεωρητικές σχολές 

επιστημόνων της Αγγλίας και της Αμερικής ως την ιδανικότερη λύση για παράδειγμα σε 

επίπεδο περιβάλλοντος αναρχίας ή χάους, και άλλων με αναλύσεις κέρδους οφέλους, 

λειτουργισμού ή ρεβιζιονισμού προσδίδοντας πολλές φορές σε ασυμβίβαστες θεωρίες σε 

σχέση με την πραγματικότητα και χρονικά την ανάγκη, ύπαρξη.  

  Εδώ εμπεριέχεται και μια άλλη πλευρά της ορθολογικά δομημένης ηγεσίας των Κρατών της 

Νεωτερικότητας που δεν πρέπει να ξεχνάμε ως φαινόμενο, δηλαδή μια ανήθικη ηθική των 

πολιτικών, -αυτό είναι ένα καλά κριμένο μυστικό ίσως και αφετηρία για την ανθρώπινη φύση 

ως κακή ή την θέση του καθηγητή Ήφαιστου να μιλά για φιλοτομαρισμό σχετικά με την 

ανάπτυξη της έννοιας ιδιοτέλεια-, η οποία τείνει τεχνηέντως να εφαρμόζεται ως ιδανική 

πολιτική μέσω του Ιμπεριαλισμού παλιότερα ή της παγκοσμιοποίησης και των Διεθνών 

Οργανισμών σήμερα στα πλαίσια κάθε μεγέθυνσης εθνικής και οικονομικής, έναντι των 

ανθρώπων της περιφέρειας από τις Μητροπόλεις, όπου συνάμα οι πρώτοι έχουν πρωτίστως 

καταστείλει σε επίπεδο λειτουργίας αλλά και προθέσεων αυτές οι πολιτικές τις αντιδράσεις 

των μικρότερων τάξεων της ίδιας της Μητρόπολης. Οι οποίες τάξεις στα πλαίσια του 

Ιμπεριαλισμού δεν έχουν την Υλική δυνατότητα και τα μέσα να συμμετέχουν ή να 

αντιδράσουν, παρά μόνο να ενισχύσουν (τον μονόδρομο του) τον εθνικό και Ιμπεριαλιστικό 

σκοπό που δεν είναι τίποτα άλλο από την εξαγωγή του  υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου που 

διεθνοποιείται, από την πάλε ποτέ υπεραξία της εργασίας κατά ένα μέρος η οποία βρισκόταν 

στα χέρια μέχρι τότε ιδιωτών, προς έναν υπέρτατο σκοπό την ισχύ τους και την 

πρωτοκαθεδρία τους πολλές φορές αναζητούσα την εθνικά κεκαλυμμένη της μορφή ή 

νομιμοποίηση. Αυτή η οικονομικής υφής εκτίμηση στηρίζεται στην υπερεθνικού τύπου βάση 

και λειτουργία του κεφαλαίου, ακριβώς όπως οι ιδεολογίες, η πολιτική δράση και σχέση του 
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μερκαντιλιστικά με την οικονομία και ακόμα περισσότερο όπως θα δούμε ο υποβόσκων 

διεθνισμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως φέρει μόνο Ευρωπαϊκή 

ταυτότητα, λειτουργία ή πορεία καθώς σε επίπεδο αποτελέσματος αλλά και αρχής είναι 

παγκόσμιος. Διαχρονικά η ιδεολογία του φιλελευθερισμού, κατά τον Niebuhr οι ουτοπιστές 

φιλελεύθεροι,
14

 που δημιούργησε τις συνθήκες ανάπτυξης και προόδου της Αγοράς στο 

εσωτερικό των εκβιομηχανισμένων χωρών της Δύσης, δεν θα είναι αρκετή να καλύψει τις 

Ιμπεριαλιστικού περιεχομένου οικονομίες όσο αναφορά την αξιοποίηση της 

υπερσυσσώρευσης και παρεμβατικές πολιτικές του Έθνους κράτους για περισσότερες και 

νέες αγορές,
15

 τις οποίες θα συμπληρώσει στην θέση της η εθνικιστική ιδεολογία με την 

οποία ο καπιταλισμός δεν μοιάζει να χωλαίνει, πράγμα το οποίο θα παρατείνει την διάρκεια 

ζωής τόσο του ιμπεριαλισμού ως τις αρχές του 20ου αιώνα, όσο και της εθνικιστικής 

ιδεολογίας που θέριεψε και οδήγησε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πόλεμος ο οποίος ήταν 

από μια άποψη ουσιαστικά πόλεμος κεφαλαίων, όπως και ο Β΄ Παγκόσμιος, -μπορεί και 

μονοδιάστατα-, με την μόνη διαφορά ότι αυτόν συνόδεψε η πρόδηλη και οφθαλμοφανή 

ανακατανομή και η ανάδειξη νέων ισχυρών «δρώντων» στο παγκόσμιο στερέωμα, 

διαχειριστές της ασφάλειας και Ειρήνης για την Ευρώπη ως σώμα στις πλάτες της Ευρώπης. 

Με εμφανές το αποτέλεσμα να παίρνονται αποφάσεις για την ασφάλεια και ειρήνη σε αυτήν 

εκτός των «τοιχών» της μέχρι και σήμερα, έχοντας ως παραδείγματα τις επεμβάσεις του 

ΝΑΤΟ(διατλαντικό σύμφωνο) στην τέως Γιουγκοσλαβία, την γείτονα Μέση Ανατολή και 

τέλος στο μεταναστευτικό κύματα των σύριων στο Αιγαίο. Αυτό είναι το ένα μέρος της 

παρακάτω ανάλυσης εν αντιθέση με το αντίπαλο δέος, το οποίο κατά ένα μέρος υπονοήθηκε 

και συνυπήρξε παραπάνω,  που προβάλλει η διεθνιστική τροπή και βάση του σοσιαλισμού ή 

καλύτερα του σοσιαλιστικού μηχανισμού με «δανικό» τον ιδανικό δογματικό οικουμενικό 

χαρακτήρα -ή την οικουμενικότητα με ερμηνείες προς την παγκόσμια Ειρήνη- από τον 

θρησκευτικό χώρο. Εδώ ως εναλλακτικό σενάριο αντικειμενικά επανέρχεται με την πορεία 

του ο ρεαλισμός που προαναφέραμε και ο νεορεαλισμός ο οποίος μας οδηγεί χρονικά 

παρακάτω στο σημείο της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης και ολοκλήρωσης μέσα από την λογική 

ο δεύτερος της επαναφοράς και επανατοποθέτησης της λογικής του Έθνους-Κράτους σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο δηλωτικά για την αξία του Κράτους ως έννοια και μορφή οργάνωσης 

των σχέσεων πολιτών αλλά και της τάξης σε επίπεδο ασφάλειας
16

 και για το ποιος τελικά 

                                                           
14

 Kenneth W., Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2011, σ.42 
15

 Σε αυτό το σημείο ο Martin Wight κάνει μια διάκριση και μια διαφοροποίηση αποκαλύπτοντας τις όποιες 

αποστάσεις μπορούσε να διαφυλάξουν τεχνηέντως οι Η.Π.Α., αναφέρεται στο δόγμα «Monroe» της 

αμερικανικής πολιτικής να κρατήσει τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις εκτός της Λατινικής Αμερικής. 
16

 Heywood Α., Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2013, σ.219 
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παίρνει αποφάσεις στην Ευρώπη. Θέλω να πιστεύω και νομίζω είναι εμφανές στην 

μακροσκελή εισαγωγή πως ο σπερματικός λόγος αυτής της εργασίας είναι ο 

ανθρωποκεντρικός της χαρακτήρας ο οποίος εξ όψεως δείχνει ή μπορεί να γειτνιάζει με 

εικόνες ίσως πιο δογματικές, αν έτσι μπορεί να τις δει κανείς με κάποια οπτική ενός κατά 

βάση φιλοσοφικού μοραλισμού
17

, τείνει όμως να αναγνωρίσει τα χρόνια και τους αγώνες 

οικοδόμησης μιας Ενωμένης Ευρώπης κατά αυτόν τον τρόπο ρεαλιστικά και επιθυμεί την 

ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Πιστεύω πως οι ευρωπαίοι αγαπούν τόσο την φύση και 

την ιστορία τους, καθώς και όσα τους ενώνουν πολιτισμικά ως διαδικασία αλληλεπίδρασης 

και αλληλεξάρτησης μέχρι το κοινό τους συμφέρον δημοκρατικά και ανώδυνα.  

    

 Κεφάλαιο 1
ο
 Η Πολιτικοκοινωνική αλλαγή μέχρι το «νέο» Διεθνισμό.  

  Α)Η Ευρώπη σε μεταλλαγή.  

  «Είμαστε πνευματικά συναισθηματικά παιδιά της εποχής μας, με δεσμεύσεις, πεποιθήσεις που 

απορρέουν από την εμπλοκή μας στους αγώνες της εποχής μας».
18

 

   Με την παραπάνω θέση του ο Adam Watson είναι σαν να προσπαθεί να δημιουργήσει 

διαχρονικά μια γενική αλήθεια με καθολική ισχύ. Όπως παραπάνω περιγράψαμε μέσα από 

τον Θουκυδίδη στα πλαίσια της έννοιας της δημοκρατίας και των μηχανισμών της κοινωνίας, 

οι δεσμεύσεις και πεποιθήσεις τις οποίες περιγράφει ο Watson λειτουργούν ως μηχανισμοί 

μέσα από την δική μας εμπλοκή, δηλαδή δράση και ακολούθως ως παιδιά της εποχής μας, 

δηλαδή με ταυτότητα στον χώρο και τον χρόνο, μας τοποθετεί ως συνεχιστές αλλά και 

φορείς εμπειριών της ιστορίας και ίσως με μια άλλη λογική ενός συνόλου αξιών 

φωτογραφίζοντας την αξία της δημοκρατίας. Θεωρώ πως εδώ θα πρέπει να κάνω μια 

διάκριση έτσι ώστε να μην αιωρείται μια κατά «συνθήκη πάντα αλήθεια», αλλά μια αλήθεια 

κατά τον τρόπο λειτουργούσα ως αφετηρία ή γενική-υπαρκτή βούληση κάθε φορά. Έτσι 

πέρα και πάνω από τις όποιες δεσμεύσεις, πεποιθήσεις ή τα πρέπει, υπάρχει πάντα μια 

χρονική και χωρική ανθρωπιστική αναγκαιότητα η οποία μπορεί να θεμελιωθεί στην βάση 

μιας διαχρονικής αλήθειας η οποία μεταβάλλεται και συμπληρώνεται αντί να μένει στατική 

όπως κάθε δόγμα θρησκευτικό ή ιδεολογικά αναπτυσσόμενο ως τέτοιο.  Σε αυτό το πλαίσιο 

κάθε είδους «μεταφορά» όπως για παράδειγμα ο τίτλος του βιβλίου και διδακτορικού της 

Jacqueline de Romilly «Ο Θουκυδίδης και ο Αθηναϊκός Ιμπεριαλισμός»
19

, -πρώτον αυτός ο 

περιγραφόμενος ιμπεριαλισμός- φωτογραφίζει μια εποχή αλλά παράλληλα δεν μπορεί στο 

                                                           
17

 Πρόκειται για ένα φιλοσοφικό όρο, ως ηθικοκρατία με βασική αρχή την πράξη. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική 

στην Παγκόσμια Εποχή, όπ., αν., παρ., σ.329 
18

 Watson A., Η Εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2006, σ.479 
19

 Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, όπ., αν., παρ., σ.19 
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σήμερα να χαρακτηριστεί ως αναχρονιστικός ή πολύ περισσότερο ως άχρονος και άχρωμος ή 

ακόμα να περιοριστεί γεωγραφικά ως αφετηρία κάθε έρευνας στην βάση του πολιτικού 

ρεαλισμού της, αλλά κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος θέασης ενός 

ασυμβίβαστου και διαχρονικού παραδείγματος πολιτικού ρεαλισμού, ίσως 

επαναλαμβανόμενου και αφετηριακού ως προς την προβληματική του ή ακόμα ως ένα βαθμό 

ανακαινιστικού σε διαπολιτισμικό επίπεδο με χαρακτήρα ρεαλιστικό, αντικειμενικό και στα 

πλαίσια της έννοιας της αλήθειας. Ως παραδείγματα σε αυτό το σημείο τόσο ο Θουκυδίδης 

όσο και η «αποκάλυψη» της Jacqueline μπορούν να συστήσουν μια αλήθεια, μια 

αντικειμενική αλήθεια, κύριο συστατικό για κάθε «κλασική» ρεαλιστική ιδεολογία ή κάθε 

άλλη πρακτική πολιτικής υφής με ένα σύνολο εργαλείων ερμηνείας σε επίπεδο διεθνιστικό 

και υπερεθνικό συνάμα. Εκτός αυτού πέρα από την προσέγγισή της πρώτον η αλήθεια 

ενυπάρχει στην κοινωνία πέρα από την αντίληψή μας όπως ουσιαστικά ορίζει ο φιλοσοφικός 

ρεαλισμός ως μια άλλη πραγματικότητα ως φυσικά δοσμένη, και ιστορικά από την άλλη ως 

παραδείγματα οι εμπειρίες μας, αντικατοπτρίζουν οντολογικά αποδεδειγμένες αλήθειες των 

ανθρώπων όσο αναφορά τις λειτουργίες τους, και απλά επιστρατεύονται και επιστρέφουν με 

άλλους τρόπους, όπως και ο διεθνισμός, για να εξυπηρετήσουν μηχανιστικά ή με 

σκοπιμότητα ίσως κάθε νέα μορφή έκφρασης-συμπεριφοράς σε μια ιδεολογία ή πολιτική 

εναρμονισμένη με τους όποιους συγκεκριμένους στόχους της.  

   Με παραδείγματα σε πρακτικό επίπεδο ως δομή-σύστημα κάθε είδους κυριαρχίας ή 

ηγεμονισμού με αρνητικό πρόσημο και διάσταση ακόμα και σήμερα φωτογραφίζουν μια 

ατέρμονη διαδικασία καταναγκασμού ή επανάληψης  παρά το γεγονός ότι ο κόσμος 

ανταγωνιστικά μεταβάλλεται και αλλάζει σύμφωνα και με τις ανθρώπινες πεποιθήσεις, 

διεκδικήσεις, ηγεμονικές βλέψεις ή πρακτικές, ακόμα και ως αντίδραση αυτές στην όποια 

αναχρονιστική στατικότητα ή κάθε πάγια κατάσταση σε επίπεδο εξουσίας και 

μακροεπίβολων  εθνικών στόχων των μεγάλωνοικονομικά και ιδεολογικά δυνάμεων. Αυτό 

το οποίο ουσιαστικά εννοείται εδώ είναι η αποφυγή ή η επαναφορά κάθε νέας ουτοπίας, 

σοφιστείας, ψεύδος ή μύθου που επιχειρείται με ιδεαλιστικό θεωρητικό περιεχόμενο, όπως 

την ερμηνεύει και ο καθηγητής Ήφαιστος,
20

 και τείνει να κρατά τον κόσμο εντός ενός 

ουτοπικού πλαισίου, στατικό ή πλανεμένο, δηλώνοντας μια παθητικότητα και συνάμα 

φωτογραφίζοντας τάσεις της φιλελεύθερης ιδεολογίας μέσα στο διεθνισμό ως ένα 

μεταβατικό μεσοδιάστημα όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω. Χωρίς αυτό να σημαίνει, και 

δεν πρέπει, πως μπορούμε να αγνοήσουμε υποτιμητικά έτσι το σύνολο του περιεχομένου που 

                                                           
20

 Ήφαιστος Π., Κοσμοθεωρητική Ετερότητα και αξιώσεις πολιτικής κυριαρχίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 

2001, σσ. 210-212 
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μας δίδεται συνθετικά και με άλλες ιδεολογίες και πρακτικές σε επίπεδο πολιτικής μέσα από 

παραδείγματα όπως η Σοβιετική Ένωση, η οποία τελικά μπορεί να μην λειτούργησε και ως 

«Σοβιέτ»
21

 στην βάση της μαρξιστικής θεωρίας ή της λογικής της άμεσης δημοκρατίας το 

οποίο επιδίωκε η Παρισινή Κομούνα.  

   Σε ένα παράλληλο σύμπαν ερμηνευτικά με αφετηρία τον άνθρωπο ο Thomas Hobbes 

αναφέρει πως οι ανθρώπινες πεποιθήσεις: αποστροφή, φόβος, ελπίδα και επιθυμία και ως 

σημαντικότερη η επιθυμία για «συνεχή ισχύ» δημιουργούν συγκρούσεις ως μια «κατάσταση 

της φύσης» μοναχική, κτηνώδη, μοχθηρή και φτωχή.
22

 Το προφανές εδώ είναι η 

αναγκαιότητα οικοδόμηση μιας κοινωνίας, μιας Ευρώπης, εκτός των κατά «φύσην» ή παρά 

«φύσην» στις μέρες μας ανθρώπινων πεποιθήσεων ή συγκρούσεων -τις οποίες λογικά μπορεί 

να δεσμεύσει ένα νομικό πλαίσιο ή παράπλευρα ένα ευρω-σύνταγμα-, καθώς και όπως και 

στην έννοια της αλήθειας μπορεί να ισχύσει μια παθητικότητα ή υιοθέτηση αυτής ως 

υποκειμενική αναφορά αν αυτή αποκτήσει την αξία μιας πεποίθησης μοναδικής. Κάλλιστα 

θα μπορούσε να λειτουργεί όπως ένα πρέπει στην ιδιωτική μας σφαίρα και συγχρόνως στην 

δημόσια σφαίρα κατά την οπτική μιας ιδεολογίας η οποία τείνει να κυριαρχήσει 

εκμεταλλευόμενη υπάρχουσες ιδεολογίες, πρακτικές, παραδόσεις, ιδέες ή πολιτικές μέχρι να 

τις εξαφανίσει ή επιβληθεί, διαχειριζόμενη συνήθως από ομάδες ανθρώπων, ίσως 

μονοδιάστατες, απόλυτης και συνήθως ερχόμενη από τα έξω προς τα μέσα λειτουργίας, 

δηλαδή επιβαλλόμενης προς εξυπηρέτηση για παράδειγμα πρακτικών «Αγοράς» ή 

οικουμενικής ισχύς δογμάτων. Τέτοια είναι και τα μοντέλα εξυγίανσης ή επίτευξης κάποιων 

στόχων όπως της «αιώνιας ειρήνης» ή εκδημοκρατισμού προερχόμενα από την δημόσια 

σφαίρα μιας άλλης κοινωνίας τα οποία τείνουν να έχουν οικουμενική ισχύ χωρίς ευδιάκριτα 

όρια. Την ύπαρξη μη ορίων αγαπά ο Διεθνισμός, ειδικότερα  στα πλαίσια όπως κατά τον 20
ο
 

αιώνα άρχισε να φαίνεται μέσα από την ενίσχυση αυτών με τις ροπές και συνθήκες τις οποίες 

δημιούργησαν ανακαινιστικά και πολλές φορές κατασταλτικά για κάθε παράδοση ο 

μοντερνισμός και ο μεταμοντερνισμός, με στόχο ίσως την επιρροή και καταστολή της 

έκφραση της ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών ως ταυτότητα που μπορεί να αλλάξει ή στο 

επίπεδο που αυτή περνούσε στο πεδίο μιας συλλογικότητας εκφρασμένη ως εθνική 

ετερότητα.  

                                                           
21

 Με αρχή το γεγονός ότι τα «σοβιέτ» είναι τα συμβούλια αντιπροσώπων της κάθε διοικητικής περιφέρειας που 

εκλέγονταν είτε απ' ευθείας από τον λαό, είτε από αντιπροσώπους σοβιέτ μικρότερων περιοχών, εδώ 

ουσιαστικά εισβολή του στρατού, των σοβιέτ του στρατού επί Λένιν και επί ηγεσίας του Στάλιν ουσιαστικά 

ακύρωσε την δημοκρατικότητα της διαδικασίας και εγκαθίδρυσε ένα καθαρά αυταρχικό σύστημα.  
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 Heywood Α., Πολιτικές ιδεολογίες (επιμέλεια Μαραντζίδης Νίκος, μτφ. Κουτρής Χαρίδημος), Εκδόσεις  
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   Έχοντας στο μυαλό κάθε αρνητικό ή θετικό πρόσημο το οποίο μπορεί να λάβει 

παραφραστικά η έννοια της αλήθειας, νομίζω όμως πως κάθε οικοδόμηση της αλήθειας είναι 

για κάθε κοινωνία, για κάθε έθνος και κάθε άνθρωπο αποτέλεσμα μιας αναγκαιότητας που 

εξυπηρετεί οντολογικά και πρακτικά κατά πρώτον τον κάθε μελλοντικό σχεδιασμό και κάθε 

είδους στρατηγικής έναντι προβλημάτων οικουμενικής ισχύος, όπως προκύπτει και από την 

ιστορική εμπειρία. Με αυτή την λογική μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως κάθε παράδοση 

προσφέρει διάρκεια σε  ένα σύνολο αξιών εθνικών, ηθικών κλπ, οι οποίες αξίες λειτουργού 

συνεκτικά σε κάθε κοινωνία σε επίπεδο σχέσεων αρχικά, ενώ αντίθετα κάθε διεθνιστικά 

εκφραζόμενη τάση μέσα από ιδεολογίες και ερμηνείες αυτών δεν είναι πάντα καταστροφικές 

αλλά δημιουργούν το «σπάσιμο» των διακρίσεων εκείνων και των ορίων με αποτέλεσμα την 

ανάγκη για έναν συνεχή επαναπροσδιορισμό και επανασχεδιασμό συνόλων σχέσεων και 

αξιών. Κατά αυτόν τον τρόπο και η ανάγκη οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 

αποτελέσει μια αλήθεια στο σήμερα αν για παράδειγμα υπάρχει ρεαλιστικού τύπου στόχευση 

για τον τύπο σχέσεων που επιθυμούνται ως στόχος μέσα σε αυτήν, χωρίς όμως παράλληλα 

διαφορετικές πρακτικές πολιτικής μεταξύ των μελών της Ένωσής, και οι μονομερείς 

αποφάσεις όπως θέματα ανταγωνισμού εμπορίου ή κλείσιμο των συνόρων να μπορούν και να 

οδηγούν αρχικά στην αμφισβήτηση και δεύτερον στην διάλυση της Ένωσης και όσων έχουν 

επιτευχθεί σε κοινωνικό, οικονομικό, νομικό, πολιτικό και εμπιστοσύνης επίπεδο καθώς 

πολύ πιθανόν να ακολουθήσουν νέοι ηγεμονισμοί και νέες αντιπαραθέσεις με νέες 

συγκρούσεις και πολέμους ως έσχατη λύση και ως το πιο αισιόδοξο σενάριο. Σε αυτό το 

πλαίσιο γιγαντώνεται επ’ αορίστου συνειδησιακά και ιδεοληπτικά η απόκλιση από τον 

αρχικό στόχο οικοδόμησης της Ε.Ε. η οποία στηρίχθηκε στην μεταπολεμική οικιοθελή 

συνεργασία των κρατών μελών, τον περιορισμό της Γερμανίας, την αλληλεγγύη, την 

αποφυγή του πολέμου σαν αυτού ο οποίος μόλις είχε τελειώσει με την ίδρυση της ΕΚΑΧ 

μιας πρώτης οικονομικής συνεργασίας και παράλληλα άλλες μορφές ενίσχυσης αυτών όπως 

εμείς βιώνουμε με την διεύρυνση της Ευρώπης και την κοινή επιθυμία και στόχο για την 

κοινή πολιτική, ασφάλεια και ειρήνη. Κάθε τέτοια «αλλοίωση» έχει μεγαλύτερες 

προεκτάσεις στο πεδίο του αν η Ε.Ε. θα παραμείνει ένας ισχυρός και ενεργός δρών κατ’ 

ουσία ή στο περιθώριο κάθε τύπου οικονομικής και άλλων μεγεθύνσεων σε πλανητικό 

επίπεδο, αλλά και στο γεγονός μέσα από νέα διλλήματα όπως το μεταναστευτικό πρόβλημα 

για το αν μπορεί να ορίζει και να αστυνομεύει τα σύνορά της μόνη της.    

    Όπως η ιστορία ομολογεί, κάθε είδους αφορισμός ή σχήμα αυτού για κάθε μη επιθυμητή 

έκβαση των πραγμάτων ταυτόχρονα δεν αποκλείει την πιθανότητα επανεμφάνισής τους, ίσως 

μέσα από την λογική επανεμφάνιση του πολέμου ή της ροπής προς αυτόν κατά την 
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ανθρώπινη φύση και την ανάλυση κατά τον κλασικό ρεαλισμό του ανθρώπινου «εγώ», όπως 

επαληθεύει παράλληλα η πρώτη εικόνα της ανάλυσης του Kenneth Waltz σχετικά με την 

ερμηνεία και αιτιολόγηση της ανθρώπινης φύσης. Όμως κάθε αλήθεια όπως και κάθε 

«αφορισμός», το πρώτο αντικειμενικά και το δεύτερο δογματικά, εμπεριέχουν το 

παραδοξολογικό στοιχείο αλλά και την δική μας κατά συνθήκη αλήθεια, υποκειμενικά 

αντιλαμβανόμενη της κατάστασης των πραγμάτων, ως μια δεύτερη κατ’ επέκταση 

«αποκάλυψη» περισσότερο ατομικιστική, με την μόνη αισιοδοξία ότι η επιστημονική έρευνα 

ή κάθε έρευνα μπορεί να αξιολογήσει και φωτίσει κατάλληλα τα πράγματα προς μια άλλη 

κατεύθυνση. Όπως ο Πλάτωνας ισχυρίζεται «η αλήθεια ως εικόνα βρίσκεται μέσα μας»,
23

 το 

προφανές εδώ έρχεται σε αντίφαση στην αναφορά για κάθε ατομική αντίληψη και 

προσέγγιση αλλά και πορεία και διάσταση της αλήθειας σήμερα. Αυτό που θέλω να τονιστεί 

εδώ είναι πως κάθε φορά σε επίπεδο στόχων και στρατηγικής χάραξης για την Ε.Ε. ίσως να 

είναι ανασφαλές και δεσμευτικό του να στηριζόμαστε σε μια κατά συνθήκη αλήθεια ή 

ευρύτερα ερμηνεύοντας έτσι σε κάθε πρόβλημα «τον εαυτό μας», αναφερόμενος τόσο στις 

τάσεις των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης για περισσότερη ισχύ και ακόμα περισσότερο 

εθνικό όφελος και κάθε μοντέλο το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί ηγεμονισμούς νέου τύπου, 

δηλαδή οικονομικών εξαρτήσεων. Αλλά και από την άλλη πλευρά να αντανακλά κάθε 

δημοκρατικού τύπου έλλειμμα που εξυπηρετεί τέτοιες προσδοκίες -και κατά επέκταση στην 

ουσία επαναφέρουν στο προσκήνιο αποκλίνουσες συμπεριφορές-, όσο και σε αντίθεση με 

την επιθυμητή σταθερότητα στην Ευρώπη αλλά και την αντίφαση η οποία οικοδομείται έτσι 

στην δημιουργία εργαλείων τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν  την επίλυση των 

όποιων προβλημάτων στο δρόμο της οικοδόμησης της Ε.Ε. Αντί βέβαια παράλληλα της 

ενίσχυσης ή μετάθεσης τους, των προβλημάτων, σε ένα άλλο πλαίσιο συγκρίσεων και 

συμφερόντων ελεγχόμενων, ως συνήθως μηχανιστικά, σε ένα παιχνίδι πολιτικών 

αντιδράσεων και νέων μέτρων πολλές φορές αποδομητικών ως φαίνεται στην παραπάνω 

πορεία ή σε κάθε μορφής έλλειμμα που προκαλεί η διευρυνόμενη απόσταση μεταξύ θεωρίας 

και πράξης, μεταξύ απόφασης και συνειδητής-υπεύθυνης εφαρμογής των αποφάσεων και 

των νόμων των συλλογικών οργάνων της Ε.Ε..    

  Σε κάθε περίπτωση μπορεί να δει κανείς ή θεωρήσει τον διεθνισμό ως ένα τέτοιο συνθετικό 

εργαλείο, το οποίο από τον 19
ο
 αιώνα λειτούργησε και δοκιμάστηκε, χωρίς ευδιάκριτους 

ιδεολογικούς μανδύες, με βάση τα κύρια συστατικά του, -όπως η έννοια του Έθνους-, την 

πολιτική και συνταγματική νομιμοποίηση του Έθνους ή αντίθετα ως ένα αποδομητικό 
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εργαλείο με πολλά επακόλουθα στην Ευρώπη των Εθνών και τις εικόνες του 

ολοκληρωτισμού και των πολέμων της εθνικιστικής ιδεολογίας στον αμέσως επόμενο αιώνα, 

τάση αντίθετη στον διεθνισμό ως έννοια γιατί δεν εξυπηρετεί κανονιστικά τις αρχές του τόσο 

σε επίπεδο εθνικών συμφερόντων όπως αυτά κατέληξαν, όσο και σε επίπεδο μη σύσφιξης 

των σχέσεων μεταξύ των λαών, αλλά τελικά απομάκρυνσης αυτών σε έσχατο σημείο ως τον 

πόλεμο.
24

 Σε πρώτη φάση αυτό που διαπιστώνεται εδώ είναι μια αντίθετη τάση του 

διεθνισμού -ενυπάρχουσα σε αυτόν εφόσον δεν υπάρχουν ηθικά και λογικά όρια σε αυτόν 

παρά μόνο ένα μέρος λαμβάνει από τις ιδεολογίες που τον χρησιμοποιούν ως εργαλείο-, τάση 

αναπτυσσόμενη μέσα από τον εθνικισμό και ανορθολογικά ίσως μια διεθνοποιητική τάση 

των εθνικισμών ως μοντέλα σε επίπεδο σκοπών. Δηλαδή μιας άλλης τροπής της ιδεολογίας 

του εθνικισμού στην οποία τον πρώτο λόγο έχει ως αφετηρία το νεοσύστατο και κυρίαρχο 

εθνικό και φυλετικό κράτος, καθώς και ως διαπίστωση η αποτελμάτωση της έννοιας του 

ανθρωπισμού ή κάθε ηθικού περιεχομένου ή φραγμού σε σχέση με τις βιαιότητες και 

γενοκτονίες στα πλαίσια των δυο επόμενων παγκόσμιων πολέμων, κυρίως του δεύτερου. Σε 

αυτό το πλαίσιο κινείται και η Αυστροουγγρική θέση-φόβος να μην επιτρέψει την 

δημιουργία μιας «Μεγάλης Σερβίας». Συνυφασμένο το Έθνος με το Κράτος
25

 αυτή την 

εποχή ως «πυρήνας» του νεωτερικού κράτους, κατά την γνώμη μου, πριν την εθνικιστική 

εκφορά του αλλά και μέχρι την καπιταλιστική, ιμπεριαλιστική και εθνικιστική του μορφή 

είναι οι ιδέες της γαλλικής επανάστασης οι οποίες λειτούργησαν εκπαιδευτικά τόσο για τις 

«εθνικές συνειδήσεις» και τον ενεργό ρόλο των επαναστατών και εν συνεχεία αργότερα 

πολιτών, τις οποίες εξηγώ παρακάτω, όσο για μετέπειτα μορφές του κράτους και την 

ιδεολογική σύνθεση βάση της οποίας υλοποιούνται οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 

πρακτικές άμεσα, ακόμα και ως αντίδραση σε κάθε αυταρχισμό και σχέσεις εντός της 

κοινωνίας. Η μέχρι τότε σταθερότητα του συστήματος των κρατών  εξυπηρετήθηκε αρχικά 

από την βάση των αρχών της Βεστφαλίας με την «συνθήκη της Βεστφαλίας το 1648», με το 

τέλος ενός τριακονταετή θρησκευτικού πολέμου, εξυπηρετώντας για τα κράτη την 

κυριαρχία, την μη επέμβαση και τέλος την εσωτερική τους αυτοδιάθεση, όπου τούδε και στο 

εξής κάθε ιδέα παραβίασης των άνω αρχών απαιτείται να συνοδεύεται από μη ηγεμονικού 

χαρακτήρα διεθνιστική πρόταση διανεμητικής δικαιοσύνης.
26
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  Β) Έθνος, κοινή συνείδηση και Διεθνισμός στο σύγχρονο Κράτος 

  Το πλαίσιο που έθεσε η Γαλλική Επανάσταση, αλλά και ιδεολογικά το κίνημα του 

διαφωτισμού και το οποίο έγινε σημαία για την ελευθερία και έκφραση στα περισσότερα 

ευρωπαϊκά κράτη, περιγράφει με απτό τρόπο ο Μίλζα λέγοντας ότι: «κατά τη πλήρη άνθηση 

του διαφωτισμού διαπιστώνεται ο μεγάλος θαυμασμός της φωτισμένης κοινής γνώμης για τις 

επιστήμες και τις τεχνικές, η διαδεδομένη πίστη στην πρόοδο που μπορεί, να επιτευχθεί με τη 

χρησιμοποίηση νέων τεχνικών προϊόντων της ανθρώπινης λογικής, ικανών να οδηγήσουν την 

ανθρωπότητα στην ευτυχία και την ευημερία»
27

. Εκ πρώτης όψεως διαπιστώνεται μια ροπή όχι 

τόσο γενικευμένη σε όλη την Ευρώπη, παρά ως «κοινή συνείδηση» μεταξύ των ανθρώπων 

των νεοσύστατων αστικών κέντρων για κοινή δράση και επικοινωνία την οποία θα 

διασφαλίσει το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών της Ευρώπης. Είναι γεγονός ότι κατά την 

εποχή μετά τη Γαλλική Επανάσταση τα κράτη σε όλη την Ευρώπη ανέλαβαν να 

συγκροτήσουν Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα. Το 1803 η διάσπαση των Γερμανικών 

κρατιδίων από τον Ναπολέοντα προκάλεσε την ανάγκη για «εθνική ανασύνταξη» η οποία 

βρήκε σημείο έκφρασης στην εθνική άμυνα και την εκπαίδευση, αρχικά μέσα από τα σχολεία 

τα οποία λειτούργησαν ως φορείς της διάσωσης της «εθνικής ενότητας».
28

 Τα σχολεία, 

αποτελούσαν πλέον μία υπόθεση του κράτους, που μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, 

στόχευε στην προώθηση των κοινωνικών και κρατικών συμφερόντων, παράλληλα με της 

εκκλησίας ή καλύτερα του παπισμού του οποίου η δύναμη ελαττώθηκε αισθητά στην 

εκπαίδευση αλλά και ως πολιτική εκφραζόμενη. Τα κρατικά συμφέροντα είδαν την 

εκπαίδευση ως «εργαλείο», ενώ μπορεί να διαπιστώσει ή να έχει την αίσθηση κανείς πως το 

χρησιμοποίησαν έτσι ώστε να ταλανίζουν, μεθοδεύουν και καθοδηγούν δογματικά σε μεγάλο 

βαθμό ακόμα και  «τις κοινωνίες της γνώσης» μέχρι σήμερα, φτάνοντας να αναζητούμε 

αιτίες και διαύλους επικοινωνίας ή μη επικοινωνίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Αιτία 

αυτού από μια άλλη πιο κοινωνιολογική οπτική είναι η αίσθηση του φόβου η οποία 

παραμένει διάχυτη σε κάθε επίπεδο του βίου των ανθρώπων, αλλά και η αίσθηση και 

αισθητική του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών την οποία θα ενισχύσει η τεχνολογική υπεροχή 

και εξέλιξη.  

    Οι διανοούμενοι του Διαφωτισμού θεωρητικά έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης 

εκπαίδευσης και δεν αφορούσαν μόνο τους «εταίρους»
29

 κατά τον Rousseau, δηλαδή τον 
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λαό, αλλά το σύνολο της κοινωνίας και των εμπλεκόμενων φορέων, άρα ενσαρκώνεται έτσι 

πρακτικά η αριστοτελικής βάσης «γενική βούληση» του Rousseau. Παράλληλα, 

δημιουργείται μέσα από τους επιστήμονες μια ανταλλαγή απόψεων και ένα πρώτο 

διεθνοποιητικό πλάνο, -ως τάση και ως φαινόμενο και όχι ως σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 

των λαών στον επόμενο αιώνα-, και κατά δεύτερον στα πλαίσια της επικοινωνίας, της 

ανάγκης για κοινωνική ειρήνη και αμοιβαία πειθώ στην Ευρώπη ευρύτερα, δημιουργώντας 

το υπόβαθρο και ενισχύοντας κατά ένα μέρος την οικοδόμηση της Ένωσης μέχρι σήμερα και 

σε ένα γνωστό επίπεδο που παραμένει ζωντανό αυτό της κουλτούρας διαπολιτισμικά και 

ανθρωποκεντρικά, καθώς όπως είπε και ο Πρωταγόρας «Πάντων χρημάτων μέτρον 

άνθρωπος»
30

, αρνούμενος την ύπαρξη αλήθειας διαφορετικής από την «αλήθεια των 

ανθρώπων», με στόχο να καταστήσει τους ανθρώπους ικανούς να διατηρήσουν μια καλύτερη 

ειρήνη, βρίσκοντας νόμους και θεωρίες τα οποία όλοι μπορούν να τηρήσουν, προφανώς έτσι 

θέτει και την δυναμική της συλλογικότητας ως ομάδα αλλά και την δημοκρατικότερη υφή 

λειτουργίας μιας κοινωνίας από τα κάτω προς τα πάνω. Προφανώς έτσι γίνεται η «γενική 

βούληση» γενική θέληση, η οποία «γενική θέληση» για να επιτευχθεί για όλο τον κόσμο 

κατά τον Waltz θα πρέπει να εξαγνισθεί η ιδιαιτερότητα των ξεχωριστών κρατών όπως 

ακριβώς ο Ρουσσώ επιμένει ότι θα πρέπει να χαθούν εκτός του κράτους οι ιδιαιτερότητες των 

ιδιωτικών ενώσεων.
31

 Στο ίδιο πλαίσιο του χθες με το σήμερα η ιστορική εμπειρία μέσα από 

τον στρατηγό Θουκυδίδη έδειξε και μιαν άλλη μορφή της ανθρώπινης βούλησης και 

διαχρονική αντιμετώπιση των πραγμάτων, πολιτικής υφής, την οποία δεν πρέπει και δεν 

μπορούμε να ξεχάσουμε, όπως για παράδειγμα αυτή των Αθηναίων έναντι των Μηλίων, τους 

οποίους  κατέκτησαν με την αντίληψη πως ήταν κάτι το φυσικό ο ισχυρός να εξουσιάζει τον 

αδύναμο και να μην αναγνωρίζει καμία αρχή ισονομίας, -καθώς γνώριζαν την επιτυχία οι 

Αθηναίοι-, με την λογική πως κάθε «παιχνίδι» είναι συναλλαγή, μια συναλλαγή με μηδενικό 

άθροισμα με νικητές και ηττημένους,
32

 δηλαδή όπως αντίστοιχα αναφέρει ο Waltz μέσα από 

τους John von Neumann και Oskar Morgenstern περί ενός παιχνιδιού πόκερ, το οποίο 

επαληθεύει μια ίδια διαχρονική πρακτική ως τα σήμερα όπως η θεωρία των παιγνίων σε κάθε 

φαινόμενο πολέμου και συμπεριφοράς χωρίς ηθικούς φραγμούς.
33 

 

   Η Ιστορία την οποία όλοι γνωρίζουμε και την οποία δημιουργούμε και συνάμα 

δημιουργείται κατά το πέρασμα μας από αυτόν τον κόσμο ως ανθρώπινες οντότητες 

διακατέχει ένας συνεχόμενος μετασχηματισμός, δηλαδή μια «φυσική» και συνάμα 
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τελεολογική διαδικασία της οποίας οι όροι και το μέλλον κρίνονται από ιδέες, ανάγκες και 

πρωτοβουλίες ή ακόμα στον χώρο, τον τόπο και τον χρόνο, κατά τον ίδιο τρόπο με την 

έννοια του Κράτους χωρίς να αφήνει πολλά περιθώρια για έναν ακριβή ορισμό του, κατ’ 

επέκταση έτσι παραμένει και η αμφιβολία για το αν η Ευρώπη θα ήταν σκόπιμο να 

λειτουργήσει ως Κράτος και το πώς θα ήταν αυτό. Στον 19
ο
 αιώνα σε σχέση με σήμερα αυτό 

το Κράτος θα ήταν περισσότερο ανταγωνιστικό και ίσως πιο εύκολα με διεθνιστικά 

χαρακτηριστικά ενόψει του μεγάλου ανταγωνιστή και ίσως εντολέα του ιδεοληπτικά  

Αμερικής, στηριζόμενο πάνω στην μεταπολεμική του αδυναμία σύστασης μια οργανωμένης 

κοινωνίας η οποία θα συναποφασίζει για το μέλλον της. Η ιστορία της έννοιας του κράτους 

αποκτά μια διαφορετική αξία και μια διαφορετική χρονική αναφορά δίπλα σε μια άλλη 

έννοια η οποία μπορεί ίσως, μπορεί και όχι, να αποτελεί κομμάτι του ίδιου του κράτους ως 

έννοια και σε αυτό παίζει ρόλο και το γεγονός αν είναι δομικό κομμάτι του δικού του 

συστήματος. Στο πλαίσιο της σχέσης και της σχετικής αυτονομίας των Κρατών προηγείται 

ένας κοινωνικός μετασχηματισμός βάση του οποίου συντίθενται τα πλαίσια και οι ανάγκες 

της νεοσυσταθείσας του μορφής και ακόμα μια ιστορική πραγματικότητα η οποία δεν αφορά 

ένα μόνο υποκείμενο αυτό της κυβέρνησης αλλά σύνολα υποκειμένων, τάξεων ή ομάδων 

που εμπεριέχονται στο Κράτος. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε πολλές χώρες της Ευρώπης μετά 

τη Γαλλική Επανάσταση δημιουργήθηκαν συγκεντρωτικά εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα 

μέσα σε ένα πλαίσιο όπου δεν είναι ευδιάκριτα τα θεσμοθετικά και εκτελεστικά όρια των 

κυβερνήσεων. Ο σκοπός τους ήταν αφενός να δημιουργηθεί ένας εγγράμματος πληθυσμός, 

αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μία ομοιογενής εθνική ταυτότητα.
34

 Δύο άνθρωποι 

ανήκουν στο ίδιο έθνος, όταν μοιράζονται τον ίδιο πολιτισμό, δηλαδή ένα σύστημα 

συμβόλων, ιδεών και τρόπων συμπεριφοράς
35

. Το κράτος, λοιπόν, διεύρυνε την παιδεία με 

σκοπό να συμπεριλάβει όλο και περισσότερα κοινωνικά στρώματα και να διαμορφώσει τις 

εθνικές ταυτότητες.
36

 Ειδικότερα στη Γαλλία, η ανάπτυξη της παιδείας υπό την προστασία 

του κράτους ήταν συνυφασμένη με την εμφάνιση του εθνικού κράτους, το οποίο ήδη από τον 

18
ο
 αιώνα είχε αποκτήσει μεγάλη ισχύ. Τόσο οι επαναστάτες της Γαλλικής Επανάστασης 

προσπάθησαν να διαδώσουν τα δημοκρατικά ιδεώδη, όσο και πολύ περισσότερο οι 

επαναστάτες στα μισά του 19
ου

 αιώνα το 1848 έχοντας είδη μια ομοιογένεια στην συνείδησή 

τους. Ένα από τα αιτήματα της Γαλλικής Επανάστασης ήταν να αναπτυχθεί η κοσμική και η 

εθνική παιδεία έναντι της εκκλησιαστικής και να ενισχυθεί το «πατριωτικό» συναίσθημα 
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μέσα από το οποίο εκφραζόταν η προθυμία των πολιτών «να ανήκουν» σε ένα δημοκρατικό 

κράτος
37

. Δηλαδή συνάμα αναπτύσσεται και μια «πολιτική» συνείδηση, χωρίς όμως στο 

σημείο αυτό να αγνοείται το γεγονός ότι κάθε έννοια δημοκρατίας ή αναφοράς σε αυτήν 

είναι πηγή ζωτικής σημασία για το μετέπειτα πεδίο διαλόγου, εκφοράς αιτημάτων των 

συλλογικοτήτων εντός των κρατών και σε επίπεδο οργάνωσης αυτών, επικοινωνίας καθώς 

και κάθε αντιπολεμικής θέσης και τεκμηρίωσης μη πολεμικών βλέψεων μεταξύ των 

δημοκρατικών κρατών.  

   Ενώ, λοιπόν, η Γαλλική Επανάσταση είχε θέσει τις θεωρητικές βάσεις για την απαίτηση 

της εθνικής παιδείας, η πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση δημιούργησε τα μέσα και τον 

τρόπο για την πραγματοποίηση της, και όλο αυτό σε επίπεδο κουλτούρας διεθνοποιείται 

αναπάντεχα εν μέρει μέσα από τους Ναπολεόντειους πολέμους και την μετάδοση για 

παράδειγμα τρόπων και τάσεων εξιδανίκευσης της ζωής των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα 

μιμητικά πολλές φορές, όπως για παράδειγμα με το Μπαρόκ που προηγήθηκε σε επίπεδο 

διακόσμησης και τέχνης, αλλά και την αφομοίωση και εκλέπτυνση του ως αποτελέσματα 

μέσα από την δημιουργία νέων στοιχείων σύνθετων όπως το τουρκομπαρόκ, δηλαδή ένα 

σύμμεικτο πάντρεμα παράδοσης του Μπαρόκ και λειτουργικών νεωτερισμών, όχι επίσημα 

αναγνωρισμένος όρος. Την ίδια περίοδο από το πρώτο μισό του 19
ου

 αιώνα η Παρισινή 

κομμούνα θα λειτουργήσει ως παράδειγμα πραγματικά διεθνιστικό με οικουμενική ισχύ, 

τόσο από πλευράς επαναστατών και πέραν της δυνατότητας τους να μπορέσουν να 

κυβερνήσουν πράγμα το οποίο έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες την έκταση και 

διάδοση της επανάστασης στην επαρχία, όσο και τα εργαλεία αυτής τα οποία λειτούργησαν 

αναθεωρητικά και διεθνιστικά για τον ρόλο τούδε και στο εξής για παράδειγμα μερίδας 

ατόμων αλλά και συλλογικοτήτων για την αντίληψη και τον τρόπο δόμησης των σχέσεων 

τους στην κοινωνία αλλά και με τον παράγοντα κυβέρνηση ή το δικαίωμα για 

αυτοκυβέρνηση με πιο δημοκρατικό βλέμμα.  Συνηφασμένη με την Κομμούνα είναι και αξία 

που θα πάρει η ρεαλιστική ζωγραφική η οποία εν μέρη θα συμπληρώσει την ιμπρεσιονιστική 

ζωγραφική.         

   Σε ένα ανακαινιστικό πνεύμα για τις εκβιομηχανισμένες χώρες της Ευρώπης, αυτές είχαν 

το λογικό προβάδισμα έναντι άλλον, από την μεριά της η Γερμανία είχε αναπτύξει ένα μη 

συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και πριν ακόμα από την ενοποίηση της στο 

δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα, είχε αναπτύξει ένα δίκτυο σχολείων τα οποία φρόντιζαν για την 

εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο. Για την Γερμανία ο σκοπός μέσω 
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του εκπαιδευτικού συστήματος ήταν η εκβιομηχάνιση και η οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας.
38

 Η εκπαίδευση έπρεπε να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει την 

εθνική αυτονομία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα με τη ανάπτυξη 

της βιομηχανίας ο σκοπός της παιδείας ήταν να δημιουργήσει «πολίτες» που να υπηρετούν 

το κράτος και θα διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και θα υπακούουν τις αρχές του. 

Δηλαδή, δεν ήταν ο βασικός της σκοπός να δημιουργήσει πολίτες με κριτικό πνεύμα,
39

 ενώ 

και εδώ πληρούσε εξ αρχής η έννοια του κράτους την νομική και πολιτική του υφή, το οποίο 

διέπεται από νόμους και ρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις των πολιτών.
40

 Σύμφωνα με αυτά 

και για το γεγονός ότι δεν είχε η Γερμανία την εμπειρία των Αστικών επαναστάσεων πέτυχε 

μια ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες χώρες, και έτσι πέρασε γρήγορα και οριστικά σε 

ένα άλλο στάδιο αυτό του Ιμπεριαλισμού
41

, περισσότερο μιμητικά και όχι τόσο σε επίπεδο 

ανάγκης, αλλά παράλληλα δεικνύει και την αναλογία της σχέσης της πολιτικής με την 

οικονομία, με τα οποία θα ασχοληθεί η μαρξιστική θεωρία και θα αναδείξει αλλά θα 

αποκτήσει μεγαλύτερο περιεχόμενο σε επίπεδο ρύθμισης ορίων στην φιλελεύθερη ιδεολογία 

και διεθνισμό. Ίσως εδώ μια ορθολογικού τύπου ανάπτυξη να είναι ένας σύντομος και 

γρήγορος δρόμος αλλά με αποστάσεις από την ανθρωπιστικού τύπου αξία και αντίληψη των 

πραγμάτων, τοποθετώντας τον προβληματισμό σε άλλο επίπεδο σχέσεων και κατανομής της 

εργασία ή ακόμα μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας ή μερκαντιλιστικά με το πώς η πολιτική 

ορίζει την οικονομία
42

. Σε αντίθεση με τους Γερμανούς η εξέλιξη της παιδείας στη Βρετανία 

ήταν διαφορετική, πράγμα που δείχνει μία διαφορετική αντίληψη για την χρησιμότητα της 

εκπαίδευσης, καθώς ακόμα οι Άγγλοι έβλεπαν την εκπαίδευση ως ένα μέτρο κοινωνικής 

πρόνοιας για τα ασθενέστερα στρώματα.
43

 Κατά κύριο λόγο από αρχής στην Βρετανία αυτή 

η στάση δικαιολογείται από το γεγονός ότι κατά αυτόν τον τρόπο ήθελαν τον λαό 

ελεγχόμενο, στερώντας του όχι μόνο την βασική εκπαίδευση αλλά και την ελευθερία να 

επιλέξει ακόμα και την εργασία του.  

   Στη Γαλλία, με το τέλος του 19
ου

 αιώνα η παιδεία ήταν υποχρεωτική και παρεχόταν 

δωρεάν. Ωστόσο, ενώ το κράτος προωθούσε την εκπαίδευση όλου του λαού η άρχουσα τάξη 

είχε διατηρήσει τα λύκεια και τα κολέγια στα οποία η πρόσβαση ήταν δύσκολη εξαιτίας της 

χρέωσης διδάκτρων και του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της διδακτέας ύλης.
44

 Η Βρετανία ήταν 
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η πιο προηγμένη βιομηχανική χώρας στις αρχές του 19
ου

 αιώνα. Ωστόσο, αυτό δεν το όφειλε 

στην εκπαίδευση, αλλά στην άσκηση μέσα από τα επαγγέλματα. Με αυτόν τον τρόπο 

τροφοδοτούσε τη βιομηχανική παραγωγή με μηχανικούς, τεχνίτες και επιχειρηματίες.  

   Η μεγάλη καινοτομία του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος ήταν τα επαγγελματικά 

σχολεία στα οποία υποχρεώθηκαν να φοιτούν οι εργάτες. Έτσι, καταπολεμήθηκε ο 

αναλφαβητισμός και εφοδιάστηκαν με επαγγελματικά προσόντα και οι κατώτερες τάξεις με 

αποτέλεσμα να βελτιώνεται η επαγγελματική τους εξέλιξη
45

. Με αυτόν τον τρόπο η 

βιομηχανική ανάπτυξη και τεχνολογική υπεροχή της Γερμανίας στηρίχτηκε στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Μάλιστα, η Πρωσία και κάποια άλλα γερμανικά κρατίδια ήταν από τις πρώτες 

χώρες που θέσπισαν υποχρεωτική καθολική εγγραφή στα σχολεία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης
46

. Όσον αφορά το σύστημα υπήρχε μία σειρά σχολείων που οδηγούσε σε 

ανειδίκευτους  εγγράμματους πολίτες  και μία σειρά σχολείων που οδηγούσε στα ανώτερα 

επαγγέλματα, στα πλαίσια πάντα μιας εσωτερική και κοινωνικής ανάπτυξης και οργάνωσης 

δυναμικής. Από το 1872 υπό την πίεση των σοσιαλιστών ιδρύθηκαν και τα μεσαία σχολεία 

που βρίσκονταν ανάμεσα στο σχολείο του λαού και στο γυμνάσιο των προνομιούχων 

τάξεων.
47

 Ανέκαθεν η οπτική των σοσιαλιστών, ακριβώς όπως και στο επίπεδο του 

σοσιαλιστικού διεθνισμού όπως θα δούμε, είχε μια κάθετη ταξική αφετηρία και νομίζω πως 

αυτό είναι και ένα μεγάλο εσωτερικό ρήγμα στην ιδεολογία του σοσιαλισμού αυτόν τον 

αιώνα και μια πολιτικού τύπου μονομέρεια έτσι ώστε να αποκτήσει πραγματικά διεθνιστικό 

χαρακτήρα, με πραγματική συνοχή και συνεργασία των συλλογικοτήτων η οποία αλλάζει 

επίπεδο, αλλά επίσης εξαιτίας και μιας δεύτερης συνισταμένης όπως το γεγονός ότι 

οδηγούσαν ή απαιτούσαν πάντα οι ενέργειες και οι πολιτικές πρακτικές των μελών-

συλλογικοτήτων να συνοδεύονται από «ανατροπές», δηλαδή επαναστάσεις οι οποίες σε 

τελικό στάδιο στις περισσότερες κοινωνίες δεν ήταν αναίμακτες ή μη γενοκτονικές μέχρι και 

τα μέσα του 20
ου

 αιώνα σε επίπεδο Ευρώπης, έχοντας έτσι περισσότερο εθνικό όφελος παρά 

διεθνιστικό-οικουμενικό με την αταξική αντίληψη. Ως αποτέλεσμα αυτό τείνει να ομοιάζει 

με εκείνο του εθνικισμού, με έντονα τα αδελφοποιητικά και αναρχικά στοιχεία σε επίπεδο 

ανάλυσης, σύνθεσης της διακυβέρνησης που προωθούσαν, καθώς και συνεργασίας, πράγμα 

αντίθετο και με την πρότερη υφή του διεθνισμού όπως θα δούμε παρακάτω για ήπια 

μετάβαση σε μια κατάσταση με οικουμενική ισχύ στο πεδίο της σύσφιξης των σχέσεων των 

κρατών ιδιαίτερα εμφανές στον επόμενο αιώνα. Δαμάζοντας όμως το θηρίο αυτού του 
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σοσιαλισμού, θα μπορούσε έτσι να ισχυριστεί κανείς πως αυτή την παγκόσμια σχέση και 

εφαρμογή πολύ καλύτερα να εξυπηρετούσε ο τροτσκισμός με στόχο τέλος την παγκόσμια 

εφαρμογή των ιδεών του, εμπεριέχοντας σύμμικτα στοιχεία τα οποία εκμεταλλεύτηκαν άλλες 

ιδεολογίες για να προσδώσουν συνοχή στο έργο τους μετά το δεύτερο μισό του 20
ου

 αιώνα 

σε Ευρώπη και Αμερική και ειδικότερα σε χώρες με φιλελεύθερη παράδοση ή τέτοιες 

καταβολές στην οργάνωση, κατανομή και σχέσεις εργασίας. Προφανώς αυτό το φαινόμενο 

«δανεισμού» λειτουργιών και ιδεών το οποίο χρησιμοποιεί και ο Martin Wight στην σύνθεση 

και απόδειξη των θεωριών του, δεν φανερώνει μόνο μια εξελικτική διαδικασία αλλά την 

ανάγκη προσαρμογής των θεωριών ώστε να λειτουργήσουν προλιαντικά για τον επόμενο 

στρατηγικό τους σχεδιασμό.  

  

 Γ) Διεθνισμός, αρχές και σχέσεις 

   Στο σημείο αυτό νομίζω εύλογο είναι να δοθεί μια εκ των πραγμάτων πιο κανονιστική 

ανάλυση του Διεθνισμού ως όρο, πριν την ανάλυση επί της ουσίας των ιδεολογιών και το 

πώς αυτές διαμόρφωσαν τα ιδεολογικά πλαίσια των «πρωταγωνιστικών» κρατών της 

Ευρώπης για την οικοδόμηση της μεταπολεμικά, -δηλαδή μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο και ως την τελική της μορφή ως Ε.Ε.-, καθώς και την διάσταση των ιδεολογιών στο 

διεθνισμό όπως αυτός σκιαγραφείται στο πέρασμα του 20
ου

 προς τον 21
ο
 αιώνα.  

    Με το τέλος του ο 19
ος

 αιώνας αποτελεί και σηματοδοτεί συγχρόνως ένα μεταβατικό 

στάδιο όπου αν και η «απομάγευση» του κόσμου προηγήθηκε αρκετά χρόνια πριν μέσα από 

τον ενεργό ρόλο των επιστημών στην ζωή των ανθρώπων, έγινε παράλληλα όμως και με την 

μετέπειτα απαγκίστρωσή του ανθρώπου και των επιστημών από την θεολογικά και 

ηθικολογικά κρινόμενη δράση τους, καθώς και τις θεολογικές προσταγές οι οποίες είχαν 

Διεθνιστικό χαρακτήρα, οργάνωση και οικουμενική προβολή και διάσταση ως στόχο τους 

χωρίς όμως ο πολιτικός τους χαρακτήρας να αλλάζει. Όλος παραδόξως εδώ γίνεται η 

«απομάγευση» του διεθνισμού από την σχέση και διάσταση που είχε στην αρχαιότητα με την 

κάθε «ασάφια» και ενίοτε τις όποιες πολιτικά ανερμήνευτες ιδέες περί παγκόσμιας ενότητας 

του κοσμοπολιτισμού,
48

 καθώς και κατά δεύτερο την στράτευσή του διεθνισμού με κάθε –

ισμό, δηλαδή τον συσχετισμό του με τους στόχους των ιδεολογιών, αρχικά με αυτό του 

φιλελευθερισμού και εν συνεχεία με την σοσιαλιστική θεωρία, αν και αυτό θα έχει αρχικά 

στο πέρασμα του επόμενου αιώνα αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς και την παράλληλη γένεση 

θεωριών περί μιας παγκόσμιας κυβέρνησης για την ασφάλεια και ειρήνη -κατά τον 20ο 
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αιώνα στην διαπίστωση ή αιτιολόγηση ενός φαινομένου αναρχίας μεταπολεμικά και ως 

ανάγκη-  της οποίας μεταλλαγή είναι η θεωρία ισορροπίας ισχύος.   

   Ως θεωρητική αφετηρία ο Διαφωτισμός καθώς και ως πρακτική εφαρμογή η Γαλλική 

Επανάσταση την οποία είδαμε παραπάνω, έμαθαν παιδευτικά στο σύνολο τους ένα βασικό 

πράγμα στους λαούς, δηλαδή στο έμψυχο «υλικό» των εθνών. Τους έμαθαν το πώς να 

λειτουργούν και πολύ περισσότερο να πιστεύουν στην «συνύπαρξη», η οποία εκ των 

πραγμάτων-εμπειρίας τέμνει τις σχέσεις των ανθρώπων και ίσως είναι ένας πρώτος βαθμός 

διαφύλαξης ισορροπιών, μέσα από μια συλλογικότητα μια ομάδα ανθρώπων, «μιμητικά»  

ίσως ως προς την έννοια του πρώιμου έθνους στην αρχαιότητα, βασισμένη όχι σε 

θρησκευτικά ιδεολογήματα και σωτηριολογικές εκφάνσεις μεταφυσικής υφής και ίσως 

παθητικής στάσης από πλευράς μυημένων-πιστών δογματικά άβουλων, αλλά σε ορθολογικά 

εντοπισμένους ιστορικά παράγοντες όπως η κοινή καταγωγή, γλώσσα, ιστορία και έθιμα.
49

 

Ακόμα και μια δημοκρατικότερη οργάνωση τόσο των σχέσεων μεταξύ των πολιτών καθώς 

και εργαλειακά την ανάγκη οργάνωσής τους από το δημοκρατικό και συνταγματικό Κράτος 

τόσο σε επίπεδο δικαιωμάτων ατομικών αργότερα όσο και αναγνώρισης αυτών σε επίπεδο 

κοινωνικού συμβολαίου και λειτουργιών τους. Παράλληλα αυτή η διάσταση της 

«συνύπαρξης» εξυπηρετεί πολλά στάδια ως αφετηρία κάθε δημοκρατικά νοούμενου και 

δομημένου κράτους σε επίπεδο όσμωσης διαφορετικών εθνοτήτων στο εσωτερικό των 

κρατών, αλλά και σε επίπεδο σχέσεων και συνεργασίας για τον διεθνισμό με πολιτική ή 

θρησκευτική μορφή ή ακόμα συνύπαρξης πολιτικής και οικονομίας ως το αντίπαλο δέος στο 

διεθνισμό στα πλαίσια εξυπηρέτησης εθνικών συμφερόντων. Αυτή η «αίσθηση 

ομοιογένειας» την οποία είχαν σκοπό τους επαναστάτες και ιδεολόγοι, νομίζω διαχρονικά, 

έχει ως αφετηρία μια παλιότερη θεώρηση του Αριστοτέλη περί μιας περιγραφικής 

αναγκαιότητας της «φύσης του ανθρώπου» στα πλαίσια της οποίας ο άνθρωπος  είναι «ζώον 

πολιτικόν»
50

, δηλαδή κοινωνικό, -η φύση σε αρμονία με την δράση-αποστρεφόμενος τον 

«πλάνητα βίο» με επιθυμία για επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, βέβαια πάντα στα στενά 

περιθώρια της «πόλις κράτους», γιατί ο Ρουσσώ της έδωσε διάσταση παγκοσμιότητας, όπως 

επιχείρησαν και εν μέρει οι Στωικοί φιλόσοφοι, μέσα από την ερμηνεία του περί της «γενικής 

βούλησης». Αυτήν την «γενική βούληση» την στηρίζει ο Ρουσσώ με την ιδέα της 

αυτοκυβέρνησης ως αυτοσκοπό, όπου ο ρόλος του πολίτη αλλάζει συνάμα με την ιδιότητά 
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του, την ισότητά του και την συμμετοχή του στην γενική βούληση «που υπακούει στους 

νόμους εκείνους που οι ίδιοι νομοθετούν» με μόνη τους διαφορά την άποψη για το κοινό 

αγαθό, πράγμα που τον αναγκάζει να δεχθεί τη δέσμευση του κανόνα της πλειοψηφίας.
51

 Στο 

ίδιο πλαίσιο με τον Αριστοτέλη ο Anthony Kenny λέει πως τα ανθρώπινα όντα μέσα στο 

πλαίσιο μόνο μιας πολιτικά οργανωμένης κοινωνίας μπορούν να πραγματώσουν αυτές τις 

φυσικές τους δυνατότητες υπεροχής, όπου το Κράτος είναι απαραίτητο για τον πολιτισμό και 

στόχο τον άριστο βίο ο οποίος για τον Αριστοτέλη είναι «το θεωρείν», δηλαδή η αναζήτηση 

της γνώσης για την γνώση την ίδια.
52

 Οι ανάγκες αυτές, ως καθαρός λόγος, βρήκαν ως 

σημείο εκφοράς και κοινό παρανομαστή την έννοια του Έθνους, το οποίο κατά τον ιστορικό 

Ηρόδοτο είναι το σύνολο εκείνο των ανθρώπων που έχουν «κοινή καταγωγή (το όμαιμον), 

κοινή γλώσσα (το ομόγλωσσον), κοινή θρησκεία και κοινά ήθη και έθιμα».
53

  

   Μέλη του Έθνους και ως κύριου χαρακτηριστικού στην ανάλυση του Διεθνισμού είναι ο 

λαός, ένα σύνολο ανθρώπων, μια ομάδα πολιτών, το έμψυχο υλικό ή ανθρώπινο δυναμικό, 

τα οποία διακατέχει ένα ήθος ή έθος, η ρίζα του έθνους, δηλαδή μια πράξη, ενέργεια και 

συμπεριφορά,
 54

 προφανώς από μια πλευρά λειτουργούσα σύμφωνα με την φυσική τους 

αναγκαιότητα  κατά τον Αριστοτέλη, η οποία ομάδα ως λαός έχει κοινή εθνολογική και 

ιστορική προέλευση σύμφωνα με την ερμηνεία της έννοιας φυλή η οποία στηρίζεται και σε 

δεσμούς αίματος. Συγχρόνως όμως γίνεται  αφετηρία για κάθε «εκτροπή» της εθνικιστικής 

ιδεολογίας στον 20
ο
 αιώνα και κάθε εξελικτικού τύπου ανάλυσης υπό τον τύπο των «ειδών» 

τα οποία συνέβαλλαν στην μεγιστοποίηση τόσο των εθνικιστικών ιδεών και πράξεων 

θρέφοντας τα ολοκληρωτικά και αιμοσταγή καθεστώτα που συγκλόνισαν την Ευρώπη, 

θέτοντας έτσι πολύ νωρίς το αντίπαλο δέος του διεθνισμού, η ιδεολογία η οποία παράγεται 

μέσα από αυτόν συνθετικά και ως «αντίδραση» σε αυτόν, με σημασία στον τρόπο θέασης και 

σύνθεσης των εννοιών τόσο ποσοτικά εφόσον αυτός υποστηρίζει την ύπαρξη πολλών 

κρατών σε σχέση ομαλής συνεργασίας μεταξύ τους, όσο και ποιοτικά μέσα από τον στόχο 

του αυτό που δεν λειτουργεί κατά επέκταση υπέρ μιας εθνικής ετερότητας όχι 

υπερβατολογικά.   

   Η παραπάνω ανάλυση, θεωρία και αντίληψη παρέμεινε ίδια μέχρι σήμερα και έλαβε 

άλλους τρόπους προσέγγισης ανά τους αιώνες, τόσο με τον κοσμοπολιτισμό των Στωικών 

φιλοσόφων όσο και με την φιλειρηνική διάσταση και αναίδεια των κυνικών φιλοσόφων. 
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Αυτό ενισχύθηκε  με την στάση των Διαφωτιστών, την Γαλλική Επανάσταση και μέσα από 

τις εθνικές επαναστάσεις των αρχών του 19
ου

 αιώνα όσο αναφορά τον τρόπο θέασης και 

σύνθεσης του Έθνους αντί μιας πιο Διεθνιστικής θέσης και άποψης, καθώς και μια πιο 

συνθετικής υφής αντίληψη του κόσμου, των ανθρώπων που μοιράζονται την ίδια γη ή 

καλύτερα την ίδια γεωγραφικά περιοχή, στα πλαίσια πάντα της οργάνωσης των ανθρώπινων 

σχέσεων, χωρίς να ξεχνάμε ότι παράλληλα τα σύγχρονα Έθνη-Κράτη προέκυψαν ως 

αποτέλεσμα της διάλυσης μεγάλων Αυτοκρατοριών,
55

 καθώς και άλλου τύπου σχέσεων τις 

οποίες θα διαδεχθεί οργανωτικά το καπιταλιστικό σύστημα και η φιλελεύθερη ιδεολογία σαν 

καθρέπτης του διεθνισμού.  

   Ίσως αυτό ως αποτέλεσμα, δηλαδή η διάλυση των αυτοκρατοριών από τις οποίες προήλθαν 

τα νέα Έθνη Κράτη, να δικαιώνεται και συγκολλάτε στην λογική και αντίληψη του 

Αριστοτέλη ότι ένα «πραγματικό Κράτος» πρέπει να έχει «μικρό μέγεθος».
56

 Σίγουρα όμως 

δεν δεικνύει ομοιότητες με την λογική και την υπερεθνική διάσταση του διεθνισμού και 

ακολούθως την ύπαρξη πολλών κρατών για την λειτουργία του –πράγμα που φαινομενικά θα 

μπορούσε να αντιτίθεται στο δίπολο του Waltz- αλλά αποτελεί ιστορικά αφετηρία στην 

αναφορά της Πόλης-Κάστρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία αργότερα απέκτησε 

διεθνιστικό χαρακτήρα ή καλύτερα αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της εποχής για 

την ιδιαιτερότητα της «συνύπαρξης» διαφορετικών εθνών και εθνοτήτων υπό κοινή ηγεμονία 

και παροχή προνομίων -και οικονομικής συνεργασίας με μια διπλωματικού τύπου πρακτική 

εμφανής σε κάθε εξωστρεφή επαφή των Βυζαντινών-, μετά βέβαια και της Αυτοκρατορίας 

που προηγήθηκε του Μεγάλου Αλεξάνδρου η οποία διαλύθηκε μετά τον θάνατό του  ή την 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της οποίας η διάλυση είχε αφετηρία τον διεθνιστικό χαρακτήρα της 

και την δυσλειτουργία του. Παρόμοιες εντυπώσεις και αποτυπώσεις άφησε με την σειρά της 

και η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου η οποία μέχρι τον 9
ο
 αιώνα αλλά και μετά θα 

αποτελέσει την «γέφυρα» του παλαιού κόσμου με το σήμερα στην αντίληψη ή την σύνθεση 

αυτής για την έννοια του διεθνισμού. Με μια δεύτερη ματιά ο ίδιος ο Καρλομάγνος θα 

ενσκήψει και θα αναγνωρίσει την παπική εκκλησία και του ρόλου της στην ουσία ως Αγία 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από την οποία θα αναγορευθεί αυτοκράτορας, καθώς αργότερα 

όπως η ιστορία έδειξε θα είναι αυτή που θα δημιουργήσει, στη βάση της αντίληψης της 

έννοιας του Διεθνισμού σήμερα, την πρώτη ομοιογενή μορφή του στα πλαίσια της 

«Respublica Christiana». Όμως οι αυτοκρατορίες όπως και αυτή η θρησκευτική με 

οικουμενική και πολιτική διάσταση εξάλειψαν από την μια και ολοκλήρωσαν από την άλλη 
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κυρίαρχα κράτη, χωρίς να εξαλείψουν την εξωτερική κυριαρχία,
57

 στόχος της οποίας έγινε 

στο παράδειγμα πιο πάνω «η πολιτική μορφή και διάσταση» της παπικής Εκκλησίας, καθώς 

η Εκκλησία αξίωνε παγκόσμια ηγεμονία επί κυρίαρχων κρατών, κάτι το οποίο ο Thomas 

Hobbes ονόμασε «Βασίλειο των Νεράϊδων», την οποία αυτή θέση της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας θα θελήσει να λάβει στον Carr αργότερα η «Κοινωνία των Εθνών»
58

. Χωρίς όμως 

η τελευταία να απαντά ή να στοχεύει στον κατ’ ουσία πνευματικό ρόλο της εκκλησίας 

λειτουργούσα ανακαινιστικά, παρά περισσότερο ως διαχειριστής σε ένα πολυποίκιλο 

έλλειμμα ή αδυναμία των ιδεολογιών για περισσότερο ανθρωπισμό χωρίς διεθνιστικά όπως 

θα δούμε να καταστέλλουν τις εθνικιστικές επιδιώξεις. Αυτήν την οικουμενικότητα και 

διάσταση ως τάση κάθε δόγματος με ισχύ όπως η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όχι μόνο σε 

εσωτερικό επίπεδο αλλά διεθνιστικά επιδιώκει και διαχειρίζεται το μαρξιστικό-επαναστατικό 

δόγμα κατά τον καθηγητή Παναγιώτη Ήφαιστο, το οποίο θα απέρριπτε την «ιδέα της Πόλι-

Πολιτείας» της αρχαιότητας παράλληλα με την κοσμοθεωρητική ετερότητα, δηλαδή την 

παγκόσμια ετερότητα των εθνών κρατών, υποστηρίζοντας συνάμα πως έχουν νόημα οι 

κοινωνικές αναμετρήσεις που διεξάγονται όχι σε «εθνικό-κρατικό» αλλά σε παγκόσμιο 

επίπεδο, με αποτέλεσμα την ευόδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης επαναστατικά μέσα από 

την ανατροπή και καταστροφή  των κρατών με την εγκαθίδρυση «υπερεθνικών ιδεολογικών 

και κανονιστικών δομών.
59

 Δηλαδή στην υπηρεσία του διεθνισμού τρία διαφορετικά 

εργαλεία η ισχύς, η καθολικότητα και η ορμητικότητα μέσα από την αρχική διάσταση και 

δόμηση των στόχων τους, τα οποία συνολικά δίνουν και μια άλλη διάσταση τόσο στην 

έννοια της συνύπαρξη όσο και των σχέσεων αν αναλογιστεί κανείς την πρότερη τύχη των 

κρατών της Σοβιετικής Ένωσης ως Έθνη.  

   Μετά αυτή την παρένθεση, τις σύγχρονες ανάγκες για ενότητα υπαρκτών μορφών εθνών 

όχι ομοιογενή σαν της Αμερικής, του Καναδά και της Γαλλίας καλύπτει κατά τον καθηγητή 

Μπαμπινιώτη η «Γαλλική Σχολή», η οποία τα προσδιορίζει ως Έθνη με κύριο 

χαρακτηριστικό την «συνείδηση κοινότητας» των ίδιων των ανθρώπων ότι αποτελούν «εθνικό 

σύνολο, εθνική κοινότητα» και ως τρόπο αυτοπροσδιορισμού.
60

 Ουσιαστικά εδώ διαφαίνεται 

μια απεικόνιση της έννοιας ταυτότητα, η οποία αποτελεί μια άλλη μακρά κουβέντα 

συνύπαρξης ταυτοτήτων πολιτισμικών, φυλετικών κλπ. Παράλληλα αυτά όλα διεισδύουν και 

εξυπηρετούν, εκτός της εικόνας των σταδίων οικοδόμησης της Ευρώπης στο δρόμο προς μια 

μορφή της Ε.Ε. μέχρι σήμερα, ως ένα βαθμό τις διεθνικές κοινότητες των μεταναστών του 
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σήμερα και σε επίπεδο διαπολιτισμικότητας και πολυπολιτισμικότητας, αλλά και σε επίπεδο 

κόστους οφέλους κατά την προσέγγιση της παγκοσμιοποίησης βασισμένη στην 

απελευθέρωση, αγορών και κεφαλαίων κατά το καπιταλιστικό πρότυπο, από κάθε μορφή 

εμποδίων εθνικών, κρατικών, πολιτικών και οικονομικών, τα οποία τελευταία και σε 

αντίθεση με το διεθνισμό πάνε μαζί σε κάθε τάση ανόδου του εθνικού γοήτρου ή ιδεολογικά 

«υπεραξίας» αυτού, αν αυτό τελικά στα πλαίσια μιας υλιστικής θεωρίας εξυπηρετεί ο 

διεθνισμός.   

   Ακόμα ένα πλαίσιο που πρέπει να συζητηθεί εδώ για να φωτίσουμε περισσότερο την 

τελευταία παράμετρο, είναι πως την δεδομένη χρονική στιγμή εξωθούνται τα πράγματα σε 

μια αναγκαιότητα και ανάλυσή της σε περισσότερο πολιτική διάσταση και από πού αυτό 

εφορμά την ισχύ του, δηλαδή από ποια σχέση στο οποία επιγραμματικά αναφερθήκαμε 

παραπάνω, την οποία αρχικά θα καλύψει το Εθνικό και συνταγματικό Κράτος ως ένα σύνολο 

κανόνων, ως η νομική και πολιτική έννοια και έκφραση του, καθώς αυτό διέπεται από 

νόμους ρυθμιστικούς των λειτουργιών και των σχέσεων οργάνωσης των πολιτών. Μιλάμε 

πλέον για πολίτες και αυτό είναι μια ακόμα σημαντική αλλαγή, καθώς και αφορμή για την 

μετέπειτα κουβέντα περί δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου τα οποία θα προκύψουν 

στο πέρασμα του αιώνα από τον 19
ο
 στον 20

ο
, το πέρασμα πιο κοντά στον διεθνισμό, μέσα 

από μορφές μαζικοποίησης και αστικοποίησης στις πρωτεύουσες των Ευρωπαϊκών χωρών 

δημιουργήθηκαν προβλήματα, συνθήκες τις οποίες δημιούργησαν ως αποτέλεσμα οι 

διάφορες ιδεολογίες οι οποίες καλούνται να λύσουν για ακόμα μια φορά σήμερα θεωρίες 

περί της αναγκαιότητας αυτών των ιδεολογιών, του τέλους αυτών ή και της ιστορίας τους, 

θέσεις όπως η θέση αυτή του Φράνσις Φουκουγιάμα.
61

 Δεν είναι τυχαίο πως εξ’ αιτίας αυτών 

των θεωρητικών και συνάμα πρακτικών προβλημάτων και ενός άλλου συνόλου 

προβλημάτων της ανθρώπινης φύσης, όνειρα και ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής, 

ξεκίνησε και η ερμηνεία αυτών με την επιστημονική παρατήρηση και έκδοση του 

περιεχομένου αυτής με σειρά βιβλίων του ο Φρόυντ, -εκ των οποίων και στα ελληνικά η 

«Εισαγωγή στην ψυχανάλυση» τόσο επίκαιρο και διαχρονικό ώστε να αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης της εφηβείας μου-, αλλά συνάμα προ-εικονίζουν και διεθνοποιούν μια 

προβληματική εσωτερική-εθνική υπαρκτή κατάσταση της φύσης του αστού ή οικονομικού 

μετανάστη, σε διεθνές ή παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή ως φαινόμενο σε ένα υπερεθνικό 

επίπεδο μιας επιστήμης. Η οποία χωρίς να αφαιρεί από την επιστημονική μελέτη του Φρόϋντ 
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πόντους απαιτεί μια μηχανιστική αντιμετώπιση αυτής και μια πρώτη μορφή παραδείγματος 

για το πώς ένα γεγονός μπορεί έτσι μετά την διεθνοποίησή του διεπιστημονικά να 

αντιμετωπιστεί ή να απαιτεί έτσι την αντιμετώπιση του, ίσως πιο αποτελεσματικά ειδικότερα 

σήμερα μέσα από την ευκολία των μέσων επικοινωνίας και την ταχύτητα αυτών ή 

ουσιαστικότερα μέσα από υπερεθνικούς και Διεθνείς Θεσμούς ή οργανισμούς. Αν και 

χρονικά μέχρι στιγμής η παραπάνω περιγραφή αφορά μια εσωτερική μετακίνηση πληθυσμών 

με λιγότερες πολαπλασιαστικές διαστάσεις προς τα αστικά κέντρα ή ακόμα περισσότερο την 

αργότερα μετακίνηση τους εξαιτίας ιδεολογικών ή δογματικών θέσεων ή των πολέμων στο 

εσωτερικό της Ευρώπης, φτάνει όμως δε και σήμερα την εισδοχή μεταναστών σύμφωνα με 

το κλίμα των πολέμων στον Αραβικό κόσμο με την γωοπολιτική ανακατανομή των εδαφών 

και του φυσικού τους πλούτου ή την άνευ ορίων μετακίνηση των πόρων.  

   Ανέκαθεν η επιστήμη και η τέχνη οι οποίες είχαν αρχή και τέλος  τον Άνθρωπο μέσα από 

έναν μεταφυσικό και οντολογικά πρακτικά αποδεδειγμένο κώδικα τους ήταν κατά την γνώμη 

μου φύση και θέση διεθνιστικές και αυτή η παρατήρηση αποτελεί και το θετικό στοιχείο ως 

αφετηρία συνύπαρξης των ανθρώπων με μια κοινή γλώσσα του πολιτισμικού αλλά επιπλέον 

και του πολιτιστικού και πολιτισμικού διαλόγου τα οποία εκκινούν την όποια μορφή 

δημιουργίας και έκφρασης. Συγχρόνως μέσα από αυτά για τους μετανάστες που έρχονται 

στην Ευρώπη οικοδομούνται σχέσεις βιωσιμότητας και όχι απλά επιβίωσης, το οποίο ίσως 

από μια πλευρά μηχανιστικά να οργανώνουν καλύτερα οι ιδεολογικοί πυρήνες αλλά πολύ 

περισσότερο τομείς του μάνατζμεντ σχετικοί με διοικητικά θέματα και άμεσες πρωτοβουλίες 

και δράσεις πριν την γιγάντωση πιθανών ή υπαρκτών προβλημάτων. Τον ρόλο αυτό ή την 

«φύση» αυτή της τέχνης και του πολιτισμού «κλέβουν» μιμητικά ή χρησιμοποιούν άλλες 

επιστήμες μετατρέποντάς τον σε εργαλείο του μάνατζμεντ για αξιολόγηση των συνθηκών 

όπως SWOT αναλύσεις(όρος του μάνατζμεντ ως αναλυτική επισήμανση τόσο των θετικών 

όσο και αρνητικών στοιχείων συνηθέστερα ενός προϊόντος ή δράσης) και εφαρμογή των 

στόχων τους, όπως άλλωστε και ο Διεθνισμός, αγνοώντας πολλές φορές αξίες δομικές των 

Εθνών ή των συλλογικών και κοινωνικών «ετεροτήτων» κατά τον καθηγητή Παναγιώτη 

Ήφαιστο και όσων σε αυτά δίνουν ιστορικά και δικαιωματικά τον αυτοπροσδιορισμό τους 

και περιεχόμενο το οποίο δεν μπόρεσαν να αφαιρέσουν τόσο ο μοντερνισμός ή 

μεταμοντερνισμός μηχανιστικά και ιδεολογικά, όσο και κάθε ανάλυση λειτουργισμού ή 

πλουραλισμού, απόψεων κατά το τελευταίο που φωτογραφίζουν σοσιαλίζουσες πρακτικές 

και στοχεύσεις «μεταλλαγμένες» του παρελθόντος ακόμα και με πρόσχημα την περισσότερη 

δημοκρατία, μια «ουτοπία» στην Ευρώπη μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Προσχηματικά για εμένα εδώ συμπληρώνει ο Raymond Aron με το ότι η ιστορική εμπειρία 
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απαγορεύει την όποια ουτοπιστική εκτόξευση των συλλογισμών μας, καθώς και των 

ευσεβών μας πόθων για το μέλλον της ανθρωπότητας,
62

 με έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο κατά 

τον Martin Wight εφόσον οι ρεαλιστές κινούνται περισσότερο με κοινωνιολογικούς όρους, 

εν αντιθέση με τους επαναστατικούς οι οποίοι εξαιτίας της ηθικής και καθοδηγητικής τους 

φύσης είναι καθήκον τους να πραγματοποιούν ιδεολογικές παρεμβάσεις στο εξωτερικό,
63

 

θυμίζοντας βέβαια και την αναφορά παραπάνω του καθηγητή Ήφαιστου για το πώς οι 

κοινωνικές αναμετρήσεις κατά το «μαρξιστικότερο» διεξάγονται καλύτερα σε παγκόσμιο 

επίπεδο παρά εθνικό-κρατικό.
64

  

 

   Δ) Διεθνισμός σε κάθε ρυθμιστικό, δομικό και ιδεολογικό περιεχόμενο.  

  Όμως για να γίνει κατανοητό το παραπάνω εκείνο το οποίο σε επίπεδο πολιτικής, πριν από 

την κοινωνική διάσταση και επιρροή των ιδεών και της σχέσης αυτών με πρακτικές, που 

πρέπει να μελετηθεί είναι κατά ένα τρόπο η προσέγγιση των εννοιών ηγεμονία και κυρίαρχο 

κράτος, κυρίαρχο φαινόμενο μετά το τέλος του 19
ου

 αιώνα και την αποτυχία του 

φιλελεύθερου διεθνισμού να μεταβάλει αναθεωρητικά κάθε ηγεμονική αξίωση
65

 ή την 

κοσμοπολίτικου παρά διεθνιστικού τύπου σε επίπεδο στόχων και αποτελέσματος της από τον 

ορθόδοξο μαρξισμό μέχρι την Σοβιετική «Οκτωβριανή επανάσταση» και εν συνεχεία 

οικουμενική ειρήνη σύμφωνα με το «δόγμα» ή πρόσχημα του ορθόδοξου σοσιαλισμού ως 

αφετηρία. Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να αναλυθούν βασικά στοιχεία της πολιτικής τα οποία 

κατά τον E. Carr είναι η ισχύς, η ηθική και το δίκαιο. Οι δυο όψεις της πολιτικής αλλά και 

πολιτικής επιστήμης της ανάλυσης του Carr είναι η ουτοπία και η πραγματικότητα, οι οποίες 

δεν συναντιόνται, εμπεριέχονται σε κάθε πολιτική κατάσταση και είναι εξίσου 

ασυμβίβαστες,
66

 όπως  παράλληλα η ισχύς και η ηθική στην φύση τους. Κάλλιστα μπορεί να 

συσχετίσει κανείς πρώτον τις ιδεολογίες του φιλελευθερισμού και σοσιαλισμού με ουτοπίες 

εφόσον αυτές αποτυγχάνουν, όπως θα δούμε, στους στόχους τους ή στηρίζονται σε 

ιδεαλισμούς ή το «φαίνεσθαι» και όχι την αλήθεια, κατά δεύτερον με την εμπειρική αλήθεια 

και την πραγματικότητα του ρεαλισμού μέσα από τον αντικειμενικό του χαρακτήρα με το 

πώς είναι ο κόσμος και όχι πως θα έπρεπε να είναι.      
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   Η ισχύς αποτελεί μια ολότητα παρ’ όλες τις δυνατές μορφές της όπως η στρατιωτική, η 

οικονομική και αυτή της πειθούς.
67

 Ο Martin Wight προσεγγίζει το θέμα της ισχύος 

σύμφωνα με τον τρόπο που το καθένα από τα τρία ρεύματα σκέψης συνεπάγεται και μια 

διαφορετική κάθε φορά απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το πώς δρούμε. Σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο αυτών των ρευμάτων, α) ο ρεαλισμός ισούται με το αξίωμα η πολιτική 

προς χάριν της πολιτικής, θυμίζοντας παραπάνω το αριστοτελικό στα πλαίσια της 

αναζήτησης της γνώσης για την ίδια την γνώση, όπου για τον ρεαλιστή η ισχύς 

αυτοδικαιολογείται, β) ο ρασιοναλισμός ισούται με την πολιτική προς χάριν της καλής ζωής, 

όπου η ισχύς δεν καθίσταται αυτοσκοπός ενώ ταυτόχρονα κατά τους ρασιοναλιστές είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση η στενή σχέση ισχύος και δικαιοσύνης, καθώς και γ) ο 

επαναστατισμός ισούται με την πολιτική προς χάριν του δόγματος, με τους επαναστατικούς 

να απορρίπτουν την αυτοαιτιολόγηση της ισχύος προβάλλοντας παράλληλα ως υπέρτατη 

πηγή δικαιολόγησης μιας πράξης προβολής της ισχύος το ίδιο το δόγμα.
68

   

   Με την σειρά της η ηθική είναι ένα επίσης βασικό στοιχείο της πολιτικής, σε διάσταση, 

όπως αναφέραμε ή της υποχρέωσης των ηγετών για την εξασφάλιση της επιβίωσης του 

Κράτους για τον Waltz. Για τον Carr η θέση της ηθικής στην διεθνή πολιτική είναι ως 

πρόβλημα δύσκολο και πιο συγκεχυμένο, ενώ συναντάται σε ολόκληρο το φάσμα των 

διεθνών σπουδών.
69

 Την άμβλυνση των αντιθέσεων και των δυσκολιών επιχειρεί ο Wight με 

τις απαντήσεις από το κάθε ρεύμα της θεωρίας του. Έτσι, α) οι ρεαλιστές αποφαίνονται ως 

τομέα του μη ηθικού για την πολιτική, υποστηρίζοντας ακόμα ότι εκτός του ατόμου μόνο το 

κράτος έχει την δική του ηθική, αναλύοντας με όρους σκοπιμότητας κάθε κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της κρατικής πρακτικής, της οποίας θεμελιακοί πυλώνες αναγορεύονται η 

αρχές της αναγκαιότητας και της επιτυχίας, β) οι ρασιοναλιστές θεωρούν παρούσα την ηθική 

τόσο όσο στο επίπεδο ιδιωτικής και πολιτικής ζωής, διακρίνοντας την πολιτική ως την 

«τέχνη του εφικτού», τοποθετώντας την προσαρμοστικά στο πολιτικό περιβάλλον στα 

πλαίσια του μικρότερου κακού με όχι όλα τα μέσα να είναι επιτρεπτά, και τέλος γ) οι 

επαναστατικοί που υποστηρίζουν την υποταγή της ιδιωτικής στην πολιτική ζωή -τι το 

πρωτότυπο-, και στον επαναστατικό σκοπό, δηλαδή ζωή συνυφασμένη ας μου επιτραπεί εδώ 

τελεολογικά με τον σκοπό, εφόσον η ηθική βρίσκεται σε συμφωνία με την εκπλήρωση του 

δόγματος και την λογική ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ως εξαίρεση το κομμάτι του Wight 

«μεταλλαγμένος Επαναστατικός» υιοθετεί ένα μοναδικό και ακλόνητο κριτήριο ηθικής, γιατί 
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ταυτίζεται με την λογική ότι «η πολιτική ηθική πρέπει να ταυτίζεται με την προσωπική 

ηθική», ενώ αυτοί οι «μεταλλαγμένοι» ακόμα παραθέτουν στα πλαίσια της ηθικής 

τελειομανίας και την σχετική πίστη τους στην συνεχή βελτίωση του κόσμου.
70

 Στο σημείο 

αυτό ο Waltz κάνει μια διάκριση σημαντική στο πεδίο της πολιτικής σε διεθνές επίπεδο 

συγκαταλέγοντας τόσο την επί μέρους ηθική όσο και το έθιμο των κρατών λέγοντας πως ενώ 

στην χαρτοπαιξία ο κώδικάς ηθικής καθορίζεται από το έθιμο και επιβάλλεται αν κάποιος 

θέλει να σταματήσει το παιχνίδι μπορεί να το κάνει, από την άλλη στην διεθνή πολιτική οι 

κανόνες δικαίου αυτοί καθοδηγούν τα κράτη προς την ειρήνη και στον πόλεμο και αν 

διαπιστωθεί από κράτη παραβίαση τους τα υπόλοιπα κράτη δεν μπορούν να πάψουν να 

παίζουν παιχνίδι.
71

 Το προφανές εδώ εκτός της ανάγκης για ισορροπία δείχνει ότι τελικά τα 

κράτη αποφασίζουν στον πόλεμο και την ειρήνη, και ότι έχει να κάνει και με την κατά τον 

Θουκυδίδη έννοια της «απόφασης», στα πλαίσια της οποίας ο Waltz τοποθετεί στην συνέχεια 

τους ηγέτες, πως είναι αυτοί οι κύριοι υπαίτιοι για το αν θα διαλέξουν για τα κράτη τους την 

επιβίωση τους με το να εγκαταλείψουν την ηθική τους υποχρέωση, στα πλαίσια μιας άλλης 

ηθικής συμπεριφοράς. Έτσι ο Waltz στοχεύει σε μια ξεκάθαρη διάκριση και θέση τόσο για 

την σημασία του δικαίου και κατά την γνώμη μου, όσο και για κάθε ιδεολογική και 

ιδεοληπτική παθογένεια του διεθνισμού λέγοντας πως είναι άλλο πράγμα η ηθική 

συμπεριφορά σε ένα σύστημα και άλλο πράγμα εκεί όπου η ασφάλεια απουσιάζει,
72

 

φωτογραφίζοντας συνάμα και μια διαχρονική ελλειμματική τάση να συνυπάρχει.  

   Σημείο συνάντησης της ισχύος και της ηθικής είναι το δίκαιο, πίσω απ’ αυτό πάντοτε 

βρίσκεται το απαραίτητο πολιτικό υπόβαθρο.
73

 Σε ένα ευρύτερο χώρο όπου το διεθνές δίκαιο 

ενεργεί, οι τρείς σχολές-ρεύματα σκέψης του Wight οικοδομούν και τις αντίστοιχες θεωρίες 

όπου: α) οι Γκροτιανοί-ρασιοναλιστές υποστηρίζου πως το διεθνές δίκαιο αντλεί τόσο από το 

δίκαιο της φύσης όσο και την υπάρχουσα πρακτική, β) οι ρεαλιστές κατά το θετικότερων 

υποστηρίζουν πως το δίκαιο πηγάζει από την ισχύ και αποτελείται από κανόνες οι οποίοι 

προέκυψαν μέσα από την συναίνεση των κρατών, καθώς και τέλος γ) οι νατουραλιστές ως 

τμήμα τόσο των επαναστατικών όσο και των ρασιοναλιστών πιστεύουν πως πίσω από τι 

δίκαιο υπάρχει ένα άλλο δίκαιο που ονομάζουν φυσικό και το ταυτίζουν με μια αέναη, 

δηλαδή αιώνια και αναλλοίωτη ηθική αρχή.
74

 Αυτές οι ρίζες της θεωρίας των νατουραλιστών 

βρίσκονται κατά τον Carr στους αρχαίους Έλληνες στοχαστές οι οποίοι βρήκαν στου 
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φυσικού δικαίου την έννοια ένα ανώτερο και άγραφο δίκαιο, βάση του οποίου άντλησε την 

ισχύ του το δίκαιο που συνέταξαν οι άνθρωποι και με αυτό μπορούσε να συγκριθεί.
75

 

   Ο E. Carr αποτελεί την «γέφυρα» δυο κόσμων σε συνέχεια, τόσο για τον ρεαλισμό του όσο 

και την μεταφορά και σχέση της σκέψης του με τον Thomas Hobbes για την αυτού θέση περί 

πολιτικής στην σύγχρονη εποχή και του δόγματος ότι από την πολιτική και από την 

σύγκρουση για ισχύ «αντλούν την εξουσία τους τόσο η ηθική όσο και το δίκαιο», 

δικαιώνοντας παράλληλα τον ρεαλιστή στον τρόπο Machiavelli ο οποίος είπε δια στόματος 

Bacon πως: «είμαστε πολύ υπόχρεοι στον Machiavelli και τους άλλους που γράφουν αυτά που 

κάνουν οι άνθρωποι και όχι αυτά που θα έπρεπε να κάνουν»,
76

 με ένα πραγματιστικό τρόπο. 

Αυτό το οποίο φαίνεται σχετικά με την αναφορά αυτή στον Machiavelli είναι το ότι ακόμα 

μια φορά μεθοδικά μέχρι σήμερα αυτό που αποφεύγει ο ρεαλισμός ή καλύτερα διαχρονικά η 

ρεαλιστική σκέψη είναι η καλά κρυμμένη σχέση της με την αλήθεια και την ιστορική 

εμπειρία, αλλά και την εκ διαμέτρου αντίθεσή του με κάθε ιδεολογική ταύτισή και 

μεθόδευσή της με σταθερές που προσδίδουν στωικότητα και δογματισμό τα οποία συνάμα 

αποφεύγει.    

   Μια άλλη εμπειρία σήμερα μέσα από την δυναμική της συνύπαρξης ανθρώπων και εννοιών 

αλλά και σε αντιδιαστολή με την «λυρικότητα»  στο θέατρο του παραλόγου των στιγμών 

ανασφάλειας και αμφισβήτησης των ημερών μας με μια Ε.Ε. αν όχι σε διάλυση τότε σε 

ασυμφωνία επί μακρόν, κάθε ένα δίπολο όρων, συνήθως αντίθετων ή σε ακολουθία, επιχειρεί 

να ερμηνεύσει με άλλη αξία την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και το πλαίσιο των επιμέρους 

σχέσεων μεταξύ δυο ή περισσότερων κρατών, όσο αναφορά το διεθνισμό, στο μέλλον και 

την τύχη της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης μέχρι την ολοκλήρωση της. Δηλαδή ακόμα και στο 

πεδίο της διεύρυνσης στην Ευρώπη μέχρι σήμερα των εικοσιοκτώ κρατών μελών, αυτή με 

συνυπάρχοντα τον διεθνισμό είναι μια διεύρυνση ισχύος της και παράλληλα μια μορφή 

αυτοσυντήρησής της. Αυτός «ο αγώνας αυτοσυντήρησης» κατά τον καθηγητή Ήφαιστο από 

μια μεριά απαιτεί όχι απλά την ισχύ, αλλά την διαρκή διεύρυνση της ισχύος, η οποία κατά 

την επεξήγηση του Θουκυδίδη είναι ένα από τα σημαντικότερα αίτια ανταγωνισμού αλλά και 

σύγκρουσης.
77

 Αυτό δηλαδή ερμηνεύει μια διαχρονική «φύση» της έννοιας ως αξία. Σε αυτό 

μπορεί κανείς να προσθέσει μια ακόμα τάση αυτήν του ηγεμονισμού την οποία ιστορικά δεν 

ξεχάσαμε αλλά στην μέχρι τώρα χρηστικότητα της ίσως χωροχρονικά να άνηκε ή 

τοποθετείτε στην εποχή των αυτοκρατοριών ή μορφών και μοντέλων σήμερα αυταρχικών, 
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υπολείμματα των οποίων να είναι μορφές εκμετάλλευσης στο επίπεδο της εργασίας αν όχι 

του αναπτυσσόμενου κόσμου τότε αλλά και σήμερα μεταξύ κρατών της Ευρώπης με 

παράδειγμα την απόσταση που χωρίζει σε πολλά επίπεδα όπως για παράδειγμα τις 

μισθολογικές απολαβές της Γερμανίας με την Βουλγαρία στον ίδιο και αυτό Ευρωπαϊκό 

χώρο. Παράλληλα δέχεται ερμηνείες του τύπου συσσώρευσης κεφαλαίου ή πολιτικής 

εξουσίας. Ευρύτερα όμως κάθε έννοια ηγεμονίας αφορά μερικές φορές την πολιτική εξουσία 

η οποία ασκείται μέσω της ηγεσίας και της συναίνεσης των κυβερνωμένων, σε αντίθεση με 

αυτήν την πολιτική εξουσία η οποία ασκείται ως κυριαρχία μέσω καταναγκασμού,
78

 η οποία 

έρχεται στα διεθνιστικά πρότυπα ως αποτέλεσμα. Η ηγετική θέση διογκώνει την ισχύ του 

κυρίαρχου κράτους, ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία ξεκινά από την υπεροχή μιας 

ομάδας ενός έθνους κράτους και μπορεί να εκδηλωθεί μέσα από την κυριαρχία ή την 

πνευματική και ηθική ηγεσία, καθώς αυτές τείνουν να υποτάξουν άλλες ομάδες, με 

αποτέλεσμα το κυρίαρχο κράτος να γίνεται πρότυπο προς μίμηση άλλων κρατών όσο αφορά 

την ανάπτυξη, το γόητρο ή την ισχύ σύμφωνα με την αντίληψη του Ντέϊβιντ Χάρβεϊ.
79

 Στο 

σύνολο της αυτή την λειτουργία του «προτύπου» ενισχύει ο Διεθνισμός αλλά αρχικά 

ενίσχυσε η συνύπαρξη της πολιτικής με την οικονομία καθώς και κάθε ιδεολογία η οποία 

διατηρούσε την συνοχή του συστήματος και ίσως να εξυπηρετεί το σβήσιμο κάθε ίχνους της 

πορείας κάθε συσσώρευσης μέχρι τον επόμενο ηγεμονισμό και την όποια επικείμενη 

διαβούλευση όχι επί ίσης όροις ακόμα και σε θέματα επέμβασης επικείμενων πολέμων.  Θα 

πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπό την υποψία μας την θέση του δόκτορος Niebuhr στο ότι δεν 

υπάρχουν δυνατότητες καθορισμού ορίων ανάμεσα στα α) επιθυμία για ζωή και β) επιθυμίας 

για ισχύ, πράγμα που φωτογραφίζει την δράση του εθνικισμού από το ένα στάδιο στο άλλο 

δηλαδή με την επίτευξη των στόχων του στην μετατροπή του σε ιμπεριαλισμό.
80

 Έτσι σε 

επίπεδο διεθνούς πολιτικής επιβεβαιώνονται οι αφορισμοί του δυο επιστημόνων α) του 

Machiavelli για το ότι οι άνθρωποι δεν αισθάνονται σιγουριά για όσα κατέχουν και δεν 

αρκούνται μέχρι να αποκτήσουν επιπλέον κάτι από κάποιον άλλον, καθώς και β) του Hobbes 

πως για να διάγει μια άνετη ζωή ο άνθρωπος δεν μπορεί να διασφαλίσει ισχύ και μέσα που 

έχει στην διάθεσή του χωρίς την απόκτηση άλλων.
81

 Σε μια τέτοια κατάσταση διαχρονικά 

πιστεύω πως πόλεμοι που ξεκινούν με πέπλο την ασφάλεια και ειρήνη, σύντομα γίνονται ή 

μετατρέπονται σε επιθετικούς και ιδιοτελείς τον ρόλο ή καλύτερα την πέψη των οποίων προ 

λειαίνουν και επιβάλλουν οι ιδεολογίες, ειδικότερα σήμερα με ρόλο ή σκοπό διεθνιστικό.  
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Κεφάλαιο 2
ο
 Ο Διεθνισμός ερμηνεύοντας την ιδεολογική και πολιτική αναγκαιότητα  

  Α) Τι είναι ιδεολογία και πολιτική   

  Μετά τα πρότυπα προς μίμηση και εν συνεχεία τους ηγεμονισμούς ως ιστορικά 

παραδείγματα σειρά έχουν τα «μοντέλα» αναπτυξιακού προτύπου ή ειρηνικού και 

αναίμακτου βίου τα οποία συνθέτουν και γιγαντώνου στις πλάτες των Εθνών οι ιδεολογίες 

και εξωθεσμικοί παράγοντες. Έτσι οι ιδεολογίες, παρά την παροδική έξαρση των φυλετικών 

θεωριών και την όξυνση των εθνικιστικών αντιθέσεων, με «το κίνημα» του διεθνισμού 

κέρδισαν έδαφος και ο άνθρωπος άρχισε κάτω από αυτήν την επιρροή καθώς και της 

ανθρωπιστικής παιδείας, να αισθάνεται σαν μέλος μιας «ευρύτερης κοινωνίας» και νομίζω 

πως κατά αυτόν τον τρόπο ο διεθνισμός αποκτά μια οντολογική αξία στην πύρρειο και 

διάχυτη ανασφάλεια και δυναμική ύπαρξη των ανθρώπων κάθε εποχής αλλά περισσότερο 

στην δυναμική της εκφραστικότητας κάθε νέου ανθρώπου που θέλει να αλλάξει κάθε 

πραγματικότητα η οποία συνάμα του στερεί δυνατότητες ή ακόμα και ενημέρωση. Η 

τεχνολογική πρόοδος μάλιστα βοήθησε στην κατάρριψη των «τειχών» κάθε είδους, -με 

τελευταίο αυτό μεταξύ δυτικής και ανατολικής Γερμανίας στα πλαίσια οικοδόμησης μια 

ενιαίας Ευρώπης με συνοχή-, τοίχοι που ορθώνονταν ανάμεσα στους λαούς, στη μεταξύ τους 

γνωριμία, αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό αλλά και των ίδιων και ίσων ευκαιριών 

ανάπτυξης στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού. Έκφραση της επιθυμίας των λαών για τον 

απαρτισμό
82

 στα πλαίσια μιας παγκόσμιας κοινωνίας ή «μια υπερεθνική κανονιστική και 

κοσμοθεωρητική ενοποίηση του παγκόσμιου χώρου κατά τον καθηγητή Ήφαιστο»,
83

 είναι 

αυτή που θα στηρίζεται στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών και στο σεβασμό των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και ως οι ηπιότερες μορφές της υπήρξαν παλαιότερα στις αρχές 

του 20
ου

 αιώνα τόσο η «Κοινωνία των Εθνών» και στα μεταπολεμικά χρόνια ο διάδοχος και 

κληρονόμος της Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) εκεί όπου καμία ιδεολογία δεν 

μπορούσε να ξεπεράσει την όποια παθογένεια  των συστημάτων τους ή της κρατικής και 

πολιτικής τους μέριμνας. Έτσι επανερχόμενοι στον όρο ιδεολογία, στα πλαίσια αυτά μπορεί 

η ιδεολογία να μην είναι θρησκευτικό δόγμα, όμως καλείται όπως αυτό να δώσει λύσεις για 

το σύνολο των ατόμων που μετέχουν ενεργά σε μια κοινωνία. Οι ιστορικές καταβολές των 
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ιδεολογιών είναι κομμάτι που χαρακτηρίζει την εξελικτική τους διαδικασία, της οποίας 

μετέχουν. Σε μια σύντομη για τις ιδεολογίες ιστορική μαρτυρία και πορεία αρχικά η 

ιδεολογία συγκροτείται από όλα τα μέλη της κοινωνίας, στο βαθμό που αυτή εκφράζεται 

μέσα από τις γνώσεις που διαδίδει αλλά και την «κοινή σκέψη». Κατά αυτόν τον τρόπο 

ιστορικά και κοινωνικά η όποια αμφισβήτηση της χρησιμότητας των ιδεολογιών, ίσως να 

σημαίνει την αμφισβήτηση και της ίδιας της ιστορίας, της αλήθειας ή και της εξουσίας των 

προϋπαρχόντων εθνών και κρατών σήμερα, σε έναν κόσμο που εξελίσσεται και αλλάζει. 

Στην «θεωρία των ιδεών» του Πλάτωνα αν αλλάζει το οτιδήποτε, «πρέπει να υπάρχουν 

αμετάβλητες ιδέες»
84

 οι οποίες εδώ στην οικοδόμηση της Ευρώπης θα πρέπει να είναι ένα 

αξιακό σύστημα που δεν θα πρέπει να αποκλίνει από την ολοκλήρωσή της, σύστημα πάλι 

κατά τον Πλάτωνα όπως είναι η εικόνα της αλήθειας μέσα μας δημιουργημένο όχι τυχαία 

αλλά από την προέλευσή μας και παράλληλα προέλευσή του κόσμου.
85

 Οι ιδεολογίες 

αποτελούν ένα πολύπλοκο φαινόμενο με πολλές πτυχές και προεκτάσεις σε πολιτικό, 

πολιτισμικό, ηθικό και παιδαγωγικό επίπεδο, εφόσον όπως είναι γνωστό το τελευταίο 

αποτέλεσε πολλές φορές εργαλείο ιδεολογικό και πρακτικό κάθε άρχουσας τάξης μέσο της 

εκπαίδευσης όπως αναφέραμε παραπάνω. Αυτό που εντέλει όπως θα δούμε διαφοροποιεί τις 

νεότερες ιδεολογίες είναι το ότι έρχονται συνήθως να απαλλάξουν το σύνολό της κοινωνίας 

από την παθογένεια των προηγούμενων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραλείπονται  εργαλεία 

των συστημάτων τους όπως ο Διεθνισμός και κάθε άλλο ενοποιητικό στοιχείο του 

παγκόσμιου χώρου, αλλά προβάλλουν ακόμα ένα πλαίσιο λειτουργίας ορθολογικό το οποίο 

πολλές φορές μοιάζει με κάποιο υποκειμενικό μοντέλο δόμησης παρά με ένα κανόνα που 

εξελίσσεται και στήνεται στα πλαίσια της κοινής ωφέλειας. Σε αυτό, δηλαδή την απαλλαγή 

του νεότερου από το παλαιότερο, συμβάλει πολλές φορές και ο θυμός, η αντίδραση 

διανοούμενων και απλών ανθρώπων, πολιτικών που «λαϊκίζουν» ή ιερωμένων που 

ανακαλύπτουν εκ νέου τον παράδεισο μέσα μας και των οποίων την λειτουργία στα πλαίσια 

της «ελεύθερης σκέψης» ολοκλήρωσης της Ευρώπης προϋποθέτει και τον διαχωρισμό «της 

πολιτείας από την θρησκεία»
86

. Κατά αυτόν τον τρόπο γεννιούνται ιδεολογίες. Σίγουρο είναι 

πως δεν πρόκειται να γεννηθούν ένας νέος Τζον Λοκ, Θωμάς Χομπς, Μαρξ, Στάλιν ή 

Χίτλερ, αλλά μέσα από την σημερινή ιδεολογική «κρίση», η οποία μπορεί να καθρεπτίζει και 

μια εγγενή κρίση εμπιστοσύνης στην πολιτική, θα γεννηθούν ιδεολογίες ως φυσική ανάγκη 

και ακολουθία, αλλά και ως μια νέα δυναμική της οποίας οι πυρήνες δεν σβήνουν όσο 
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υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται. Ορατό είναι άλλωστε κατά τον Heywood και πρότερα 

κατά τον Αριστοτέλη πως όλοι οι άνθρωποι είναι «πολιτικοί στοχαστές» και χρησιμοποιούν 

πολιτικές ιδέες, έννοιες και όρους στην καθημερινή τους γλώσσα, όπως ελευθερία ή 

αμεροληψία, ισότητα, δικαιοσύνη ή δικαίωμα, για να εκφράσουν απόψεις και να 

δημοσιοποιήσουν προσωπικές σκέψεις τους
87

 -όπως και ο κάθε καλλιτέχνης με τις δράσεις 

του επικαιροποιεί την δουλειά του-, και κατά αυτόν τον τρόπο να συνθέσουν από κοινού μια 

ιδεολογία η οποία μεταβάλλεται και επανασυντίθεται ως αναγκαιότητα χωροχρονικά με μια 

ελάχιστη αναλογία των πεποιθήσεων ως προς το αμετάβλητο τους, διαφορετικά δεν θα 

δικαιολογούνταν και οι συγκρούσεις κατά την λογική του ότι εκεί οδηγού οι πεποιθήσεις των 

ανθρώπων κατά τον Hobbes.    

   Μερικοί άνθρωποι αν και βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία, θεωρούν σημαντικό το γεγονός ότι 

μέσα τους παρέμειναν παιδιά και ίσως αυτό να αποτελεί μια παθογένεια ή μια μορφή 

αυτοσυντήρησης έναντι των διλλημάτων που θέτει η κοινωνία τους, η διευρυνόμενη 

συμπεριφορά ατόμων ή ακόμα ο ηγεμονικός χαρακτήρας ενός εκ των μελών της 

συλλογικότητας μέσα στην οποία μεγάλωσαν. Με μια λογική απεικόνιση αυτό εξηγείται από 

το ότι έχουν κρατήσει την αυθόρμητη και πηγαία αντίδραση ενός παιδιού στον κόσμο των 

πραγμάτων και των ιδεών. Με βάση την ψυχολογία, οι άνθρωποι πιστεύουν όχι αυτό που 

είναι κοντά στα πράγματα αλλά αυτό που τους χρειάζεται και ίσως κατά αυτόν τον τρόπο 

εδώ να βρίσκουν έδαφος ιδεαλιστικές πεποιθήσεις με εφαρμογή στην καθημερινότητά μας να 

λειτουργήσουν. Οι άνθρωποι δεν βλέπουν τον κόσμο ως έχει αλλά μονάχα όπως εκείνοι 

θέλουν, μέσα από ένα πέπλο καλά ριζωμένων πεποιθήσεων, απόψεων και υποθέσεων.
88

 

Κάθε είδους δόγματα, θρησκείες και κοσμοθεωρίες δεν βασίζονται όπως η επιστήμη σε ένα 

πλέγμα ή σύνολο ιδεών, υποθέσεων και πειραμάτων, αλλά πολλές φορές στην 

συναισθηματική αναπλήρωση και στην ψυχολογική παρηγοριά που παρέχουν, ή αυτού του 

οποίου χαρακτηριστικά διακρίνει ο Heywood στο ότι η ιδεολογία διατηρεί έναν έντονο 

συναισθηματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα γιατί είναι τρόπος έκφρασης, ελπίδας και 

φόβου.
89

 Πολλές φορές λειτουργούν και ως «παραισθησιογόνα» που οδηγούν τον άνθρωπο 

στο να ξεπεράσει την πραγματικότητα και να μην σκέφτεται με ψυχραιμία και νηφαλιότητα, 

αλλά μισαλλόδοξα και φανατικά, όπως στην εθνικιστική ιδεολογία. Δηλαδή συντονισμένα 

στα πλαίσια μιας «περίπλοκης διασύνδεσης» που μπορεί να αμφισβητεί την ίδια την βάση 

της λογικής, στην οποία ο Αριστοτέλης απαντά με το ότι «καθετί πρέπει είτε να είναι είτε να 
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μην είναι» με μια αντίληψη του κόσμου η οποία πρέπει να γίνεται με όρους «γραμμικών, 

αιτιατών σχέσεων», την οποία η περίπλοκή διασύνδεση στην θέση της τοποθετεί μια 

εναλλακτική, ολιστική και μη γραμμική προσέγγιση στην κατανόηση που οδηγεί κατά τον 

Kenny. όσο οι δομές των αιτιακών σχέσεων εντοπίζονται δυσκολότερα, στον τυχαίο και 

αυθαίρετο χαρακτήρα των γεγονότων όπως αποτυπώνεται στην «θεωρία του Χάους».
90

 Αυτή 

είναι και μια πρώτη εκτίμηση ή απεικόνιση στο πού μπορεί να οδηγήσει ο διεθνισμός με ή 

χωρίς ιδεολογικό πέπλο όταν τα κράτη αποφασίζουν και λειτουργούν μη γραμμικά το οποίο 

μπορεί να λάβει εξηγήσεις ηθικού, λογικού ή διάχυτου φόβου περιεχόμενο.   

   Μέχρι την επιστημονική θεώρηση του έργου του Μαρξ «Γερμανική Ιδεολογία»(1846) 

προηγήθηκαν ιδέες και ιδεολογίες προϊόντα του Διαφωτισμού, στα οποία ο κόσμος μπορεί να 

διαπλαστεί βάσει της θέλησής των ανθρώπων και των λογικών τους σχεδίων, τα οποία τους 

βγάζουν από την παθητικότητα και τους καλούν να διαμορφώσουν την πραγματική ζωή μιας 

κοινωνίας. Συνάμα η αμφισβήτηση της αυθεντίας σε όλα τα επίπεδα θρησκευτικό, πολιτικό 

και επιστημονικό, βρήκε τον χώρο δράσης την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και 

συνεχίστηκε με την «λαϊκή» έκφραση για το πώς θα είναι ή πρέπει να είναι η κοινωνία μετά, 

μέσα από την κοινή σκέψη που πρόσφερε ή καλύτερα εκμεταλλεύτηκε δημιουργικά η 

μαρξιστική θεωρία,
91

 άλλωστε αυτό δηλώνει η παρουσία του Γκουστάβου Κουρμπέ ως 

καλλιτέχνη αυτόνομου και ανεξάρτητου από πάτρωνες αλλά και πολίτη εν δράση μέσα από 

την παρουσία του στην «Παρισινή Κομούνα», αν και εν τέλει το έργο του μαρτυρά μια άλλη 

σχέση πιο ρεαλιστική και αντικειμενική, τα οποία θα προσπαθήσει να συνδέσει σε επίπεδο 

υποκειμένου και αντικειμένου τον επόμενο αιώνα η μεταθετικιστική θεωρία που 

αντιμετωπίζει υποκείμενο και αντικείμενο ως άρρηκτα συνδεδεμένα εξυπηρετώντας 

κάποιους σκοπούς
92

, με την μόνη διαφορά ότι η μόνη σκοπιμότητα που μπορεί να 

καταλογίσει κανείς στον Κουρμπέ είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της αντικειμενικής 

πραγματικότητας και παρουσίας του καλλιτέχνη ως ενεργού δρώντα με τον χρωστήρα του ως 

εκφραστικό μέσο στην καθημερινότητα με όσα αυτή μπορεί να συγκαταλέξει. Εδώ όπως 

φαίνεται υπεύθυνη για την «Πολιτική γλώσσα» είναι η ιδεολογία που την διαμορφώνει ή έχει 

προκαλέσει τις πρώτες έτσι αντιφάσεις και αντιδράσεις ως αποτέλεσμα και όχι το πως θα 

έπρεπε να είναι η κοινωνία σύμφωνα με την πεποίθηση του σοσιαλιστικού προτύπου και 

ακόλουθα του σοσιαλιστικού διεθνισμού με τον οποίο εξ αρχής δείχνει να υπάρχει μια 

αμεσότητα στην λειτουργία του και την μετάδοση της όποιας πληροφορίας. Με βάση την 
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ιστορική εμπειρία είναι εμφανές πως όλες οι πολιτικές ιδέες διαμορφώνονται μέσο των 

κοινωνικών και ιστορικών περιστάσεων, στις οποίες μέσα αναπτύσσονται, καθώς και από τις 

πολιτικές φιλοδοξίες τις οποίες και υπηρετούν. Ο όρος ιδεολογία γεννήθηκε στο 

«σταυροδρόμι» της Γαλλικής Επανάστασης μέσα από αμφιλεγόμενους αγώνες, φιλοσοφικές 

και πολιτικές συζητήσεις που συνεχίζονται έτσι μέχρι και σήμερα στα πλαίσια της 

οικοδόμησης της Ευρώπης στην βάση των παραδόσεών της καθώς και της λογικής της 

κοινής ωφέλειας σε οικονομικό επίπεδο, πράγμα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει 

αντιστρεπτικά στην διαδικασία ολοκλήρωσης του οικοδομήματός της και ευεργετικά σε 

διαδικασίας διεθνισμού.  

    Η ιδεολογία διακρίνεται από την επιστήμη της φιλοσοφίας, σύμφωνα με τον Μισελ 

Φουκω ο οποίος έγραψε για την έννοια της φαινομενικής ιδεολογικής ουδετερότητας, ως 

προς το ότι η φιλοσοφία αποτελεί έναν τρόπο να ζήσει τη ζωή του κάποιος, ενώ η ιδεολογία 

είναι ένας όχι απόλυτα, αλλά ιδανικός τρόπος ζωής για όλη την κοινωνία. Ο ιδανικός τρόπος 

ζωής, -ο οποίος προφανώς μπορεί να μην έχει διάρκεια ή να μοιάζει στην βάση του 

διεθνιστικός-, μπορεί να αναλυθεί και να κατανοηθεί σήμερα μέσα από την γνώση του 

παρελθόντος που προσφέρει η ιστορία αλλά και οι ιδεολογικές συγκρούσεις
93

, οι οποίες 

εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο τη δυναμική τους και συνάμα την οικουμενικότητα και την 

αλήθεια, ως έννοιες των διαφωτιστών. Αυτήν την οικουμενικότητα των ιδεών και ιδεολογιών 

διαπιστώνουμε μέσα από τον Πασχάλη Κιτρομηλίδη, αναφερόμενος στον πρώτο έλληνα 

ιδεολόγο Αδαμάντιο Κοραή. Καθώς αναφέρει, οι εχθροί του Κοραή έκαναν χρήση της 

«φιλοσοφίας της ιδεολογίας» για να του αποδώσουν, αρνητικά, τον χαρακτηρισμό 

«ιδεολόγος». Ο Κοραής υπερασπιζόμενος την ιδεολογία από παρερμηνείες όπως «νεφελώδες 

σύστημα σκέψης», χαρακτήρισε του υπαίτιους  «κόλακες του Ναπολεόντειου δεσποτισμού» 

και τον ίδιο τον Ναπολέοντα
94

 εχθρό της ιδεολογίας, ο οποίος μπορούσε να είχε αποφύγει 

την πτώση αν είχε προσπαθήσει να αντλήσει μερικά μαθήματα νόμιμης διακυβέρνησης από 

αυτήν. Ακόμα κατονόμασε τους εχθρούς της ιδεολογίας ως «φωτοσβέστες» και «εχθρούς 

των φώτων της προόδου».
95

  

   Προφανώς είναι ορατές οι ιδεολογίες που αναπτύσσονται και διαδίδονται από 

συγκεκριμένους «διαύλους» οικουμενικά, καθώς τα άτομα προβάλλουν τη δική τους αλήθεια 

και ιδεολογία σε βαθμό ανάλογο και της κοινωνικής τους δύναμης. Με την μόνη διαφορά, 
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ίσως και «τραγική ειρωνεία» σχετικά με το παράδειγμα του Κοραή, είναι ότι όπως όλοι 

γνωρίζουμε η πρόοδος δεν θα μπορούσε να αποτελεί κεκτημένο ή μοναδικότητα μιας και 

μόνο συγκεκριμένης ιδεολογίας,
96

 παρά την όποια φιλόδοξη στόχευση ακόμα και με τον 

διεθνισμό.
97

  

   Αρχικά όπως έχει αναφερθεί από πολλούς αναλυτές του όρου ιδεολογία, χρησιμοποιήθηκε 

πριν ακόμα προσδιοριστεί ο κοινωνικός της ρόλος και η πολιτική της σημασία, δηλαδή πριν 

την σύνδεση που θα επέλθει μεταξύ θεωρίας και πράξης, από τον Antoine Destruct de Tracy, 

εννοώντας ένα επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με τη μελέτη ιδεών.
98

 Ο A.D. de Tracy 

ισχυρίστηκε πως η νέα επιστήμη των ιδεών η «ιδεολογία», θα απολάμβανε το ίδιο κύρος με 

τις άλλες και είδη καθιερωμένες επιστήμες όπως η βιολογία και ζωολογία.
99

 Πόσο μάλλον 

και σε πολιτικό επίπεδο όταν ιδέες και ιδεολογίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 

επηρεάζουν την πολιτική και κοινωνική ζωή με πολλούς τρόπους, ή όταν ακόμα μπορούν να 

λειτουργήσουν ως «είδος συγκολλητικής ουσίας» δίνοντας ένα σύνολο ενοποιητικών αξιών 

και πεποιθήσεων στις κοινωνικές ομάδες και τηρουμένων των αναλογιών συχνά να 

συνδέονται με συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις.
100

  

   Αναλύοντας τόσο την κοινωνική όσο και την πολιτική διάσταση του όρου ιδεολογία 

διαπιστώνει κανείς πως δεν υπάρχει κάποιος καθορισμένος ή κοινά αποδεκτός ορισμός, παρά 

μόνο ένα σύνολο ανταγωνιστικών ορισμών οι οποίοι αποτελούν και  αντικείμενο 

παθιασμένης και βαριάς αντιπαράθεσης.
101

 Χαρακτηρίζεται ως βαριά η αντιπαράθεση γιατί η 

ιδεολογία έχει πολιτικό ρόλο, αλλά συνάμα χρησιμοποιήθηκε και ως «πολιτικό όπλο» ή 

ακόμα ως μέσο καταδίκης και επίκρισης ενός άλλου αντίπαλου συνόλου πεποιθήσεων ή 

ιδεών,
102

 έτσι κατά αυτόν τον τρόπο ως «πολιτικό όπλο» και την χρηστική του διάσταση 

μπορεί να ταυτίζεται λαθεμένα ο διεθνισμός. Κατά αυτό τον τρόπο η ιδεολογία είναι ένα 

σύνολο ιδεών, των οποίων η ανθρωπιστική πλευρά ερμηνεύεται μέσα από το ότι οι άνθρωποι 

προβάλλουν την εικόνα του κόσμου τους και την γνώση που έχουν για αυτόν, δίνοντας 
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προοπτική κατανόησης και ερμηνείας του. Η άμεση σχέση ιδεών, κόσμου και ανθρώπων που 

συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, σκέφτονται και δρουν, κάνει την ιδεολογία να αντανακλά την 

σχέση τόσο του ανθρώπου με την φύση όσο και με τους άλλους ανθρώπους και την 

οικονομική και πολιτική τους δραστηριότητα, κοινή αφετηρία για το έθνος κράτος που 

μπορεί να γίνει ιδεολογία, αλλά και για τον Διεθνισμό σχετικά με το επίπεδο σχέσεων και όχι 

για το επίπεδο που η έννοια Έθνος Κράτος μπορεί να αποτελεί στοιχείο που εμποδίζει την 

λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος ιδεολογικά στηριγμένου. Κατά αυτήν την ερμηνεία η 

ιδεολογία έχει ταυτότητα και καταγωγή, καθώς επίσης και μορφή που δείχνει την κοινωνική 

ομάδα ή τάξη εκείνη που την εκφράζει ακόμα και στην διαιρεμένη ταξική κοινωνία κατά το 

σοσιαλιστικό πρότυπο ή τον σοσιαλιστικό διεθνισμό με την οικουμενική ισχύ.
103

 Για την 

κοινωνία η ιδεολογία ως σύνολο ιδεών, έχει προεκτάσεις είτε πολιτισμικές, πολιτικές και 

ηθικές, είτε ακόμα παιδαγωγικές, οι οποίες εκφράζουν μια συγκεκριμένη αντίληψη για την 

κοινωνία συνολικά, αλλά και για τη σχέση του ατόμου προς αυτή, ενώ ακόμα ρυθμίζει και 

καθοδηγεί την ανθρώπινη στάση και συμπεριφορά απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις.  

   Η παραπάνω εκτίμηση βρίσκει σύμφωνους τους Ball T. και Dagger R., οι οποίοι ορίζουν 

τις ιδεολογίες λειτουργικά ως σύνολα ιδεών και πεποιθήσεων, τα οποία διαμορφώνουν και 

καθορίζουν τον τρόπο σκέψης και δράσης των ανθρώπων, πάνω σε θέματα εθνικά, 

λειτουργίας του κράτους, του ρόλου της κυβέρνησης, του πολίτη και σχέσεων των δυο 

φύλων. Ακόμα περισσότερο ότι οι ιδεολογίες θεμελιώνονται στις αντιλήψεις τους περί 

ανθρώπινης φύσης και ελευθερίας. Επιπροσθέτως ενώ ξεκινούν ως ιδέες γίνονται οράματα 

και επιτελούν τέσσερις συγκεκριμένες λειτουργίες: α) ερμηνεία, δηλαδή ερμηνεύουν και 

αναλύουν τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικοπολιτιστικές συνθήκες και εξελίξεις, 

δίνοντας απαντήσεις, β) αξιολόγηση, θέτουν κριτήρια και αξιολογούν τα φαινόμενα, γ) 

προσανατολισμό, προσφέρουν προσανατολισμό και κοινωνική ταυτότητα, και δ) πολιτικό 

πρόγραμμα, το οποίο υπαγορεύει και κατευθύνει τους οπαδούς για το πώς θα δράσουν και τι 

να πράξουν.
104

  

   Μέχρι αυτό το σημείο οι ιδεολογίες φανερώνουν μια ρευστότητα, αλλά συνάμα αποτελούν 

μια έκφραση και αίσθηση δυσαρέσκειας ή αδικίας, βασισμένη στην πεποίθηση ότι τα 

πράγματα και η ζωή δεν είναι έτσι όπως θα μπορούσαν και όπως θα έπρεπε να είναι. Κάθε 

πολιτικό κίνημα όπως και κάθε ιδεολογία βασίζεται και έχει ρίζες στο παρελθόν και δεν 

εμφανίζονται από το πουθενά, πράγμα που κάνει απαραίτητη τη γνώση της ιστορίας για να 
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κατανοήσουμε μια ιδεολογία. Οι ιδεολογίες δεν μένουν ανεπηρέαστες στο πέρασμα του 

χρόνου, αλλά μεταβάλλονται όπως και οι συνθήκες, αν και αναπτύσσονται σε συγκεκριμένες 

ιστορικές συνθήκες, για να μπορέσουν έτσι να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και 

απαιτήσεις που δημιουργούνται. Κατά αυτόν τον τρόπο οι πολιτικές ιδεολογίες ως δυναμικές 

από τη φύση τους, έχουν την τάση να εμπλέκονται και να δημιουργούν διαφωνίες στο 

εσωτερικό τους, αντιδρώντας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις νέες ιδεολογικές 

προκλήσεις, διαμορφώνοντας και υιοθετώντας θέσεις και περιεχόμενο άλλων ιδεολογιών. 

Έτσι γίνεται αδύνατη η συνόψισης τους σε ενιαίο και συμπαγές πολιτικών προτάσεων 

σύνολο, γιατί από την φύση τους, κατά τον Ball T.,οι ιδεολογίες έχουν την τάση να γεννούν 

αντίπαλα στρατόπεδα.
105

  

   Οι πολιτικές ιδεολογίες προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους βασίζονται στα 

έργα μεγάλων πολιτικών φιλοσόφων, όπως επιγραμματικά για παράδειγμα η «Πολιτεία του 

Πλάτωνα» και το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» του Ρουσσώ, τα οποία λόγο του ότι το επιτακτικό 

ενδιαφέρον τους είναι μόνο να συνδέσουν θεωρία και δράση, τους οδηγεί να απλουστεύουν 

τις ιδέες των πολιτικών φιλοσόφων, ώστε να γίνονται πιο προσιτές και συναρπαστικές για τις 

μάζες.
106

 Κατά αυτόν τον τρόπο ως ρευστά σύνολα ιδεών, κατά τον Heywood, μοιράζονται 

λεξιλόγιο και ενδιαφέροντα, αλληλεπιδρούν, ανανεώνονται ή τροποποιούνται με άλλες 

ιδεολογίες.
107

  

   Την πολιτική, λαϊκή, μη υλιστική και ταξική διάσταση της ιδεολογίας επιχείρησε στο έργο 

του «Γερμανική Ιδεολογία»(1846) ο Carle Marx, τονίζοντας συνάμα και προδιαγράφοντας το 

μέλλον της, λέγοντας πως θα συνεχίσει να υπάρχει «(..)μονάχα για όσο καιρό θα επιβιώνει το 

ταξικό σύστημα που την παράγει».
108

 Ο Marx ξεκινά με το να ορίζει τις ιδέες του ως 

«επιστημονικές» και διαχωρίζει την ιδεολογία από την επιστήμη όπως το ψέμα από την 

αλήθεια. Θεωρεί ότι η ιδεολογία έχει να κάνει με την παραπλάνηση και την εξαπάτηση, 

εφόσον δημιουργεί μια ψευδής ή εσφαλμένη αντίληψη για τον κόσμο, μια «ψευδής 

συνείδηση» κατά τον Engels, δηλαδή προβάλει το έργο του ως την αληθινή και επιστημονική 

γνώση της κοινωνίας και της ιστορίας. Είναι αδιαμφισβήτητο για αυτόν πως η υπάρχουσα 

διαστρέβλωση που ενυπάρχει στην ιδεολογία, πηγάζει ή αντανακλά τα συμφέροντα και τις 

αντιλήψεις της άρχουσας τάξης στην κοινωνία, της οποίας και ενισχύει τα συμφέροντα.
109

  

Οικοδομείται κατά τον Marx μια «συνθήκη» αυτή του καταπιεστή, από την άρχουσα τάξη, η 
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οποία δεν προδιατίθεται να αναγνωρίσει αυτό στον εαυτό της, αλλά προσπαθεί να 

συμβιβάσει τους καταπιεσμένους το προλεταριάτο με την υποταγή τους. Αυτήν την 

ιδεολογική διαστρέβλωση, εξέφρασε με την εικόνα του «σκοτεινού θαλάμου» και του 

«αντεστραμμένου ειδώλου» του φωτοφακού ή του ανθρώπινου ματιού
110

.
111

  Μπορεί για τον 

Marx το προλεταριάτο να αποτελεί τον «νεκροθάφτη» του καπιταλισμού, αλλά ο μόνος του 

σκοπός δεν είναι η εγκαθίδρυση μιας άλλης μορφής ταξικής ανισότητας, παρά την 

εξολοκλήρου κατάργηση της ταξικής ανισότητας και την καθιέρωση μιας συλλογικής 

ιδιοκτησίας του πλούτου
112

. Ηθικό το επιχείρημα θα έλεγε κανείς, αλλά και διεθνιστικό στην 

βάση του, εφόσον στην συνέχεια απαλλάσσει με τον τρόπο αυτό το προλεταριάτο από κάθε 

άλλη ιδεολογία, γιατί πολύ απλά όπως ο ίδιος αναφέρει «αποτελεί την μόνη τάξη που δεν 

έχει ανάγκη τις ψευδαισθήσεις»,
113

 επαληθεύοντας την λογική που αναφέραμε αρκετά πιο 

πάνω το ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, το οποίο επαναφέρει και επανατοποθετεί την τελική 

μορφή την οποία θα δώσει σε οικουμενική διάσταση ο σοσιαλιστικός διεθνισμός. Το 

ουσιαστικότερο της μαρξιστικής θεωρίας είναι ότι πέρα από τον διεθνιστικό χαρακτήρα της 

μας επαναφέρει στην εξέταση και την επανεξέταση της σχέσης της πολιτικής με την 

οικονομία και το αν αυτή διακόπηκε ή αν μπορεί να ερμηνεύσει φαινόμενα ηγεμονισμών, 

πολέμων, και περισσότερο συμφέροντος στο πλαίσιο αυτό της οικοδόμησης ή μη της Ε.Ε..   

   Μια εναλλακτική τοποθέτηση, η οποία μοιάζει περισσότερο σαν αναγκαιότητα και όχι ως 

στόχος σε διεθνιστικό επίπεδο σε ένα χωροχρονικό μεσοδιάστημα, είναι αυτή των μελών της 

σχολή της Φραγκφούρτης και συγκεκριμένα του Herbert Marcuse στο έργο του «Ο 

Μονοδιάστατος Άνθρωπος», στο οποίο υποστηρίζει ότι η ανεπτυγμένη βιομηχανική κοινωνία 

του φιλελεύθερου καπιταλισμού εξυπηρετεί καταπιεστικούς σκοπούς μέσο του 

ολοκληρωτικού της χαρακτήρα και της ικανότητας της ιδεολογίας να χειραγωγεί τη σκέψη 

και να αρνείται όποια έκφραση της αντιτίθεται.
114 Με λίγα λόγια ισχυρίζεται μια πλύση 

εγκεφάλου και έναν ιδεολογικό έλεγχο ή μπορεί ακόμα της έντονης υπεράσπισης της 

υπεραξίας μιας διεθνιστικής ακόμα «ουτοπίας» αν υποθέσουμε ότι προηγήθηκε αυτή του 
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φιλελευθερισμού, ενώ παράπλευρα διαφαίνεται μια κοινή θέση του φιλελεύθερου διεθνισμού 

με τον σοσιαλιστικό ως προς την τάση του ολοκληρωτικού τους χαρακτήρα και την 

ομαλοποίηση και συνοχή του συστήματος τους αμφότερα. Εναλλακτικότερος της 

μαρξιστικής θεωρίας και των αρνητικών συνεπαγωγών της, στο έργο του «Ιδεολογία και 

Ουτοπία» ο Karl Mannheim, αναφέρει πως οι ιδεολογίες είναι «συστήματα σκέψης», που ναι 

μεν προσπαθούν να υπερασπιστούν μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη αλλά σε μεγάλο 

βαθμό εκφράζουν συμφέροντα της ομάδας που κυβερνά,
115

 δηλαδή βλέπει μια άμεση 

ιδιοτέλεια τις οποίες μπορεί να εξυπηρετούν οι ιδεολογίες. Επιπλέον διακρίνει τις ιδεολογίες 

σε επιμέρους και ολικές και καταλήγει πως τα ιδεολογικά συστήματα είναι διαστρεβλώσεις 

επειδή προσφέρουν μια μερική και αναγκαστικά ιδιοτελή εικόνα της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Η πορεία της έννοιας της ιδεολογίας ήδη έχει σημαδευτεί από την 

ιστορική πραγματικότητα όπως τα καθεστώτα του μεσοπολέμου, αλλά και τις ιδεολογικές 

ενστάσεις του Ψυχρού Πολέμου αργότερα οι οποίες για ένα σύνολο επιστημόνων 

διαφύλαξαν για ένα μεγάλο διάστημα την ειρήνη μεταξύ των κρατών της Ευρώπης σε 

αντίθεση με αυτήν που υπόσχεται ο σοσιαλιστικός διεθνισμός στα πλαίσια και ως κομιστές 

της θεωρίας περί «αιώνιας ειρήνης» του Καντ. Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα πολλοί 

ήταν αυτοί που τόνισαν το ρόλο που έπαιξαν οι «επίσημες» ιδεολογίες στην καταστολή του 

διαλόγου και την κριτική, και άλλοι που χρησιμοποιούσαν τον όρο περιστασιακά θεωρώντας 

τον φασισμό και τον κομμουνισμό χαρακτηριστικά του παραδείγματα. Κατά αυτόν τον 

τρόπο οι ιδεολογίες νοούνται κλειστά συστήματα σκέψης ή «κοσμικές θρησκείες» και 

όργανα κοινωνικού ελέγχου. Σε αυτή την λογική αντιπαραβάλλεται ο φιλελευθερισμός ως 

ιδεολογία, με την θεμελιώδη προσήλωση του στην ελευθερία και ανοχή της 

διαφορετικότητας, κομμάτια ενός ανοικτού συστήματος σκέψης, όπως και η εναλλακτική 

συντηρητική έννοια της ιδεολογίας βασισμένη σε μια δυσπιστία με αφηρημένες αρχές και 

φιλοσοφίες που γεννιούνται στηριζόμενες στον ορθολογισμό και την πρόοδο, δημιουργώντας 

έτσι ένα κλίμα στην βάση του διεθνιστικό. Στο επόμενο στάδιο οι συντηρητικοί υιοθέτησαν 

την λογική του M.Oakeshott, βάση της οποίας η ιδεολογία εξισώνεται με τον δογματισμό, 

ώσπου να «μολυνθούν» και αυτοί με την ιδεολογική πολιτική της «Νέας Δεξιάς» για 

αναμόρφωση του κόσμου βάση ενός συνόλου αφηρημένων αρχών.
116
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 Β) Η Ιδεολογική Αναγκαιότητα  

   Σε αυτό το πλαίσιο η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ιδεολογίας ως έκφραση αλλά και ως 

εργαλείο στην διαδικασία οικοδόμησης της Ε.Ε. μπορεί να διακατέχεται από συνεπακόλουθα 

ή μια ποσοτικοποίηση αυτών για την διάσταση και την έκταση που έλαβε ένα δεύτερο 

εργαλείο αυτό του Διεθνισμού και την πρόκληση έτσι των αναγκαίων ρυθμιστικών αλλαγών 

τόσο για τον ιδεολογικό «φορέα» του διεθνισμού όσο και των συνθηκών παθογένειας όπως 

θέματα πολέμου, ειρήνης και ασφάλειας. Νομίζω πως αυτό που συμπληρώνει μια ιδεολογία 

είναι η ανάγκη ύπαρξης της ως μέσω, ως δομικό στοιχείο και κατά ένα τρόπο επαληθεύει την 

λειτουργία της καθώς και την χρησιμότητα των εργαλείων της όπως ο Διεθνισμός στον 

τρόπο σκέψης ή την επίλυση ή πρόληψη προβλημάτων. Δεν μπορεί να στηρίζεται κανείς 

μόνο σε κομματικού τύπου αναλύσεις ή μονομέρειες και κατά πόσο αυτές ως επιμέρους 

στοιχεία συμβάλλουν ή συντελούν σε κάθε προσπάθεια οικοδόμησης της Ευρώπης, για τον 

απλούστατο λόγο ότι τόσο η προσαρμοστικότητα όσο και η ευελιξία που επιτρέπουν σε αυτά 

οι ιδεολογίες, προλειαίνουν τις γωνίες αλλά και αναδεικνύουν τις τάσεις ανακαίνισης του 

εσωτερικού τους με αποτέλεσμα να καταλήγουμε σε ένα σημείο όπου η μια πολίτική και 

ιδεολογία εμπεριέχει την άλλη χωρίς σαφή όρια. Δεν μπορεί όμως αυτή η 

προσαρμοστικότητα να δικαιολογείται ως μια ακόμα συνθήκη συνύπαρξης ή να 

αντιμετωπίζεται επεξηγηματικά ομοιόμορφα, όταν το πέπλο κάθε κομματικής ιδεολογίας έχει 

μια διαφορετική πορεία στα επί μέρους κράτη μέλη της Ευρώπης και δεν μπορεί έτσι να 

λειτουργήσει ως μοντέλο στο σύνολό της γιατί αν αυτό μπορούσε να ισχύσει τότε θα ήταν 

εφικτό και σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα που υπηρετεί ο Διεθνισμός και ίσως προθάλαμος 

αυτού να είναι οι Διεθνείς Οργανισμοί και τελικά η δημιουργία μιας «Παγκόσμιας 

κυβέρνησης». Ακόμα και στις πιο ακραίες ιδεολογίες όπως ο εθνικισμός βλέπουμε πως 

υπάρχει αδυναμία συνεργασίας μεταξύ των κρατών χωρίς βέβαια αυτό να προϋποθέτει και 

την άνευ όρων διαβούλευση της όποιας Εθνικής κυριαρχίας ως αντιμέτρου από πλευράς 

διεθνισμού.   

   Ο Heywood νομίζω περιγράφει με περιεκτικό και συνοπτικό τρόπο την έννοια ιδεολογία 

όπως την αναλύσαμε παραπάνω αλλά συνάμα συμβάλλει στην πειστικότητα και 

αναγκαιότητα ύπαρξης της στις μέρες μας. Θα μπορούσε κάλλιστα να ταξινομήσει κανείς 

τους ορισμούς αυτούς με βάση την αναγκαιότητα των ιδεολογιών σε κοινωνικό και πολιτικό 

επίπεδο. Συγκεκριμένα αναφέρει για την έννοια ιδεολογία: «σύστημα πολιτικών πεποιθήσεων, 

σύνολο πολιτικών ιδεών προσανατολισμένων στη δράση, (…)ιδέες που δημιουργούν ψευδή 

συνείδηση στους καταπιεσμένους, (…)πολιτικό δόγμα που καλύπτει όλες τις πλευρές της ζωής 
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και το οποίο διεκδικεί το μονοπώλιο της αλήθειας, αφηρημένο και εξαιρετικά 

συστηματοποιημένο σύνολο πολιτικών ιδεών».
117

 Η πλήρης ηθικοπολιτική και κοινωνική 

έκφραση της ιδεολογίας παραπάνω όπως και η ανάλυση μας, αντικατοπτρίζει την πολύ-

επιπεδότητα της ανθρώπινης οντότητας και της δραστηριότητας της σε επίπεδο σχέσεων 

μέσα στην κοινωνία, στα οποία στηρίζεται και προγραμματίζεται ακόμα περισσότερο η 

υπερεθνική δράση του διεθνισμού. Θα ήταν μονοδιάστατη και μηδενιστική η στάση μας 

απέναντι της αλλά και ως προς τη συνέχεια στο μέλλον σε σχέση με τα νέα προβλήματα που 

θα προκύψουν αν υποστηρίζαμε την μη αναγκαιότητα των ιδεολογιών. Δεν θα είχαμε αρχικά 

καταλάβει τόσο την εξελικτική «φύση» των ιδεολογιών, όσο και την εκ φύσεως διάσταση 

των ανθρώπων να συνεργάζονται και να μοιράζονται ότι έχουν με άλλους, ασχέτως αν 

πολλές φορές κρίνουν και λειτουργούν με βάση μια έμφυτη φυλετική συνείδηση.
118

 Το θέμα 

είναι ότι η διεθνοποίηση κάθε προβλήματος ή συνθήκης έχει σκοπό την επικαιροποίηση 

τους, την μεταφορά της δράσης στα επιμέρους στοιχεία τα οποία συνθέτουν μια κοινωνία 

χωρίς εμπόδια και όρια, καθώς και την μεγιστοποίηση του φαινομένου με σκοπό την διαρκή 

επαγρύπνηση και λειτουργία υπέρ αυτού.  

   Ιστορικά δεν είναι η μόνη φορά που αμφισβητείτε η χρησιμότητα των ιδεολογιών. Στον 20
ο
 

αιώνα η αμφισβήτηση τους είχε ως αφετηρία τις δεκαετίες του’50 και του ’60. Το 1960 

σύμφωνα με τον D.Bell διαφαίνεται όχι τόσο το τέλος της ιδεολογίας, όσο μια «ευρεία 

ιδεολογική συναίνεση» μεταξύ των κομμάτων και άρα μια αναστολή της ιδεολογικής 

διαμάχης. Οι εκφραστές ιδεολογιών όπως ο φιλελευθερισμός, ο σοσιαλισμός και ο 

συντηρητισμός μεταπολεμικά κατέληξαν να δείχνουν ως κοινό στόχο τον ελεγχόμενο 

καπιταλισμό, προμηνύοντας ότι η εποχή της ιδεολογίας έχει παρέλθει και νομίζω αυτό 

οδήγησε στην συναίνεση για την Ενωμένη Ευρώπη, χωρίς να ξεχνάμε την οικονομικά 

ωφελιμιστική διάσταση της. Πρόκειται όμως για μια πρώιμη και πρόσκαιρη συναίνεση 

εφόσον ακολούθησαν κινήματα απελευθέρωσης και επαναστάσεις οι οποίες έδειξαν ότι το 

τέλος ήταν μακριά για τις ιδεολογίες.
119

 Παράλληλα κάθε είδους αμφιβολία και τον φόβο 

διάχυτο για επανάληψη κάποιας μορφής πολέμου, όπως η τρομοκρατία, ενισχύουν την τάση 

των ιδεολογιών προς μια διεθνιστικού τύπου ιεράρχησή του κόσμου και κατά επέκταση αυτό 

έδωσε χώρο για την δόμηση μιας «παγκόσμιας κυβέρνησης», στο οποίο εκτός του 

διεθνισμού φαίνεται να συνηγορεί και κάθε μορφή τρομοκρατίας και αστάθειας η οποία 

διαδέχθηκε την αναρχία και είναι βέβαιο πως δεν ευνοεί την οικοδόμηση και τελικά 
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ολοκλήρωση της Ε.Ε. αν σε αυτό προστεθεί και ο Αμερικανικός λόγος προς αυτήν. Με την 

σειρά του ο F.Fukuyama, τον οποίο αναφέραμε και παραπάνω, θέλει να σημάνει το τέλος της 

ιδεολογίας του μαρξισμού-λενινισμού και να προβάλει τον θρίαμβο ενός συνόλου ιδεών 

όπως ο δυτικός φιλελευθερισμός. Με αυτό το «τέλος» ήθελε να επισημάνει το τέλος της 

ιστορίας των ιδεών και της θεμελιώδους ιδεολογικής διαμάχης. Η θεωρία του, σε συνάρτηση 

με τον πολιτικό φιλελευθερισμό ως την μόνη πολιτική φιλοσοφία, μοιάζει εξωπραγματική 

ιδιαίτερα όταν πίσω της βρίσκεται μια πεποίθηση κληρονομημένη από τον κλασικό 

φιλελευθερισμό που πιστεύεται ότι ο βιομηχανικός καπιταλισμός θα νομιμοποιηθεί καθολικά 

προσφέροντας σε όλους ασφάλεια και ευημερία σε μια κοινωνία όπου για κάθε πολίτη ο 

καπιταλισμός θεωρείτε λογικός και ελκυστικός.
120

 Για ακόμη μια φορά σήμερα όμως 

βιώνουμε μια νέα περίοδο γεωπολιτική αστάθειας και οικονομικής πόλωσης, πράγμα που 

αδυνατίζει την θέση του Fukuyama, του φιλελεύθερου διεθνισμού και κατά επέκταση της 

θεωρίας περί μη αναγκαιότητας των ιδεολογιών.
121

 Για την ιστορία και μόνο του πράγματος, 

την αποϊδεολογικοποιημένη διάσταση της πολιτικής διαφωνίας και σύγκρουσης, ακόμα και 

στις Η.Π.Α. δεν ενστερνίστηκαν ούτε εργαζόμενοι, ούτε μειονότητες, ούτε και φεμινίστριες, 

αναγκάζοντας έκτοτε την χώρα σε αναβίωση της ιδεολογικής πολιτικής η οποία εκτός των 

άλλων συχνά λάμβανε και ακραίες μορφές. Την ιδεολογική σύγκρουση η οποία επιβάλει την 

ύπαρξη των ιδεολογιών, εγκαινίασε ο Διαφωτισμός, αποτέλεσε χαρακτηριστικό της 

μοντέρνας και νεωτερικής περιόδου και μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό και 

σχετικισμό έννοιες και λύσεις που προτείνουν ιστορικά ο ρεαλισμός και νεορεαλισμός καθώς 

και οι διάφορες ιδεολογίες δίνοντας έμφαση στην «ετερότητα» και ανοχή στο διάλογο,
122

 

δηλαδή με έναν τρόπο ακόμα και με την κάθε μορφή αμφισβήτησης της ιδεολογίας 

αναδεικνύονται παθογένειες όπως και του διεθνισμού και έτσι επανέρχονται στον διάλογο 

αναγκαιότητες όπως η έμφαση της κάθε εθνικής ετερότητας στα πλαίσια ενός καλά 

χρονισμένου μηχανισμού προς την οικοδόμηση της Ευρώπης τον οποίο θα ενισχύσει 

ιδεολογικά και πρακτικά στην γέννησή του ο νεορεαλισμός. Νομίζω πως ο Kennetth Waltz 

λειτουργεί μέσα από το έργο του «Ο άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος», ως πραγματική 

γέφυρα μεταξύ κλασσικού ρεαλισμού και νεορεαλισμού, δηλαδή μεταξύ παθολογίας της 

ανθρώπινης φύσης και του εγώ, με την στο ύψος του αξίας και διάστασης του Έθνους-

Κράτους σήμερα, λογικά υπέρ του μεγαλύτερου οικοδομήματος της Ε.Ε.. Με μια διαφορά 

στην συναντίληψη πρώτον ότι η δημοκρατία δεν είναι ομοιόμορφα και παντού έτσι 
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διαδεδομένη ως αξία και ως αφετηρία τόσο μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, όσο και σε όλα 

τα κράτη που αποτελούν και οικοδομούν ενεργητικά την Ε.Ε., όχι ως υπερκράτος, αλλά πολύ 

περισσότερο στην επί μέρους λειτουργία των θεσμών της ώστε εν τέλει η δημοκρατία να 

είναι η βάση και να φαίνεται ότι φτάνει στους πολίτες όλης της Ευρώπης. Αυτό 

φωτογραφίζει ίσως και την λάθος σειρά που ακολούθησε η οικοδόμηση της Ε.Ε. ιδιαίτερα 

εμφανής σήμερα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και της δύσκολης μεταστροφής της. 

Παράλληλα όμως θα πρέπει να σκεφτούμε και συνυπολογίσουμε και την ιστορική εμπειρία η 

οποία κατά τον Raymon Aron, απαγορεύει την όποια ουτοπιστική μας εκτόξευση 

συλλογισμών και ευσεβών πόθων για το μέλλον της ανθρωπότητας,
123

 δηλαδή θεωρεί ότι 

ευρύτερα θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε νέος δογματισμός ή ηθικολογία ακόμα και στα 

πλαίσια κατά την γνώμη μου δόμησης ενός αδιάσταλτου προτύπου δημοκρατίας, όπως για 

παράδειγμα η ιστορία έδειξε στους αιώνες που πέρασαν αλλά και με το τέλος του Β΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου ότι ήταν ένα ισχυρό, ηγεμονικό και συγκεντρωτικό κράτος.  

    Κατά αυτόν τον τρόπο στα πλαίσια ενός δημοκρατικού διαλόγου η θέση της μη 

αναγκαιότητας των ιδεολογιών θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδεολογική και αυτό δεν αφορά ή 

γειτνιάζει με την όποια αναλυτικού περιεχομένου διάσταση του λόγου ή της γλώσσας. 

Εκείνο το οποίο στην εποχή μας διαφοροποιεί τα πράγματα είναι το γεγονός ότι ιδιαίτερα οι 

πολιτικές ιδεολογίες δοκιμάζονται αλλά ταυτόχρονα μετασχηματίζονται, αναθεωρούνται και 

τροποποιούνται στο ιδεολογικό τους περιεχόμενο. Προφανές είναι όλο αυτό παραπάνω, αν 

κανείς σκεφτεί τις επαναστάσεις στην ανατολική Ευρώπη όπως το 1989 και ΄91 οι οποίες 

έφεραν αλλαγές στην παγκόσμια ισορροπία και ακόμα ιδεολογική διαμάχη με την εμφάνιση 

νέων πολιτικών δυνάμεων. Έτσι στο πλαίσιο αυτό ο διεθνισμός ίσως ως εργαλείο να ήταν 

αναχρονιστικός για τους στόχους μιας ιδεολογίας. Εν συνεχεία οι ιδεολογίες του 

φιλελευθερισμού, συντηρητισμού και σοσιαλισμού επανεξέτασαν τις παραδοσιακές αρχές 

τους προκαλώντας ανάπτυξη νέων και διαφορετικών στα πιστεύω ιδεολογιών, όπως ο 

θρησκευτικός φονταμενταλισμός και η οικολογία.
124

 Συμπεραίνει έτσι κανείς και του 

προτείνεται σε μια αναλυτική εποχή την οποία διανύουμε το γεγονός της συνύπαρξης στον 

ίδιο χώρο αντίθετων ιδεολογιών, ακόμα και ευρωσκεπτικιστικών ιδεολογιών, καθώς αυτές 

ακολουθούν από την μεριά τους τόσο την κάθε εθνική παράδοση γιατί από αυτήν την 

εσωτερικότητα προέρχονται, αλλά επάνω τους μπορεί να λειτουργεί ανακαινιστικά ο 

μηχανισμός για το μέλλον της Ευρώπης αν τους καταδείξει κανείς ότι πέρα και πάνω πολλές 

φορές από τον διεθνισμό και τις επιταγές του ότι μπορεί η ίδια η Ευρώπη να ορίζει τα όρια 
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της και ότι ο κίνδυνος της διεθνιστικής ενοποίησης εφόσον κινείται σε παγκοσμιοποιητικού 

τύπου ενοποίηση αυτήν δεν μπορεί να ελέγχει ο διακυβερνητισμός των Ευρωπαϊκών κρατών 

αλλά άλλου τύπου μηχανισμοί. Με την σειρά τους ο σοσιαλισμός και άλλες ιδεολογίες 

παρουσιάζουν μια φαινομενική αναβίωση καθώς στην διαμάχη μεταξύ τους υπάρχουν 

εσωτερικά και ανεπίλυτα θέματα και ενστάσεις.
125

 Αυτό φανερώνει μια ανάγκη 

αναδιάρθρωσης των ιδεολογιών εκ των έσω προς τα έξω βάση της οποίας οι άνθρωποι, ως 

σκεπτόμενα και ανήσυχα πλάσματα προσβεβλημένα από τον «ιό της κριτικής σκέψης»
126

δεν 

σταματούν να σκέπτονται, να αναλύουν και να στηρίζουν θέσεις, να αποφασίζουν και να 

πράττουν. Είδαμε πως οι προκλήσεις που εμφανίζονται στην ιστορία χρίζουν ερμηνείας, 

αξιολόγησης, προσανατολισμού και πράξης όπως αναφέραμε παραπάνω. Κατά αυτόν τον 

τρόπο η χρεία των ιδεολογιών και της καθοδήγησης τους κρίνεται απαραίτητη, γιατί μέσω 

αυτών οι άνθρωποι αναπτύσσουν την κοινωνική τους ταυτότητα, ανακαλύπτουν τις 

προσωπικές τους δυνατότητες, εκφράζουν και καλλιεργούν τα ενδιαφέροντα τους μέσα σε 

ένα ζωτικό και ζωογόνο χώρο των ιδεών. Έτσι κάθε πολιτική ιδεολογία καλείτε να 

απαντήσει μέσα από πάγιες θέσεις της για την ανθρώπινη φύση, την ελευθερία, την 

δημοκρατία και φαινόμενα που συνεχώς εμφανίζονται στο προσκήνιο όπως ο Διεθνισμός 

μέσα από τον οποίο επιχειρείται ίσως να υπερκαλυφθούν οι λειτουργίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσής καθώς και κάθε ετερότητας μέσα σε αυτήν. Η κάθε ιδεολογία εφόσον κρίνεται 

αναγκαία υποχρεούται κατά την γνώμη μου να αξιολογείται και να αξιολογεί κατά την 

εξελικτική της πορεία τα υφιστάμενα κοινωνικά δεδομένα και να γίνεται «αρωγός» στην 

προσπάθεια των ανθρώπων να προσανατολιστούν χωρίς να καταντούν πιόνια στα χέρια 

αυτών που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν εξουσία, αντιθέτως και σε επίπεδο Ευρώπης να 

ενισχύουν τις λειτουργίες των θεσμών της ως φορέων εμβάθυνσης της δημοκρατίας, της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Ωστόσο για την όποια «ασυμβατότητα», η 

πιθανότερη απάντηση είναι πως κάθε ιδεολογία δίνει τη δική της ερμηνεία η οποία πηγάζει 

από το όραμα της στο δημοκρατικό ιδεώδες,
127

 αυτό είναι μια πρώτη αλήθεια, στο οποίο 

τελικά πολλές φορές δεν μένει προσηλωμένη εξ αιτίας των παθών της ανθρώπινης φύσης, 

και αυτό είναι μια δεύτερη αλήθεια για την οποία ο Waltz προτείνει την συσσώρευση της 

ενεργητικότητας σε παράπλευρες εργασίες, χωρίς να ξεχνά το παράδειγμα του Αριστοφάνη 

και τις γυναίκες των ανδρών της Αθήνας που παρέμεναν προσηλωμένοι στον πόλεμο.   
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   Οι ιδεολογίες είναι ακόμα χρήσιμες για την επίλυση ζητημάτων υπερεθνικών-διεθνιστικών 

τα οποία απασχολούν την Ε.Ε. όπως η περιβαλλοντική κρίση ή η υπερθέρμανση του 

πλανήτη, ζητήματα άμεσης αντιμετώπισης πολιτικά με ιδεολογική μορφή. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Heywood, διαπιστώνουμε ότι η ιδεολογία είναι μια 

«συνεχιζόμενη και ατέρμονη διαδικασία»
128

 και όσο οι άνθρωποι σκέπτονται και αντιδρούν, 

οι ιδεολογίες χρειάζονται και στο παρόν αλλά και στο μέλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

μπορούμε να γίνουμε προάγγελοι μελλοντικών ζητημάτων που ευδιάκριτα μπορούν να 

λάβουν πολιτική θέση και ιδεολογικό περιεχόμενο προς επίλυσή τους.  

 

 Κεφάλαιο 3
ο
 Το Κράτος και η σημασία της Ιδεολογικής του Οικοδόμησης  

   Α) Συνθήκες και Ιστορική αφετηρία στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία  

   Αντιπαραθέσεις σε επίπεδο ιδεών όπως αρχικά αυτή μεταξύ εθνικισμού και διεθνισμού 

μπορούν να αποστρέψουν μια ολόκληρη διαδικασία ή να λειτουργήσουν 

αποσταθεροποιητικά όπως αυτή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης σε μια ατέρμονη κατάσταση με 

μεγάλη διαδρομή στην οποία μόνο η δημοκρατία ως αξία στην βάση της Ευρώπης θα 

μπορούσε να αποτελέσει επιχείρημα σε έναν κόσμο αναδημιουργίας,
129

 εκτός βέβαια του 

ρόλου της οικονομικής ανάπτυξη, συνεργασίας και κοινής ωφέλειας ο οποίος προηγήθηκε 

αυτού της πολιτικής οργάνωσης. Η έννοια ενός δημοκρατικά νοούμενου Κράτους μπορεί να 

αποτελεί την λύση στην παραπάνω προβληματική αλλά και στην παύση των παρεμβάσεων 

σε προβλήματα όπου τον πρώτο λόγο της επίλυσής τους είχαν και έχουν μέχρι σήμερα οι 

δυνάμεις του ΝΑΤΟ και όχι της Ε.Ο.Κ., Ε.Κ. ή της Ε.Ε. διαδοχικά. Ως κομμάτι της 

νεωτερικότητας και η συμβολή των ιδεολογιών και το άνοιγμα τους μέσω αυτής σε ένα 

ευρύτερο στρώμα ανθρώπων στα πλαίσια της κοινής εκπαίδευσης των πολιτών, δίνει με την 

σειρά της μια «δημοκρατικότερη» τροπή στις εσωτερικές διεργασίες τόσο των κρατών της 

Ευρώπης όσο την ίδια εποχή και στις ΗΠΑ. Κατά τον Κορνήλιο Καστοριάδη  η «ιδέα της 

άμεσης δημοκρατίας βρίσκεται σαφώς στην αμερικανική επανάσταση του 1776» όπου οι 

συνελεύσεις όλων των πολιτών έχουν τεράστια σημασία εφόσον αποφασίζουν από κοινού 

για τους φόρους, το Σύνταγμα της Πολιτείας ή της Ομοσπονδίας.
130

 Πρακτικά και 

αξιοκρατικά η πραγματικότητα αυτή της «άμεσης Δημοκρατίας» ως κοινή πεποίθηση θα 

επαληθευτεί ή μάλλον τέθηκε την εποχή της Παρισινής Κομμούνα το «Κράτος των 
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Εργατών» το 1871 και μεταξύ αυτών η αποτίναξη του καπιταλιστικού αστικού και 

εξουσιαστικού Κράτους, η πλήρης χειραφέτηση των εργαζομένων και η προσπάθεια 

«ενοποίησης Κράτους κοινωνίας».
131

 Η ουσιαστική κατάπτωση των αξιών που έχει φέρει το 

«Καπιταλιστικό Κράτος» στο σύνολο των ατόμων και η μυθολογικοποίηση από τον 

φιλελευθερισμό της πραγματικότητας, αναγκάζει την «Κομμούνα» να πάρει διάφορα 

πρακτικά μέτρα. Θα μπορούσε να προσομοιάσει κανείς αυτήν την εποχή με την 

μεταπολεμική κατάσταση και τα ερείπια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου στο σύνολο των 

Κρατών της Ευρώπης όπου πέρα των φυσιολογικά κληρονομημένων αρετών τους τα άτομα  

ωθούνται να ανακαλύψουν τις ιδέες εκείνες οι οποίες θα τους οδηγήσουν στην ευημερία ή 

ακόμα στην «ουτοπία» ή τον μύθο αν αυτό παράλληλα φωτογραφίζει τον ρόλο του 

φιλελεύθερου ή σοσιαλιστικού πεδίου διεθνισμού. Κατά αυτήν την ερμηνεία η ιδεολογία έχει 

ταυτότητα και καταγωγή, καθώς επίσης και μορφή που δείχνει την κοινωνική ομάδα ή τάξη 

εκείνη που την εκφράζει στην διαιρεμένη ταξική κοινωνία.
132

 Αυτήν την ταυτότητα αναζητά 

και σε αυτήν θα δομηθεί το όνειρο του Σούμπερτ για το οικοδόμημα της Ευρώπης. Έτσι και 

το κράτος ή μορφές του κράτους αποκτούν διαχρονικά μια ταυτότητα ανάλογη της 

σημειακής τους ιστορικά αποτύπωσης και ενισχύουν την καταγραφή τους σε ένα άλλο 

οικονομικού ή πολιτικού περιεχομένου πεδίο όπως και ο Ιμπεριαλισμός. Μέχρι στιγμής ο 

«μεγάλος παίκτης» είναι ένα σύνολο κρατών στην Διεθνή σκηνή, ενώ δυναμικά θα 

αντικατασταθεί με το τέλος του β΄ Παγκόσμιου Πολέμου από ένα δίπολο κρατών αυτών της 

Αμερικής και της Ρωσίας, καθώς δορυφόροι όπως η Ιαπωνία βρίσκονται σε κατάσταση 

ανασύνταξης όπως θα δούμε επιγραμματικά παρακάτω. 

   Η ιδεολογία του φιλελευθερισμού και μαζί ο φιλελεύθερος διεθνισμός ως βασικός 

«προαγωγός» του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και της ιδεαλιστικής θεωρίας περνά 

μέσα από το ίδιο το Κράτος και συνάμα την εκτίναξη της οικονομικής ευελιξίας της Αγοράς 

καθώς και των συμφερόντων του Κράτους το οποίο με την καπιταλιστική ανάπτυξη γίνεται 

αυτό τώρα «αφεντικό» και το έδειξε από τον περασμένο αιώνα μέσα από μεγάλα έργα όπως 

γέφυρες, δρόμους και πλατείες που κοσμούν κατά κύριο λόγο τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 

αλλά και επιχειρήσεις όπως λιμάνια, σταθμούς και υπηρεσίες μεταφορών όπως ο 

σιδηρόδρομος, και αργότερα το Μετρό σε Παρίσι και Αγγλία. Άλλωστε το κράτος κατά 

αυτόν τον τρόπο φανερώνει και μια άλλη του πτυχή όπως λέει και ο Μαρξ, δηλαδή δεν είναι 

«θεματοφύλακας ολόκληρης της Κοινωνίας» αλλά «έκφραση πολιτική» της κυρίαρχης 

Αστικής τάξης, που ελέγχει με συγκεκριμένο τρόπο την εργασία κατά την καπιταλιστική 
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παραγωγική διαδικασία και επεκτείνει την εξουσία της στο κράτος και σε άλλους θεσμούς,
133

 

φανερώνοντας έτσι για ακόμη μια φορά όχι απλά την σχέση πολιτικής και οικονομίας αλλά 

μια συνεχιζόμενη εξάρτηση που στόχο έχει την μεγιστοποίηση των οφελών της. Στο Παρίσι 

τα δημόσια έργα του Hausman αποκτούν μια άλλη διάσταση, γίνονται δηλαδή δίκοπο 

μαχαίρι για την αντίληψη η οποία περνά στο μυαλό των απλών ανθρώπων σε σχέση με την 

πολιτική των «αποστάσεων» την οποία θέλει να διατηρήσει η Γαλλική κυβέρνηση με τις 

χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις των ανθρώπων του μόχθου, κατά τον ίδιο τρόπο σήμερα στην 

Ενωμένη Ευρώπη ένα σύνολο κρατών του Βορρά δημιουργεί μια ανάλογη αντίληψη για τις 

χώρες του νότου σε απόσταση και όχι σε επίπεδο συναντίληψης ότι αποτελούν κομμάτι του 

ίδιου σώματος. Κατά αυτόν τον τρόπο ο διαχωρισμός που κάνει ο Heywood είναι σημαντικός 

για την προέλευση και την συν-στράτευση των ιδεών όταν εκφραστές των ιδεών όπως ο 

φιλελευθερισμός στην κοινωνία είναι οι κοινωνικές τάξεις, στις οποίες «(…) ο 

φιλελευθερισμός είναι συνδεδεμένος με τις μεσαίες τάξεις, ο συντηρητισμός με την 

αριστοκρατία των γαιοκτημόνων, ο σοσιαλισμός με την εργατική τάξη και ούτω καθεξής»
134

. Ο 

φιλελευθερισμός τον 19
ο
αιώνα στήριξε τις φιλοδοξίες των ανερχόμενων μεσαίων τάξεων ως 

αναγκαιότητα της καπιταλιστικής βιομηχανοποιημένης κοινωνίας με στόχο το κέρδος ως 

κίνητρο κυρίαρχο αυτών των ιδιωτών, αλλά και του Κράτους εν συνεχεία ως ιδιοκτήτη των 

μέσων παραγωγής ή διακίνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών οι οποίες στον 

καπιταλισμό  κατά μια μαρξιστική αντίληψη νοούνται και αυτές προϊόντα. Η ωμότητα του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ακόμα και όταν κατά την περίοδο του 19ου αιώνα 

σχετίζεται με τον φιλελευθερισμό μπορεί να πει κανείς, είναι όπως ακριβώς την περιγράφουν 

οι P.Baran και P.Sweezy όταν τόσο τα αγαθά αλλά και η εργατική δύναμη στον καπιταλισμό 

αγοράζονται και πωλούνται στην αγορά κατά κανόνα.
135

  

   Στον καπιταλισμό «το κέρδος» για τον ιδιώτη ή το κράτος εάν λειτουργεί με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, παράγεται με την απόσπαση της «υπεραξίας» από τον 

εργαζόμενο. Η απόσπαση αυτή της «υπεραξίας» πραγματοποιείται με δύο τρόπους:  α) 

αρχικά είτε με την επιμήκυνση της εργάσιμης ημέρας και εντατικοποίηση της δουλειάς του 

εργαζόμενου και τότε έχουμε την απόλυτη υπεραξία, είτε β) με το σταθερό ωράριο, αλλά με 

εισαγωγή της τεχνολογίας στην παραγωγή, οπότε έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας του 

εργαζόμενου, ή ακόμα από μια άλλη πλευρά  «υπερπαραγωγή»
136

 στον πρωτογενή τομέα 
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κατά τον Γ. Σκουλά την οποία ακόμα ενισχύει η πτώση των τιμών πρώτων υλών. Συνεπώς 

αύξηση μιας κοινή συνισταμένη της υπερπαραγωγής με την υπεραξία που παράγει ο 

εργαζόμενος στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται η 

εκμετάλλευση των εργαζομένων από τους ιδιώτες ή τον «συλλογικό καπιταλιστή» το 

Κράτος. Ο κλασικός φιλελευθερισμός υπό την λογική της «αρνητικής ελευθερίας», όπου εκεί 

το άτομο προσπαθεί να προστατευθεί από οποιονδήποτε περιορισμό που ενδεχομένως έθιγε 

την ατομικότητα του, εξυπηρετεί το νόμιμο δικαίωμα του ανεξέλεγκτου κέρδους των 

επιχειρηματιών, με αποτέλεσμα την αθλιότητα στις συνθήκες εργασίας των πολιτών αλλά 

και τα αδιέξοδα στον τομέα επιλογών τους και των δικαιωμάτων τους.  

   Ο Hegel ορίζει ότι το «κράτος δεν είναι απλός ένας κυρίαρχος διοικητικός μηχανισμός, 

πόσο, μάλλον ένα αναγκαίο κακό, αλλά καθώς μεριμνά για τα  συλλογικά συμφέροντα, συνιστά 

μια αξία, καθεαυτή-την ενσάρκωση των ανώτερων ιδεών ενός λαού»
137

. Στο σημείο αυτό 

συμβάλει κατά το τελευταίο τέταρτο του 19
ου

 αιώνα κατά ένα μέρος και ο σχετικός 

εκδημοκρατισμός των χωρών με την καθολική ψήφο των πολιτών και την εκπροσώπησή 

τους στο κοινοβούλιο. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η συγκατάθεση του λαού στις 

προσπάθειες του κράτους για κοινωνική πρόνοια, το οποίο ουσιαστικά μέχρι τότε με την 

φιλελεύθερη αντίληψη μεριμνούσε μόνο για την περιφρούρηση και προστασία της Αγοράς, 

την ομαλή και σταθερή λειτουργία των μηχανισμών της  προσφοράς και ζήτησης. Υπήρξαν 

πολιτικές οι οποίες θέλησαν πρώιμα να φλερτάρουν  με την έννοια του κράτους πρόνοιας, 

όπως στην Γερμανία η φιλεργατική πολιτική του συντηρητικού πρωθυπουργού Βίσμαρκ, ή 

κατά μια άλλη έννοια η «μετριοπαθής» αντίληψη του οικονομικού και πολιτικού ρόλου της 

Γερμανίας, από μέρους του, για την ευρύτερη επεκτατική και Ιμπεριαλιστική σκηνή που θα 

στηθεί στο Διεθνές πεδίο αργότερα με την εγκατεστημένη τεχνολογική πρόοδο. Η πρώιμη 

αυτή ανάγκη για «κρατικό παρεμβατισμό» εξωθεί το διεθνιστικό, φιλελεύθερο και μη 

παρεμβατικό Κράτος να φανεί ως μια «πλάνη» η οποία ενίσχυσε την ευελιξία από την μια 

μεριά του κεφαλαίου και με την τεχνολογική πρόοδο, αλλά και την νομιμοποίηση του με 

κάθε τρόπο, καθώς βρισκόταν παρόν με τον οικονομικό του ρόλο σε όλα τα στάδια του 

βιομηχανικού καπιταλισμού.
138

 Η γραφειοκρατία του κυβερνητικού παρεμβατισμού με την 

σειρά της μεγέθυνε της αποστάσεις των απλών ανθρώπων από την συμμετοχή και 

πρωτοβουλία σε κάθε παραγωγική διαδικασία. Πολλές φορές μεγέθυνε και τον φόβο. Αυτό 

φαίνεται γραφικότερα από το γεγονός ότι η γραφειοκρατία αυτονομείται και έχει επιμέρους 

χαρακτήρα καθώς ταυτίζει κατά τον Μάρξ τα δικά της επιμέρους συμφέροντα με αυτά του 
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Κράτους και αντίστροφα.
139

 Σε επιμέρους ανάλυση του Κορνήλιου Καστοριάδη για τον 

κομματικό μηχανισμό, δίνει με την σειρά του μια άλλη διάσταση στην «κομματική 

γραφειοκρατία» η οποία στην αναμπουμπούλα χαίρεται, δηλαδή σε κάθε κοινωνική 

μεταβολή παίρνει την κυριαρχία ως τάξη στην θέση «των παλιών καπιταλιστών».
140

 

Σύμφυτη με αυτό είναι και η θέση του Χέγκελ για την διάσταση που έχει λάβει γενικότερα το 

Κράτος το οποίο είναι η πραγμάτωση της απόλυτης ιδέας και υπερέχει θεσμικά της 

κοινωνίας των πολιτών, η οποία κατά την θεώρηση του έχει κατώτερη υπόσταση. Ο Μαρξ 

όπως και ο Χέγκελ κατήγγειλαν την φιλελεύθερη εκδοχή της κοινωνίας των πολιτών ως 

μεροληπτική και μονόπλευρη, τονίζοντας μεταξύ άλλων ο Μαρξ πως το κράτος είναι ένας 

καταπιεστικός θεσμός ο οποίος ελέγχεται από την αστική τάξη και επιβάλλεται στην 

κοινωνία των πολιτών, η οποία είναι «το πεδίο διαμόρφωσης των κοινωνικών σχέσεων και 

αποτελεί την υποδομή, το πεδίο των ταξικών συγκρούσεων» 
141

. Το Κράτος ως «υπερδομή» 

εδώ λοιπόν συγκαλύπτει ότι γίνεται στην κοινωνία των πολιτών δηλαδή στην υποδομή, ενώ 

η ισότητα που προκηρύσσει η κοινωνία των πολιτών(η απατηλή κοινωνία των πολιτών) δεν 

υφίσταται ουσιαστικά, απλά συγκαλύπτει την υπάρχουσα ανισότητα, δηλαδή κατά τα άλλα 

μια τυπική ισότητα και τίποτα το ουσιαστικότερο. Στο σημείο αυτό το μόνο που μπορεί να 

ερμηνεύσει κάθε ανισότητα καθώς και την Κρατική παρέμβαση και τις μετέπειτα ιδεολογίες, 

είναι η ιδιότητα του καπιταλισμού να αυτονομείται από την ιδεολογία που τον κράτησε όχι 

απλά ζωντανό αλλά ισχυρό και κομμάτι του Κράτους, του φιλελεύθερου κράτους Δικαίου, 

ψάχνοντας τώρα τον «συνένοχο» κόσμο των ιδεών για την Διεθνή του καριέρα, την 

διεθνιστική του καριέρα.  

 

 Β) Εθνικό Κράτος και Ιμπεριαλισμός, μέσα από ένα άλλο παράδειγμα Διεθνισμού.   

   Η παραπάνω ερμηνείες εξιδανικεύουν κάθε διεθνιστική θεώρηση στα πλαίσια των 

επιμέρους κρατικών ιδεολογιών αλλά και παρακάτω ενισχύουν την μέχρι τώρα «σταθερά» 

ακλόνητη στάση των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης στα πλαίσια οικοδόμησης της Ε.Ε., 

αλλά και της βιωσιμότητας της έναντι των ήδη διαμορφωμένων διεθνιστικών ροπών 

παγκοσμίως μέσα από καλοστημένους μηχανισμούς, αφορμές των οποίων είναι μια 

μονοδιάστατη αντίληψη του κόσμου μέσα από τον ιμπεριαλισμό που ιστορικά προηγήθηκε 

της παγκοσμιοποίησης ως ένα στάδιο πιο διεθνιστικό, αλλά συνάμα ως επακόλουθο για κάθε 

ιστορικό ερευνητή όμως δείχνουν την παραμετροποίηση του περιεχομένου τόσο του 
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διεθνισμού όσο και του ιμπεριαλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα μπορούσε να πει κανείς με 

διάκριση πως ο Ιμπεριαλισμός είναι και ιδεολογία, αλλά με αυτήν την πρακτική χάνεται η 

μισή αλήθεια της ιστορικής του «αναγκαιότητας» και της χρονικής του διάρκειας βάσει των 

οποίων κατάφερε να αποτελέσει κομμάτι μιας μεταβατικής και οικονομικά ανοδικής 

περιόδου και μιας ιδεολογικής και πολιτικής γέννας αυτής των Εθνών Κρατών, των 

ολοκληρωμένων Εθνών Κρατών όχι μόνο με φιλελεύθερο αλλά και σοσιαλιστικό πέπλο. 

Ίσως παράλληλα να γέννησε ο Ιμπεριαλισμός μια ιδεολογική πρακτική μεταξύ των κρατών, 

ως κύρια πολιτική τους, τα οποία αναζητούν ευκαιρίες για οικονομική και εδαφική-

αποικιοκρατική επέκταση των αγορών τους. Το σίγουρο είναι ότι προκάλεσε την μετάβαση 

για μερικούς από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό, δηλαδή είχε αντίστροφό αποτέλεσμα, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μετάβαση των υπολοίπων προοδευτικών κρατών στο 

συντηρητικό μοντέλο πως ήταν απλά αντίδραση σε αυτό, που σημαίνει ότι ο εισηγητής κάθε 

υλιστικής θεωρίας δεν αναμένει κάποιο αποτέλεσμα αλλά προχωρά στο επόμενο στάδιο 

σχεδιασμού όπως θα δούμε. Κύριος μέτοχος της ύπαρξης του Ιμπεριαλισμού ο Καπιταλισμός 

και το μονοπωλιακό κεφάλαιο που εξωτερικεύεται για να δημιουργήσει μια σειρά 

αντιδράσεων στον Διεθνή χώρο, τόσο με την δημιουργία και εγκατάσταση των «Τραστ» -

Μονοπωλίων, περισσότερο στις αρχές του 20
ου

 αιώνα γιατί αργότερα έλαβαν την μορφή 

πολυεθνικών με άλλο νομικό καθεστώς, όσο και την διπλά πολιτικά Ιμπεριαλιστική και 

Εθνικιστική διάσταση των εκβιομηχανισμένων ισχυρών Κρατών, των οποίων η μετάλλαξη 

σήμερα αναζητά μέσα από το εργαλείο του διεθνισμού την ιδεολογική του μορφή για μια πιο 

άμεση ενοποίηση του παγκόσμιου χώρου αγνοώντας την όποια ετερότητα και αυτό αποτελεί 

δείγμα ότι συζητά και κινείται στα πλαίσια οικονομικών όρων και όχι ανθρωπισμού. Μπορεί 

όμως να καταλάβει κανείς την δυναμική του Καπιταλισμού σε συνδυασμό με τον 

Ιμπεριαλισμό με διαπιστεύσεις  μέσα από ένα άλλου τύπου παράδειγμα, αλλά και χώρο 

διεξαγωγής αυτής της «όμορης» σχέσης, από την ιστορική όσο και εμπειρική αναφορά του 

Κ.Υ.Κim στο «Κομφουκιανισμός και Καπιταλισμός»
142

, όπου όπως φαίνετε η διαδικασία του 

«εκσυγχρονισμού», όπως ονομάζει αυτή την αλλαγή, για τις χώρες της Ασίας δεν είχε μια 

κάθετη και προοδευτική πορεία. Εξ’ αρχής αυτό φαίνετε και από την διαπίστωση του Weber 

ότι «ο κομφουκιανισμός δεν υπήρξε καλός αγωγός για την καπιταλιστική ανάπτυξη της 

Κίνας».
143

 Αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος της ανάπτυξης, την οποία υπόσχεται ο 

Διεθνισμός, όπου εκεί συγκαταλέγονται οι χώρες που παρέμειναν προσκολλημένες παρά τις 
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πρώιμες διεθνοποιητικές τάσεις στο σοσιαλιστικό και κομουνιστικό πρότυπο, τη ίδια στιγμή 

που οι πιέσεις από το διεθνές κύμα εκσυγχρονισμού γίνετε επιτακτικό ακόμα και με τα όπλα 

από τις χώρες της Δύσης στα χρόνια που προηγήθηκαν. Πρόκειται για μια διαδικασία από 

την οποία η Ασία, μετά την Ινδία με την Αγγλική επικυριαρχία, δεν βγήκε αλώβητη τόσο 

πολιτισμικά όσο και ιδεολογικά, εφόσον οι αλληλεπιδράσεις προκάλεσαν μια επιλεκτική 

υιοθέτηση, προσαρμογή και τελικά αφομοίωση ορισμένων ξένων στοιχείων, αλλά συνάμα 

και την επιλεκτική απόρριψη και τροποποίηση άλλων, σπάζοντας μια παραδοσιοκρατία 

εθνικά καλυμμένη από την «πολιτική ελίτ». Άλλωστε αυτού του είδους οι μεταβολές είναι 

φυσικό να συμβαίνουν με διαφορετικό τρόπο από ότι στις ευρωπαϊκές χώρες δικαιολογώντας 

έτσι τις διαφορετικές ιστορικές συνθήκες. Σύμφωνα με την θεωρία εκσυγχρονισμού ιστορικά 

για τις Ασιατικές χώρες, φαίνεται πως οι ενδογενείς δυνάμεις κάθε χώρας δεν διευκολύνουν 

τον δρόμο για μια διεθνή και ανταγωνιστική οικονομία με εθνικό χαρακτήρα κάτω από το 

πνεύμα του καπιταλισμού και αναφερόμενος στη στάση της Κίνας και Βορείου Κορέας 

αποδεικνύει πως ο κομφουκιανισμός συμβάλει σε αυτό όπως θα δούμε. Παράλληλα αυτό το 

παράδειγμα εξυπηρετεί την λογική του να μην βάζει και βλέπει κανείς την διεθνή προοπτική 

της Ε.Ε. στο μέλλον μόνο με βάση ή αφετηρία τις συνθήκες που η αρχή ή το τέλος του 

«ψυχρού πολέμου» περιορίζει ή απελευθερώνει. 

    Ο καπιταλισμός και εδώ από την πλευρά του, αντλεί την δύναμη του από τα εκάστοτε 

φιλοσοφικά συστήματα, έως ότου εδραιωθεί και ύστερα αυτονομηθεί. Μέχρι αυτό το σημείο 

το ρόλο του ενδιάμεσου φορέα έκανε η Ιαπωνία με το άνοιγμα της οικονομίας  με νέα 

τεχνολογικά και πολιτισμικά στοιχεία τα οποία αφομοίωσε και εφάρμοσε μιμητικά πολύ 

περισσότερο και σε πολιτικό ή ιμπεριαλιστικό επίπεδο
144

. Η Ιαπωνία, η Κίνα και η Κορέα 

βασισμένες αρχικά στην γεωργία είχαν μια ασήμαντη καπιταλιστική στον τρόπο ανάπτυξη 

έως ότου «εκτέθηκαν στον διεθνή καπιταλισμό» αλλά «(..)η μόνη χώρα που προέκυψε ως νέο 

καπιταλιστικό βιομηχανικό κράτος σε αυτή την πρώιμη περίοδο του εκσυγχρονισμού ήταν η 

Ιαπωνία»
145

. Κύριο συστατικό του καπιταλιστικού Κράτους είναι η μονοπωλιοποίηση του 

εθνικού κεφαλαίου, το οποίο κατά τον Γ.Σκουλά όπως είπαμε παραπάνω υπέρ-εθνικοποιείται 

στο στάδιο του ιμπεριαλισμού έχοντας εναποθέσει στο Κράτος οι εθνικές ολιγαρχίες του 

πλούτου τη διαχείριση των γενικών συμφερόντων τους, εκεί όπου οι συμμαχίες μεγεθύνονται 

λόγω της διεύρυνσης των «Αγορών» σε διεθνή κλίμακα, μια φύση διεθνιστική βάση, 

παρέχοντας εν τέλει στο κεφάλαιο είτε είναι εμπορικό, είτε βιομηχανικό, είτε χρηματιστικό 

«…να οργανώνεται διεθνώς με τέτοιου είδους συνασπισμούς που ανάλογα κερδίζεται και η 

                                                           
144

 Κομφουκιανισμός και Καπιταλισμός, όπ., αν. παρ., σ.165.  
145

 Βλ., στο ίδιο, σ.165.  



66 | P a g e  
 

ηγεμονία».
146

 Προφανώς την ηγεμονία έχουν τα «Μονοπώλια» στην Ιμπεριαλιστική εποχή, 

εφόσον κατά τον Λένιν ο καπιταλισμός μέχρι τότε επέτρεψε τον ελεύθερο συναγωνισμό, 

αλλά και ανταγωνισμό κατά την γνώμη μου και εν συνεχεία την αλληλεξάρτηση, καθώς ο 

εξορθολογισμός και η συγκεντροποίηση της παραγωγής οδήγησε σε περισσότερα κέρδη τα 

οποία με την σειρά τους επεκτείνουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα μέσω της 

«διεθνοποίησης» σε επίπεδο σύναψης συνεργασιών και ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων. 

Καθώς ο συναγωνισμός αντικαθίσταται από τα «Μονοπώλια», αυτά αναπτύσσονται σε τρία 

στάδια ως μια πρώτη εικόνα στο πέρασμα του αιώνα, α)1860-1880 περίοδο ελεύθερου 

συναγωνισμού αλλά και εμβρυακή κατάσταση μονοπωλιοποίησης, β)1873 περίοδος πλατειάς 

ανάπτυξης των Καρτέλ ως μεταβατικών φαινομένων και γ) τέλη 19
ου

 αιώνα και κρίση του 

1900-1903 όπου τα Καρτέλ γίνονται οι βάσεις ολόκληρης της οικονομικής ζωής και όπου 

στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε ότι «ο καπιταλισμός μετατράπηκε σε Ιμπεριαλισμό».
147

 

Δηλαδή με απλά λόγια η τεχνογνωσία σε συνάρτηση με το χρηματιστικό κεφάλαιο δύνανται 

να αλλάξουν κάθε μη αναπτυγμένο Κράτος, αναπτύσσοντας εκεί τις Αγορές τους και 

επωφελούμενοι τις πρώτες ύλες έναντι άλλων ανταγωνιστών τους, αλλά συνάμα 

εξασφαλίζοντας για τους «υποτελείς» μια υποτυπώδη κατά αυτούς καλύτερη ζωή και 

ασφάλεια.  

   Η Ιαπωνία είχε δυο περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, μια το 1845 έως τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και μια το 1945-1990, ύστερα από την ήττα των μιλιταριστών και κάτω από την 

προστατευτική ομπρέλα των Αμερικανών.
148

 Ακόμα η θέση των Ιαπώνων ήταν αποτέλεσμα 

προσεκτικής και επιλεκτικής προσαρμογής τους στην «έξωθεν» πρόκληση. Η Κίνα και η 

Βόρεια Κορέα βάδισαν τον δρόμο του σοσιαλισμού και του κομουνισμού αντίστοιχα, ενώ η 

Ταϊβάν και η Νότια Κορέα ως Ιαπωνικές αποικίες θα υποστούν θεσμικές μεταβολές ορατές 

στην ύστερη καπιταλιστική τους ανάπτυξη. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο αλλά υπό Βρετανική 

επιρροή βρέθηκαν το Χογκ-Κογκ και η Σιγκαπούρη στηριγμένοι στην σκληρή εργασία ώστε 

να επιτύχουν οικονομικά. Συνάμα ο παράγοντας κυβέρνηση ενίσχυσε με παροχές τον 

ιδιωτικό τομέα ελέγχοντας πλήρως την εσωτερική σταθερότητα, απαραίτητη για την 

οικονομική ώθηση. Την στήριξη του από ιδεολογική άποψη παρείχε στην κοινωνία ο 

κομφουκιανισμός ο οποίος ήταν η «ψυχή» αυτού του κόσμου. Ο κομφουκιανισμός 

προηγήθηκε της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των ανατολικών χωρών και ήταν ο κύριος 

υπεύθυνος που απέτρεψε την καπιταλιστική τους ανάπτυξη, λειτουργώντας ως «εργαλείο» 
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της κυβερνούσας Ελίτ. Οι μορφές και τα διάφορα κινήματα που δημιουργήθηκαν στην 

εξέλιξη του  κομφουκιανισμού, όπως το «Σχολείο πρακτικής μάθησης»,
149

 σκοπό είχαν να 

εξομαλύνουν τις επερχόμενες κοινωνικοπολιτικές μεταρρυθμίσεις, όπως είχε συμβεί με τον 

«Προτεσταντισμό» διευκολύνοντας την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Δύση. Οι 

κοινωνικές συνθήκες δεν ήταν τόσο ώριμες στην ασιατική κοινωνία, όπου «το κράτος ήταν 

συγχρόνως η εκκλησία ή το «σώμα» της νέο-κομφουκιανιστικής κοσμικής θρησκείας, η οποία 

διείσδυσε σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο» και είναι αυτό «που ευθυνόταν για την πολιτική 

απομόνωσης και την αντίσταση στο κύμα του διεθνούς εκπολιτισμού»,
150

 ή καλύτερα στο κύμα 

το οποίο μετέπειτα θα διαδεχθεί ή επιχειρεί ο Διεθνισμός με την ενοποίηση του παγκόσμιου 

χώρου. Εδώ η δυναστική κυβέρνηση εθνικού χαρακτήρα ήταν η μόνη αρμόδια να 

αποφασίσει για τον δρόμο προς τον εκσυγχρονισμό, σύμφωνα με την κομφουκιανική 

παράδοση. Ο κομφουκιανισμός δεν αποτέλεσε την πνευματική ή ιδεολογική πηγή έμπνευσης 

ή ώθησης για την «μετάβαση» στην καπιταλιστική ανάπτυξη, δεν έγινε δηλαδή ουσιαστικά 

εργαλείο του. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως μέσα στον κομφουκιανισμό δεν τονίστηκε η 

ηθική διδασκαλία βασισμένη σε κανόνες και αρετές, όπως η λιτότητα, η επιμέλεια, η σκληρή 

εργασία, η αυτοθυσία, η πειθαρχία αλλά και μια μορφή ορθολογισμού, «πράγματα που 

θωρούνται συστατικά στοιχεία του καπιταλιστικού πνεύματος»,
151

  τα οποία μπορεί να τα δει 

κανείς στην Ρασιοναλιστική απεικόνιση του Wight αλλά και να τα χρησιμοποιήσει ως 

παράδειγμα σε επίπεδο νόμων για το πώς μπορούν να λειτουργούσαν ευεργετικά στην 

οικοδόμηση και ολοκλήρωση της Ε.Ε. μέσα από τις λειτουργίες και αρμοδιότητες των 

Θεσμικών οργάνων αλλά και την εφαρμογή των αποφάσεων σε ένα συνεκτικό ίσως σύστημα 

Εθνών Κρατών.  

   Κατά τον Weber κάποιες ιδέες και ιδιαίτερα οι θρησκευτικές, παίζουν σημαντικό ρόλο σε 

οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές. Παραδέχεται στην προτεσταντική Ηθική ότι αφού ο 

καπιταλισμός εδραιωθεί, ότι δεν εξαρτάται άλλο από την στήριξη των θρησκευτικών 

ιδεών
152

. Κατά τον ίδιο τρόπο η κατάληξη του κομφουκιανισμού, ενώ ήταν το πιο 

διαδεδομένο ιδεολογικό και ηθικό σύστημα στην κοινωνία πριν την εποχή του 

εκσυγχρονισμού τον 19
ο 

αιώνα, αντικαταστάθηκε και η «νέοκομφουκιανιστική πολιτεία 

καταργήθηκε» με την σειρά της στην ανατολική Ασία.  Την θέση τους έδωσαν σε μια «μορφή 
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σύγχρονου δυτικού εθνικού κράτους»
153

, όπου την κομφουκιανιστική παράδοση θυμίζουν 

κάθε συλλογική και ανθρωπιστική πλευρά των πραγμάτων η ακόμα κάθε κίνητρο απόκτησης 

κύρους όπως η διάθεση για εκπαίδευση και καταξίωση μέσο αυτής. Προφανώς και εδώ η 

εξέλιξη στην τεχνολογία όπως στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Γερμανία δημιούργησε νέες 

παραγωγικές δυνάμεις και νέους τρόπους παραγωγής τα οποία μεταβάλλουν τη δύναμη και 

τα συμφέροντα των τάξεων κατά τον καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη.
154

 Με την μόνη διαφορά 

ότι εδώ δεν έχουμε επανάσταση και σύγκρουση ουσιαστικά των συμφερόντων του κέρδους, 

των τάξεων στο εσωτερικό της κοινωνίας και την αντικατάσταση της κυρίαρχης τάξης από 

μια άλλη σύμφωνα με την τάση που έχει το «εποικοδόμημα» να διατηρείται στην θέση του 

κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο, αλλά έχουμε μια «αντίδραση» των ατόμων βασισμένη στην 

«Ηθική» ως αξία ιεραρχημένη που προάγει ο Κομφουκιανισμός μέσα από όρους τιμής και 

του «συλλογικού Καλού» στην κοινωνία, προσδίδοντας έτσι μια «ιερότητα» και στον τελικό 

σκοπό και μια ενυπάρχουσα και αδιάσταλτη παράδοση όπου πάντα κάθε συλλογικότητα 

μετά το όποιο αποτέλεσμα να επιστρέφει και να υπηρετεί το συλλογικό καλό. 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να αντιληφθεί κανείς πως εδώ ο Κομφουκιανισμός ναι μεν 

δεν έγινε ιδεολογική πηγή του καπιταλισμού, αλλά από την άλλη μεριά λειτούργησε 

παίζοντας ένα «ηθικό» και ισοσταθμιστικό ρόλο ως «ενδιάμεσος φορέας» στο δρόμο της 

κοινωνίας προς την τελικά καπιταλιστική μεταρρύθμιση, με αποτέλεσμα να φέρει 

γνωρίσματα τα οποία ομοιάζουν ακριβώς όπως η φιλελεύθερη αντίληψη και ιδεολογία σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο εκ του αποτελέσματος της. Ακόμη και εδώ θα επιτευχθεί η τελική 

γιγάντωση και αυτονόμηση του μονοπωλιακού και ιμπεριαλιστικού χρηματιστικού 

κεφαλαίου, στο σύνολο των μη δυτικών χωρών τον 20
ο
 αιώνα. Προφανώς έτσι στο τελικό 

στάδιο κάθε Ιμπεριαλιστικής επέκτασης το καπιταλιστικό φαινόμενο δείχνει να ισοσκελίζει 

την εικόνα και κατά μέρος την οικονομική δυναμική των εθνικών κρατών εν αντιθέσει με τις 

όποιες «παραδοσιακές» σχέσεις και τρόπους παραγωγής, όπως και ιδεολογίες, σαν να 

πρόκειται για μια νέου τύπου «Ηγεμονία» μεταξύ συλλογικοτήτων, η οποία αργότερα κατά 

τον 20
ο
 αιώνα  μεταλλάσσεται παίρνοντας μια άλλη μορφή αυτή της παγκοσμιοποίησης 

χωρίς πατρίδα και εθνικό περίβλημα, με μόνο ενωτικό στοιχείο με τον Ιμπεριαλισμό την 

αντίθεση στην κάθε είδους «διαφορετικότητα» ή εθνική ετερότητα γαλουχημένη με την 

εκάστοτε παράδοση.  
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Γ) Μια δεύτερη σχέση ιμπεριαλισμού, διεθνισμού και εθνικισμού 

   Επιστρέφοντας στην Ευρώπη την ίδια στιγμή η φιλελεύθερη ιδεολογία δεν θα μπορέσει με 

την σειρά της να ακολουθήσει το παρεμβατικό κράτος, το Έθνος Κράτος κατά την 

καπιταλιστική ανάπτυξη που επέφερε η δεύτερη Βιομηχανική επανάσταση και αυτονόμηση 

του χρηματιστικού κεφαλαίου αργότερα απέναντι στην οικονομική του μεγέθυνση. Η 

Ευρωπαϊκή συγκυρία που θέλει την Γερμανία στα τέλη του 19
ου 

αιώνα να πρωτοστατεί τόσο 

ως Έθνος Κράτος όσο και στην Ιμπεριαλιστική σκηνή έχει να κάνει πρώτον ουσιαστικά με 

μια σειρά γεγονότα τα οποία  αφορούν την τεχνολογική πρόοδο και τις μεταφορές, όπως 

σιδηρόδρομο και θαλασσοπλοΐα, με την δεύτερη Βιομηχανική επανάσταση που την κάνει 2
η
 

δύναμη μετά τις ΗΠΑ. Δεύτερον αφορά την εδαφική προσάρτηση δικών της εδαφών μετά 

την αποτυχία του  δεύτερου Βοναπαρτισμού στην Γαλλία να ισχυροποιηθεί, εν αντιθέσει με 

μια συνεχή κούρσα ενδυνάμωσης του Γερμανικού λαού και την ίδια στιγμή τη 

«διπλωματική»  και καθησυχαστική στάση του Βίσμαρκ προς τις ξένες δυνάμεις για τον 

ρόλο της Γερμανίας ως αυτού της εξασφάλισης των Ευρωπαϊκών ισορροπιών, με τους δικούς 

της ηγεμονικούς όρους βέβαια. Αλλά ακόμα αφορούν και τις ιδιομορφίες της εθνικιστικής 

ιδεολογίας, της οποίας την τελική μορφή διαμορφώνουν τόσο βαθιά ριζωμένες παραδόσεις 

που ιστορικά δημιουργούν μερικές συνέχειες και ασυνέχειες στην ερμηνεία και αιτιολόγηση 

μεταξύ αυτών και μορφών του εθνικισμού, καθώς και των ιμπεριαλιστικών του τάσεων. Δεν 

θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε επιστήμονες όπως ο Γιόχαν Γ. Φίχτε (1762-1814) ο οποίος, σε 

επίπεδο παράδοσης, όπως αναφέρει ο Kenny θεωρείτε ως ένας από τους θεμελιωτές του 

Γερμανικού Εθνικισμού, αλλά για τον Σοπενχάουερ είναι «ο πατέρας της ψευδοφιλοσοφίας» 

ο οποίος με ακατανόητα λόγια και σοφιστείες εξαπατά όσους διψούν για μάθηση όπως 

λέει.
155

 

   Το ιδιόμορφο του εθνικισμού της Γερμανίας ως παράδοση έχει πολλές μεταβολές και 

μηχανιστικού τύπου δομές μέχρι την μορφή που έλαβε ως εθνικοσοσιαλισμός με την 

Χιτλερική θηριωδία.  Κατά αυτόν τον τρόπο χρίζει εξέτασης με μια άλλη οπτική. Έτσι το 

Εθνικό Κράτος μετά την κατάλυση της φεουδαρχίας και την εγκαθίδρυση του 

καπιταλιστικού καθαρά τρόπου παραγωγής, είναι ένα ενιαίο κράτος όπου ασκούνται μόνο 

μια εκτελεστική, μια νομοθετική και μια δικαστική λειτουργία. Αναλύοντας αντικειμενικές 

πρακτικές και υποκειμενικές ιδέες και κριτήρια σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της 

εθνικιστικής ιδεολογίας, κύρια παράμετρος θα δούμε πως είναι η έννοια του έθνους. Αυτό 
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γίνετε γιατί το έθνος αποτελεί ένα «αμάλγαμα» πολιτιστικών και πολιτικών χαρακτηριστικών 

που ορίζουν κατ’ επέκταση την εθνικιστική ιδεολογία, αλλά συνάμα και μια ψυχολογική 

κατασκευή.
156

 Ο εθνικισμός είναι μια ορισμένη πολιτική ιδεολογία, σύμφωνα με την οποία 

κάθε πολιτική μονάδα πρέπει να συμπίπτει με μια ορισμένη εθνική μονάδα.
157

 Ο εθνικισμός 

δεν έχει μόνο πολιτική αλλά και πολιτισμική διάσταση. Η ιδέα του εθνικισμού εξελίχθηκε τα 

επόμενα χρόνια ως όραμα ενός κατεστημένου «λαϊκού κινήματος», αλλά και ως 

δημοκρατικό δόγμα βασισμένο κυρίως στις θέσεις του Jean J. Rousseau(1712-1778) και το 

νέο δόγμα της «Λαϊκής αυτοκυβέρνησης», εκφράζοντας έτσι την γενική βούληση του 

λαού.
158

 Ίσως με έναν πρώιμο και σοσιαλιστικό ή διεθνιστικό πνεύμα οι Διαφωτιστές να 

είχαν πιστέψει ότι μπορούσαν να στηρίξουν την συνύπαρξη των ανθρώπων, την 

συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, τα οποία βέβαια συμβάλλουν και σε επίπεδο 

οικοδόμησης της Ευρώπης, όχι πια μόνο με βάση θρησκευτικά ιδεολογήματα, όμοια του 

παρελθόντος που στοίχισαν αίμα και φρίκη στην Ευρώπη, αλλά βασισμένα σε ορθολογικά 

και αντικειμενικά εντοπισμένους παράγοντες όπως η κοινή γλώσσα, καταγωγή, ιστορία, ήθη 

και έθιμα τα οποία συνάμα εκφράζουν και την έννοια του Έθνους, δηλαδή την ομάδα των 

ανθρώπων που ακόμα χαρακτηρίζουν στοιχεία όπως η κοινή γέννηση σε έναν χώρο, η φυλή  

και δεσμοί αίματος.  

   Η διαφορά με την εποχή των Διαφωτιστών είναι ότι κατά κύριο λόγο αυτοί φωτογραφίζουν 

κατά ένα μέρος τον πατριωτισμό ο οποίος αποτελεί την συναισθηματική σύνδεση με την 

πατρίδα, ενώ εδώ ο εθνικισμός ενσωματώνει την πίστη πως το έθνος αποτελεί την κεντρική 

αρχή της πολιτικής οργάνωσης όπως αυτής της Γερμανίας του Βίσμαρκ. Στην ουσία όμως, 

αλήθεια είναι, η έννοια του πατριώτη μπορεί να είναι βίωμα, αλλά συνάμα γίνετε και ένας 

παθητικός προσδιορισμός, σε αντίθεση με τον εθνικιστή ο οποίος αποτελεί «στάση ζωής» 

που καταξιώνει τον άνθρωπο μέσα από την συνειδητότητά της αποστολής του, την οποία 

συμπληρώνει η εθνική ταυτότητα, χαρίζοντας έτσι ένα «αίσθημα αξιοπρέπειας» ανεξαρτήτου 

τάξης, και είναι κατά συνέπεια αυτό το οποίο κάνει τους πολίτες ενός κράτους να 

αισθάνονται μέλη του ιδίου έθνους.
159

 Αυτό κατά ένα μέρος επικυρώνει τις ιμπεριαλιστικές 

πολιτικές πρωτοβουλίες των εκβιομηχανισμένων κρατών όπως η Γερμανία στην Αφρική, 

αλλά συνάμα ικανοποιεί συνειδητά και το λαϊκό αίσθημα αλλά και την πρωτίστως 

ενδυνάμωση του Έθνους Κράτους προς ένα σκοπό.  
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   Με την εμφάνιση αυτή του εθνικισμού ενεργοποιήθηκε δραστικά ο λαός, βάση του οποίου 

ορίζονται τα έθνη, σημαίνουν τον πληθυσμό μιας περιοχής ανεξαρτήτου τάξης και 

επαγγέλματος και γίνετε ο φορέας της κυριαρχίας, το επίκεντρο της αφοσίωσης και η βάση 

της συλλογικής αλληλεγγύης. Το «εθνικό κράτος» κινείται σε ένα δίπολο, για τον εθνικισμό 

αποτελεί φυσιολογική και επιθυμητή μορφή πολιτικής οργάνωσης, αλλά ακόμα διασφαλίζει 

την πολιτισμική συνοχή και πολιτική ενότητα, όπου τα μέλη του απολαμβάνουν την 

ελευθερία και την πραγμάτωση, καλλιεργώντας την δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα στο 

μεγάλο «όλο» του έθνους. Κατά αυτόν τον τρόπο από μια άλλη πλευρά μπορεί κανείς να πει 

πως το εθνικιστικό δόγμα διαιρεί την ανθρωπότητα σε έθνη χωριστά και διακριτά, δηλαδή 

οργανικές κοινότητες  με την δική τους ξεχωριστή ταυτότητα, βασισμένες όμως στην 

συντροφικότητα και την πίστη στο καθήκον, αλλά η ιμπεριαλιστική πολιτική των εθνών 

κρατών ενώνει αυτά και επιφέρει ως αποτέλεσμα την σε σφαίρες οικονομική τους επιρροή 

και αυτό δημιουργεί το περιεχόμενο στο οποίο θα στηριχθεί το διεθνιστικό μοντέλο στον 20
ο
 

αιώνα και κατ’ επέκταση η παγκοσμιοποίηση. Παραδόξως με μια άλλη ματιά, οι παραπάνω 

σφαίρες είναι κατά τον Λένιν εκεί όπου γίνεται το οικονομικό μοίρασμα, συμφερόντων και 

αποικιών με βάση την γενική οικονομική, χρηματιστική και στρατιωτική δύναμη των χωρών 

που συμμετέχουν στο μοίρασμα.
160

 Ιστορικά αυτό φανερώνει και μια εξατομικευμένη 

πολιτική στάση και πεποίθηση, όχι μόνο των ατομικοτήτων αλλά του συνόλου των μελών 

της κοινωνίας που απαρτίζουν ένα έθνος. Η δημιουργία και ο ρόλος των εθνικών κρατών, 

που είναι και ο απώτερος σκοπός, σκοπό έχει την δημιουργία ενός ομοιογενούς πληθυσμού, 

με ελεγχόμενες ίσως καταναλωτικές ανάγκες και εκπαιδευτικές απαιτήσεις καθώς και 

πολιτικές εκφάνσεις. Άρα κατά αυτόν τον τρόπο ο ιμπεριαλισμός ως αναγκαίο κακό, δεν 

είναι αυτός κατά μια έννοια ο κύριος υπαίτιος της θέσης και λειτουργίας του αλλά η 

καπιταλιστική φύση και η διεθνιστικής φύσης φιλελεύθερη ιδεολογία ως φορέας του ίδιου 

του καπιταλισμού. Αναλύοντας την φιλελεύθερη διάσταση του εθνικισμού από μια άλλη 

οπτική καταλαβαίνει κανείς ότι η επεκτατική του μορφή σίγουρα δεν θυμίζει την εποχή της 

αποικιοκρατίας δια της βίας και με τα όπλα, αλλά φαντάζει ως ιδανική κατά την 

Ιμπεριαλιστική του εκδοχή στον 19
ο
 αιώνα με αρχές του 20ού αιώνα, όπου η εξουσία 

επιβάλλεται με οικονομικά μέσα και είναι ο φιλελευθερισμός αυτός ο οποίος διαμόρφωσε τα 

πλαίσια αυτής της «ομαλής» για την εποχή αντίληψης, ως μονόδρομο εφόσον και ο πόλεμος 

αντιστρέφεται και μοιάζει να λειτουργεί υπέρ της διαδικασίας αλλά και αποσταθεροποιητικά 
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ενισχύοντας για ακόμα μια φορά τον «εκλογικευμένο» μονόδρομο μιας μηχανιστικής 

ανάπτυξης.  

   Ο επεκτατισμός είναι ορατός ως εκδοχή της πολιτικής όψης του εθνικισμού, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για να αναπτύξει μια ευρεία «ποικιλία» πολιτικών σκοπών και φιλοδοξιών. 

Η ικανότητα του να αναμειγνύεται και να απορροφά πολιτικά δόγματα και ιδέες 

δημιούργησε μια σειρά ανταγωνιστικών μεταξύ τους εθνικιστικών παραδόσεων, μεταξύ των 

οποίων είναι ο φιλελεύθερος εθνικισμός ο οποίος προηγείται χρονολογικά, ο συντηρητικός, ο 

επεκτατικός, ο αντιαποικιοκρατικός και ο μετα-αποικιοκρατικός εθνικισμός.
161

 Οι ιδέες του 

J.J.Rousseau για υπεράσπιση της «λαϊκής κυριαρχίας» εκφραζόμενη στο πρόσωπο της 

γενικής βούλησης, καθώς και την κατά τον 19
ο
αιώνα φιλοδοξία για «λαϊκή αυτοκυβέρνηση», 

αντανάκλαση του οποίου είναι η πίστη στο Σύνταγμα και τη Δημοκρατία, εμπλουτισμένη 

φιλελεύθερες αξίες, οδήγησαν τους «επαναστάτες» εθνικιστές να στραφούν αρχικά κατά των 

αυταρχικών-καταπιεστικών πολυεθνικών αυτοκρατοριών, όπως για παράδειγμα αυτή της 

Αυστρίας, έναντι της οποίας ο Mazzini επιθυμούσε την ένωση των Ιταλικών κρατιδίων.
162

  Η 

λαϊκή κυριαρχία μπορεί να ήταν η ιδεολογική βάση μιας άλλης επανάστασης αυτής του 1917 

στην Σοβιετική Ένωση, είχε όμως μια διαφορετική στόχευση, σηματοδότηση και 

αποτέλεσμα, την μετάβαση από τον καπιταλισμό στο Σοσιαλισμό, και αυτό δικαιολογείται 

ως αποκλειστικότητα από το γεγονός ότι εδώ στον φιλελευθερισμό δεν δόθηκε ο 

απαιτούμενος χρόνος για να δημιουργήσει τις δυνάμεις εκείνες που θα επέφεραν την αλλαγή 

μέσα από συνειδήσεις καλλιεργημένες στο πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης. Όμως και 

στις δύο περιπτώσεις μεγιστοποιείται έτσι η εργαλειακή χρησιμότητα και χρηστικότητα των 

ιδεών σε επίπεδο στόχων. Στόχοι του φιλελευθερισμού είναι η κατασκευή ενός κόσμου 

αποτελούμενου από ανεξάρτητα Έθνη-Κράτη και η επίτευξη της εθνικής αυτοδιάθεσης, 

σύμφωνα με την οποία κατά τον W.Wilson οι λαοί είχαν ίσο δικαίωμα για πολιτική 

ανεξαρτησία όπως αυτή που απολάμβαναν οι Αμερικάνοι.
163

 Κατά αυτόν τον τρόπο και υπό 

την φιλελεύθερη σκέψη ο Ιμπεριαλισμός μπορεί να λειτουργεί σαν ένας φορέας 

εκσυγχρονισμού σε οικονομικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο για τους 

λαούς που βρίσκονται αν όχι υπό κατοχή, υπό ανακαίνιση τρόπον τινά. Αν και εδώ αυτό που 

κατά κύριο λόγο επετεύχθη και μάλιστα με την βία στην αρχή είναι η οικονομική διεύρυνση 

της Αγοράς με την αναζήτηση νέων αγορών και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την 

ζωή των «Μητροπόλεων», των ιδεών τους και της επέκτασης ουσιαστικά των 
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συσσωρευμένων μονοπωλιακών κεφαλαίων με την διεύρυνση της αποικιακής «ζώνης», 

δημιουργώντας το αδιάβλητο περιβάλλον όπως ίσως την εποχή των αυτοκρατοριών, των 

νέων προτύπων προς μίμηση στο μέλλον. Μια διαφορετική τροπή δίνει το νομικό πλαίσιο 

αυτής, καθώς καλύπτει το κοινό συμφέρων των ανταγωνιστικών Κρατών για το κέρδος, 

δηλαδή ένας «ιερός» καπιταλιστικός κανόνας που θα γίνει πυρήνας του κοσμοπολιτισμού 

κατά τον 20
ο
 αιώνα, ο οποίος με την σειρά του συμφωνεί με την «προφητική» αντίληψη του 

Μάρξ, στο «Κομμουνιστικό Μανιφέστο», καθώς εξαφανίζει τις εθνικές διαφορές και 

αντιθέσεις ανάμεσα στους λαούς χάρη στην ελευθερία του εμπορίου στην παγκόσμια αγορά 

η οποία έδωσε στην παραγωγή και την κατανάλωση όλων των χωρών χαρακτήρα 

κοσμοπολίτικο.
164

  

   Συνάρτηση του Ιμπεριαλισμό τόσο σε εθνικό όσο και σε Διεθνή επίπεδο, δεν αποτέλεσε 

μόνο ο καπιταλισμός και το έθνος κράτος, αλλά ακόμα μια ιστορική ή θρησκευτική 

παράδοση σε μερικές χώρες του κόσμου, δημιουργώντας έτσι μια κοινή πεποίθηση και έναν 

ιδεολογικό ή δογματικό ιμπεριαλισμό ως στόχο, με διεθνιστικό και οικουμενικό χαρακτήρα 

ως βάση, ο οποίος προσπαθεί να πραγματώσει την διεθνή κοινωνία και εν συνεχεία να 

εξομοιώσει τις διεθνείς σχέσεις με την εσωτερική πολιτική. Πέρα από το γεγονός ότι στην 

Παρισινή Κομμούνα έγινε παράλληλα ένας πρώτος διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας και 

έτσι κάθε δογματικού τύπου διεθνοποίησης απαλλαγή, αυτό όμως δεν έτυχε μιας 

ομοιόμορφης αφομοίωσης από τα άλλα κράτη των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι 

συνυφασμένες με αυτές του έθνους Κράτους όπως της Γερμανίας. Κατά αυτόν τον τρόπο 

δογματικά «ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ στην παλαιά Διαθήκη» συμβάλει νοηματικά αν όχι 

αποκλειστικά ως παράδειγμα και ως μοντέλο εν αντιθέση του πολιτικού ηγεμονικού Κράτους 

όπως αναφέραμε παραπάνω, σε κάθε «εκφυλιστικό» φαινόμενο της νεωτερικότητας και στο 

σύγχρονο Κράτος όπως την διαμόρφωση του εκλεκτού έθνους την εποχή των 

ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20
ου

 αιώνα, καθώς ακόμα συναντά και ενισχύεται από 

αυτές και άλλες ιστορικές και θρησκευτικές παραδόσεις και αντιστοιχίες όπως η 

Λουθηρανική στάση της Γερμανίας σε μια παπική Λατινογενή κατά κύριο λόγο Ευρώπη. 

Συνοπτικά αυτές οι αναφορές δείχνουν πως το Εθνικό Κράτος για να μπορέσει να στηρίξει 

μια κάθε είδους ιμπεριαλιστική πολιτικό-οικονομική στάση στην Ευρώπη και κατά επέκταση 

στον Διεθνή χώρο ως ηγεμονικό τρόπο ζωής, έχει το ιδεολογικό περιεχόμενο όχι μόνο προς 

οικία κατανάλωση αλλά προς εξωτερίκευση του ως το ιδανικό και δοκιμασμένο μοντέλο με 

μια βαθιά παράδοση, πέραν των όσων από την άλλη πλευρά με την σειρά τους επιτελούν οι 
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λαϊκοί αγώνες προς εσωτερική κατανάλωση και παρατήρηση αρχικά. Άρα οι ιδέες και οι 

παραδόσεις σε συνάρτηση με τον Ιμπεριαλισμό διεθνοποιούνται και αποκτούν μια 

«κοσμοπολίτικη» αξία και διάσταση ειδικότερα κατά τον 20
ο
 αιώνα, αλλά συνάμα γίνονται 

μάλιστα αιτία για την αποτίναξη του Ιμπεριαλιστικού καθεστώτος μέσα από την δράση και 

αντιστροφή των μορφωμένων ατόμων της περιφέρειας από το εκπαιδευτικό σύστημα και 

τρόπο ζωής των «Μητροπόλεων», ακριβώς όπως συνέβη στην Ινδία μετά την Αγγλική 

κυριαρχία και το «φωτισμένο» καθεστώς των Γκάντι. Κατά αυτών τον τρόπο ο Πουλαντζάς 

ερμηνεύει την ιδεολογία ως τρόπο ζωής που αφορά «υλικές πρακτικές» οι οποίες απλώνονται 

στα ήθη και έθιμα των ενεργών ατόμων, καθώς και στο σύνολο των κοινωνικών πρακτικών 

στις οποίες αναφέρονται αυτές των πολιτικών και οικονομικών.
165

 Συνεχίζει και 

χαρακτηρίζει τις «ιδεολογικές σχέσεις» ως απαραίτητες για την οργάνωση και νομή των 

σχέσεων οικονομικής κυριότητας και ακόμα για τον καταμερισμό της εργασίας.
166

 

Προφανώς αυτές οι ιδεολογικές σχέσεις αποκτούν μια προέκταση και μια κυριότητα για την 

πολιτική κυριαρχία του Κράτους η οποία κατά κανόνα στηριζόταν στην ωμή βία, αντί μιας 

κυρίαρχης ιδεολογίας η οποία εκπορεύεται από τον λαό και επιστρέφει σε αυτόν 

δημοκρατικά ανακαινισμένη με βάση τις ανάγκες που δημιουργούνται σε νέο επίπεδο, όπως 

αυτό στο οποίο οικοδομείται η Ε.Ε..  

  Όμως όποιο και να είναι το πολιτικό κόστος των κρατών της Ευρώπης βλέπουμε στις μέρες 

μας πως μετά και το μεταναστευτικό πρόβλημα ή την συμφωνία με την Τουρκία για αυτό 

πως μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν πολλές φορές και δεν μπορούν να ισοζυγίσουν το κοινωνικό 

κόστος της φτώχιας και του αποκλεισμού τα οποία αποτελούν αφετηρίες στα νέα 

προβλήματα. Ακόμα και η προσπάθεια ταυτοποίησης της έννοιας φτώχεια, αναφερόμενοι σε 

ομάδες ανθρώπων που δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους και ανατροπής μιας 

μακροχρόνιας «συνθήκης», η οποία πολλές φορές δεν δίνει ουσιαστικά αποτελέσματα  και 

έχουμε ως σύνηθες αποτέλεσμα  τις κοινωνικές συγκρούσεις. Όσοι βρίσκονται στη 

μειονεκτική θέση των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης, προσπαθούν να αντισταθούν για να 

αποκτήσουν καλύτερη θέση στην ανερχόμενη τάξη πραγμάτων. Η μακροχρόνια αύξηση της 

ανεργίας, η θέση που κατέχει ο καθένας στην παραγωγική δομή σε συνδυασμό με τις 

επισφαλείς μορφές απασχόλησης που δεν αφήνουν περιθώρια για ανοδική κοινωνική 

κινητικότητα και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν ακόμα και αυτές βασικές αιτίες των 

κοινωνικών-ταξικών συγκρούσεων.   
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    Ακόμα εκτός από τις μέχρι τώρα ταξικές ή οικονομικές διαστάσεις της ανισότητας, 

σήμερα οι πολιτικές διαμάχες κομμάτων είναι εξίσου σημαντικές για την εκδήλωση 

κοινωνικών συγκρούσεων αντί να λειτουργούν και επιδιώκουν το κοινό-εθνικό συμφέρον 

ώστε ισάξια να λειτουργεί σε δεύτερο επίπεδο στην Ε.Ε.. Σε κοινωνίες που εξακολουθεί 

σήμερα να υφίσταται κυριαρχία και ανισότητα ως αποτέλεσμα του Ιμπεριαλιστικού 

παρεμβατισμού, για παράδειγμα η Λιβύη χθες, η Συρία σήμερα, οι πολιτικές και εθνοτικές 

συγκρούσεις είναι βασική διαδικασία μετεξέλιξης των εννοιών που αναλύσαμε παραπάνω. 

Το ανησυχητικό είναι ότι πλέον διαπιστώνει κανείς, πέραν από τις ιστορίες συνομωσίας οι 

οποίες δεν έχουν πολλές φορές επιστημονική βάση και θέση, ότι όταν το κοινωνικό κεφάλαιο 

απαξιώνεται από τις πολιτικές δυνάμεις ή μηχανισμούς του κράτους, γίνεται κατά αυτόν τον 

τρόπο ένα εύπλαστο κομμάτι στα χέρια του καπιταλιστικού σύστημα παραγωγής ιδεών και 

συνειδήσεων και ακόμα ευκολότερο στην διεθνιστικού τύπου ενοποίηση έξω και πάνω από 

την Ευρωπαϊκή, σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην ζωή των ανθρώπων από μικρή ηλικία 

παρεμβαίνει «ο μύθος» που σκοπό έχει την δημιουργία εντυπώσεων όπως του «ανήκειν» σε  

μια ευρύτερη κοινότητα ατόμων ή της διασκέδασης με διάφορους παραλληλισμούς όπως η 

χρήση ζωόμορφων σχεδίων στα διάφορα παραμύθια και «κόμιξ» με ανθρώπινες συνήθειες. 

Η στρέβλωση του όλου πράγματος υπάρχει από την στιγμή που τα έντυπα αυτά παραπιούν 

την πραγματικότητα, όσο απρόσωπη θα μπορούσε να είναι, καθώς επιστρατεύουν τον 

ψυχαγωγικό τους ρόλο για να εξυπηρετήσουν ιμπεριαλιστικά, διεθνιστικά ή και εθνικιστικά  

συμφέροντα, σκέψεις και σχήματα για τον υπόλοιπο κόσμο, για τα οποία χρειάζεται μια 

διάρκεια δεκαπέντε ετών κατά τους κλινικούς ψυχολόγους να αφομοιωθούν, δηλαδή όσο η 

ανάπτυξη μιας γενιάς. Κατά αυτόν τον τρόπο οι Α.Ματλάρ και Α.Ντόρφμαν στο βιβλίο τους 

«Ντόναλντ ο Απατεώνας, ή Η Διήγηση του Ιμπεριαλισμού στα Παιδιά» σηματοδοτεί μια νέα 

διάσταση του ιμπεριαλισμού καθώς οι ιστορίες του Ντίσνεϋ γίνονται «η μεγάλη διεθνική 

γέφυρα που βοηθάει όλα τα ανθρώπινα πλάσματα να επικοινωνούν μεταξύ τους».
167

 Εδώ η 

εξωγενής εκπαιδευτική διαδικασία πέραν των οριζόντων του κράτους όπως την είδαμε τον 

19
ο
 αιώνα αποκτά μια διάσταση βάση της οποίας η ιμπεριαλιστική στόχευση μπορεί να 

λειτουργήσει όχι μόνο παράλληλα αλλά και κατά της εθνικής, εφόσον κάθε καλοκαίρι και 

διακοπές διαμορφώνει έναν ηθικό κόσμο για το παιδί, καθώς ακόμα το βάζουν σε 

«καλούπια» τα οποία καθώς «μεγαλώνει στο σώμα και το μυαλό, δε μπορεί να εγκαταλείψει, 

από τη μια μέρα στην άλλη», με «το μέγιστο δυνατό κέρδος» βέβαια για τον Ντίσνεϋ.
168

   Ο 
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κόσμος του Ντίσνεϋ είναι ένας κόσμος που βλέπει τους γύρω με την λογική ότι όλοι πρέπει 

να υποκύψουν στις επιταγές του. Παρουσιάζει έναν αντεστραμμένο κόσμο με 

«υπανάπτυκτους λαούς» που μοιάζουν με παιδία, «αγαθούς αγρίους» οι οποίο δέχονται την 

ξένη ηγεμονία καθώς τους παραδίδουν τα πλούτη τους, αποδεικνύοντας «..ότι είναι το 

ακριβές αντίγραφο της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην μητρόπολη και την περιφέρεια, στην 

αυτοκρατορία και στην αποικία, στους αφέντες και στους σκλάβους».
169

  Δημιουργούνται έτσι 

πρότυπα ενός γυάλινου κόσμου τον οποίο μπορεί ο ιμπεριαλισμός από τούδε και στο εξής να 

σπάσει στα μάτια του ενήλικα και μαζί με αυτό να σπάσει τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς, 

μιας ολόκληρης τάξης, του μέλλοντος μιας κοινωνίας. Μοιάζει να παίζει το ρόλο στην ζωή 

μας μιας πληρωμένης συμφωνίας με το κακό καθώς έτσι θα αναγνωρίζεται ένας κυρίαρχός 

και εσύ να παραμένεις μόνο με το συναίσθημα ότι έχεις την ανάγκη του λες και δεν 

παραχώρησες απλόχερα σε τούτη την κοινωνία με την γέννησή σου κομμάτι της φυσικά 

κληροδοτημένης ελευθερίας σου όπως έλεγε ο Μπακούνιν, λες και πρέπει να την μοιράζεσαι 

με το κεφάλαιο.  

   Αν για παράδειγμα η ελευθερία ήταν το ιδανικό της αλλαγής έως και τον 21
ο
 αιώνα δεν 

αποτελεί κεκτημένη αξία της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο, αλλά πολλές φορές 

το προγεφύρωμα μιας αναγκαστικής, οικιοθελούς ή ιδιοτελής «υποταγής» των πολιτών, 

ειδικά κατά τον Μαρξ αν αυτή η ελευθερία σημαίνει ελευθερία του κεφαλαίου.
170

 Μπορεί να 

αναρωτηθεί κανείς εδώ εξ αρχής αν η έννοια της Δημοκρατίας δημιουργεί συνθήκες 

ελευθερίας και αν ευνοεί την έννοια του πλουραλισμού και του μοντέλου της αναπτυξιακής-

κοινωνικής δημοκρατίας στα πλαίσια οικοδόμησης της Ε.Ε.; Αν τελικά αυτό ισχύει, ένα 

δεύτερο ερώτημα είναι αν η ανάγκη ενός συνεχόμενου εκδημοκρατισμού μπορεί να 

αποτελέσει θετικό στοιχείο τόσο για τον πολίτη όσο και για τις ομάδες συμφερόντων αλλά 

και βιώσιμη μορφή διακυβέρνησης για το αναπτυξιακό μοντέλο δημοκρατίας στα πλαίσια 

όπου ο Διεθνισμός παρεμβάλλεται; Σε αυτό το σημείο της ανάπτυξης και έρευνας θα δούμε 

παρακάτω πως η έννοια της Δημοκρατίας είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την 

φιλελεύθερης μορφής πολιτική σκέψη όσο και για την πρακτική της πλουραλιστική μορφή 

διακυβέρνησης μέσω του αναπτυξιακού μοντέλου.  
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Κεφάλαιο 4
ο
 Η ιστορική συνέχεια και «αναγέννηση» της δημοκρατίας,  

 Α) Δημοκρατία ως την  φιλελεύθερη μορφή πολιτικής σκέψης.  

  Μια επαφή με την εξέλιξη της Δημοκρατίας αλλά και τις ανάγκες οι οποίες διαμορφώνουν 

την οικοδόμηση της Ε.Ε. και διαμορφώνονται μαζί της αποτελεί μια προσέγγιση η οποία όχι 

απλά φωτογραφίζει μια λογική, ιστορική και ως αξία διαδρομή, αλλά μια πρώτη απάντηση 

σε μια σύντομη αλλά μακροχρόνια οικοδόμηση με βάση το σύνολο των εξωγενών και 

ενδογενών προβλημάτων της στα πλαίσια μιας εποικοδομητικής και ειρηνικής συνύπαρξης 

και συνεργασίας των λαών της Ευρώπης. Αρχικά ως γενική αλήθεια θα μπορούσε να πει 

κανείς πως η άνθηση του δημοκρατικού πολιτεύματος τόσο στην γέννηση του στην 

αρχαιότητα όσο και στο 21
ο
 αιώνα έγινε ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν αλλά 

και τις παραδόσεις που το ευνοούσαν, ακόμα περισσότερο ειδικότερα στον Ευρωπαϊκό χώρο 

και την Αμερική μέχρι σήμερα. Περίπου τον 5
ο
 αιώνα π.Χ. άρχισε να διαμορφώνεται αργά 

ένα πρότυπο πολιτισμού με επίκεντρο τον «Λαό» και την κάθε «Πόλη», οι οποίες γνώρισαν 

ανάπτυξη και διαμόρφωσαν μια ξεχωριστή κουλτούρα όπως η Αθηναϊκή. Τα βασικά ιδεώδη 

βάση των οποίων χαρακτηρίστηκε η «κλασική Δημοκρατία», αποτελούν ακόμα μέχρι 

σήμερα πυλώνες όχι μόνο στατικούς αλλά ενεργητικούς της σύγχρονης δημοκρατίας. Αυτά 

είναι η ισότητα, η ελευθερία, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός στους νόμους, τον οποίο 

σεβασμό στιγμάτισε με την ζωή και τον θάνατο του ο Σωκράτης αλλά και την αντίθεσή του 

προς αυτούς. Όλα αυτά συγκεντρώνονται στη σημασία της έννοιας του ενεργού πολίτη ή 

καλύτερα των «ενεργών πολιτών» σήμερα και ως σημείο που διαφέρει με τότε είναι η άμεση 

συμμετοχή τους και την εκάστοτε εξουσία να ασχολείται με όλες τις υποθέσεις των πολιτών 

της, καθώς ακόμη δεν υπάρχουν διακρίσεις στα προνόμια μεταξύ των πολιτών και 

αξιωματούχων.   

   Θεωρώ πως αρκετά ωφέλιμο για την σημερινή εποχή στην προσπάθεια κατανόησης της 

ιδέας της δημοκρατίας είναι η «Αθηναίων Πολιτεία» του Αριστοτέλη(384-332π.Χ.). όπου 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «Δημοκρατία είναι η περίπτωση κατά την οποία τα ψηφίσματα 

έχουν μεγαλύτερη ισχύ από το νόμο αυτό, συμβαίνει στην πόλη όταν υπάρχουν και δρουν 

δημαγωγοί. Στις δημοκρατικές πόλεις που κυβερνιούνται κατά το νόμο, δεν κάνει ποτέ την 

εμφάνισή του ο δημαγωγός, αλλά είναι οι άριστοι πολίτες που έχουν την πρωτοκαθεδρία. Οι 

δημαγωγοί κάνουν την εμφάνισή τους εκεί όπου οι νόμοι δεν αποτελούν την υπέρτατη αρχή»
171

. 

Βέβαια στην δομή της αθηναϊκής δημοκρατίας συμπεριελήφθησαν μια σειρά θεσμικών 
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ελέγχων για την διασφάλιση έναντι των βιαστικών και αμετάκλητων αποφάσεων. Το 

οικοδόμημα αυτό άρχισε να υποχωρεί με την εμφάνιση αρχικά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 

και πολύ περισσότερο με την εγκαθίδρυση του Χριστιανικού δόγματος, όπου και τα δυο 

μετατόπισαν την έννοια του ενεργού πολίτη στην έννοια του καλού πιστού, δηλαδή 

δημιουργήθηκαν τεχνηέντως οι συνθήκες θωράκισης και εγκλωβισμού του ατόμου σε 

δογματικά στεγανά τα οποία πολλές φορές έγιναν και ο «τάφος» κάθε του πρωτοβουλίας ή 

συμμετοχικότητας η οποία ήταν πάντοτε ένας μονόδρομος μέσα από το τι όριζε το «δόγμα» 

για εκείνον και τους συνανθρώπους του. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο κρίνεται μόνο σήμερα 

διαχρονικά από εμάς με μια σταθερά η οποία είναι και η «τραγική ειρωνεία» της ματιάς μας 

πάνω στο φαινόμενο αλλά ουσιαστικά αποτυπώνει την έξω από κάθε πρακτική των 

δογμάτων ή του δογματικού «κόσμου» να επικοινωνήσει με την διαφορετικότητα, πράγμα 

που θα θελήσει να μετριάσει ο κοινωνικός χαρακτήρας των δογμάτων σήμερα.  

   Η δημοκρατία ουσιαστικά αναθερμαίνεται όλο και περισσότερο μέχρι τη στιγμή που η 

έννοια του «ανθρωπισμού» ή «ουμανισμού» στην λογοτεχνία και τις τέχνες θα δημιουργήσει 

τις προϋποθέσεις για μια διάδοχη κατάσταση από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. Η Ιταλία 

έγινε η «φωτοδόχος λαμπάδα» του πνεύματος της αναγέννησης για όλη την Ευρώπη 

πράγματι, όπως μπορεί να δει κανείς και μέσα από την τέχνη, το χαρακτικό έργο, του 

Άλμπερτ Ντύρερ ο οποίος περιόδεψε και σπούδασε την τέχνη στην Ιταλία με σκοπό να την 

μεταλαμπαδεύσει μέσα από τα χαρακτικά του έργα στις κάτω χώρες και τα Γερμανικά 

κρατίδια. Πάλι εδώ με ένα άλλο διεθνιστικό τρόπο η τέχνη θα μεταφέρει σε ένα πρώτο 

επίπεδο προσομοίωσης μια άλλη ερμηνεία της φύσης, της αρμονίας μέσα σε αυτήν και την 

ανάγκη αναζήτησης του πλαισίου λειτουργίας αυτών που δεν είναι άλλο από την δημοκρατία 

στην κλασική Ελλάδα και το πώς αυτή απεικονίστηκε από τους Ρωμαίους. Έτσι και η ιδέα 

της δημοκρατίας αρχίζει και αναπτύσσεται αναλόγως των εκάστοτε ιστορικών γεγονότων, 

μεταξύ αυτών και η επανεμφάνιση της έννοιας του κράτους ή του «έθνους κράτους» και 

συνάμα της γεωγραφικής διάρθρωσης που επηρεάζει με την σειρά της κάθε φορά τους 

λαούς.  

   Ο Διαφωτισμός είναι αυτός που θα επιφέρει την άνοδο του φιλελευθερισμού στην πολιτική 

σκέψη, καθώς και το ζωντανό παράδειγμα της εξέλιξης του κράτους στην Αγγλία και 

αργότερα στην Αμερική. Ο James Madison(1751-1836) ως πρωτεργάτης του αμερικανικού 

συντάγματος, ο Jeremy Bentham(1748-1832) άγγλος συγγραφέας και φιλόσοφος και ο James 

Mill(1773-1836) ιστορικός και φιλόσοφος, είναι αυτοί βάση των οποίων διαμορφώνεται το 

μοντέλο μιας προστατευτικής δημοκρατίας, της οποίας αρχή είναι η προστασία των πολιτών 

από τους κυβερνόντες, ώστε να υπάρχει η διασφάλιση ότι αυτοί που κυβερνούν θα 
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προωθήσουν μια εναρμονισμένη πολιτική με τα συμφέροντα του λαού. Οι φιλόσοφοι εκείνης 

εποχής με ένα επικοινωνιακό δίκτυο και δια μέσου αλληλογραφίας, τάσσονται υπέρ της 

ατομικής ελευθερία και ενάντια στην τυραννική διακυβέρνηση και την καταπίεση που 

ασκούσε ακόμα και η Εκκλησία, η παπική εκκλησία. Πυρήνας αυτών αποτέλεσαν και έγιναν 

μια σειρά θέσεων όπως ελευθερία αντί της απολυταρχίας(το αντίπαλο δέος της 

δημοκρατίας), την ισότητα αντί των ταξικών διαφορών, την επιστήμη και ορθολογική 

εξήγηση έναντι των δεισιδαιμονιών του δογματισμού και το κυνήγι μαγισσών που επέβαλε η 

Εκκλησία. Πίστευαν ότι η δημοκρατία αποτελεί το ιδανικότερο πολίτευμα και ήταν οπαδοί 

της προόδου, αξιώνοντας αλλαγές σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δράσης. Μέσα από την 

Γαλλική Επανάσταση και αλλά και την Αγγλική, έγινε εμφανής η ανεπάρκεια των 

«παλαιών» πολιτικών. Η Γαλλική Επανάσταση κατά τον Κορνήλιο Καστοριάδη «είναι η 

πρώτη επανάσταση που θέτει σαφώς την ιδέα μιας ρητής αυτοθέσμισης της κοινωνίας»
172

.Σε 

αυτό το πλαίσιο αρχίζει να αναπτύσσεται η ιδέα της αναπτυξιακής δημοκρατίας η οποία θα 

λάβει δυο αποχρώσεις, της ριζοσπαστική αναπτυξιακής δημοκρατίας και της φιλελεύθερης, 

των οποίων τις πρακτικές θα εξετάσουμε παρακάτω όσο αναφορά την ύπαρξη και συμβολή 

τους κατά τον 20
ο
 αιώνα με την πλουραλιστική μορφή διακυβέρνησης.   

   Στην στήριξη της φιλελεύθερης σκέψης συνέβαλαν τόσο τα γεγονότα μικρότερου μεγέθους 

όπως οι αγροτικές εξεγέρσεις για την φορολογία καθώς και πολύ περισσότερο η βιομηχανική 

επανάσταση, όσο και με το έργο τους οι Thomas Hobbes(1588-1679) και John Locke(1632-

1704). Ο Hobbes αρχικά σε πολιτικό επίπεδο σηματοδοτεί την πάλη του φιλελευθερισμού 

κατά της τυραννίας και ο  Locke τις καθαρές απαρχές της φιλελεύθερης συνταγματικής 

παράδοσης, καθώς θεωρείτε ένας από τους θεμελιωτές του συνταγματικού κράτους 

βορειοαμερικανικού τύπου.
173

 Ο Locke με ρεαλιστικό τρόπο περιγράφοντας μια «φυσική 

κατάσταση» του ατόμου ισχυρίζεται ότι αυτό έχει μια σειρά δικαιωμάτων όπως η ζωή, η 

ελευθερία και η περιουσία, τα οποία δικαιωματικά μπορεί να υπερασπιστεί και με την  χρήση 

βίας, άρα η κοινότητα την όποια έχουν ιδρύσει οι ελεύθεροι πολίτες με «κοινωνικό 

συμβόλαιο» έχει σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του καθώς και της ιδιοκτησίας 

του.
174

 Ο Locke υπερεκτιμά το δικαίωμα της «αντίστασης» κατά της άνομης εξουσίας και 

προφανώς προβάλει και την συνεχή του πεποίθηση ως οπαδός των Ουίγων, με την οποία 
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βλέπει την Αγγλική ιστορία ως μια συνεχή διαμάχη μεταξύ στέμματος, δηλαδή αυταρχικής 

μοναρχίας, με τον κοινοβουλευτισμό και τον τελικό θρίαμβο του με τον φιλελευθερισμό.
175

  

     Διαχειριζόμενος ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ με διαφορετικό τρόπο την έννοια της «φυσικής 

κατάστασης» διαβλέπει ότι ζώντας αρχικά οι άνθρωποι μέσα σε αυτή με αρμονία και ειρήνη, 

ελευθερία και φυσική ισότητα μεταξύ τους, τώρα έχουν μεταβεί σε μια κατάσταση 

ανισότητας, η οποία μετέτρεψε τον άνθρωπο σε ένα ανταγωνιστικό και εγωιστικό πλάσμα 

που συνειδητά μπορούσε να προκαλέσει κακό ο ένας στον άλλο, θεωρώντας τις πρωτογενείς 

κοινωνίες καλύτερες σε σχέση με τον ανερχόμενο αστικοεμπορικό κόσμο τον οποίο θεωρεί 

παρακμιακό.
176

 Ο Ρουσσώ κρίνει και αυτός με την σειρά του την απολυταρχία αλλά και την 

αστική κοινωνία και δημιουργεί το πεδίο όπου το «κοινωνικό συμβόλαιο» θα αποκτήσει 

άλλες παραμέτρους εκφράζοντας μια αναγκαιότητα της εποχής του αλλά και μια προσωπική 

«ηθική τάξη» όπως θα την χαρακτήριζε κανείς μέσω του συμβολαίου, απέναντι στον 

Άνθρωπο και την συνύπαρξη εξουσίας και Λαού. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως οι 

άνθρωποι για την διασφάλιση της ύπαρξης και ελευθερίας τους με σκοπό το κοινό καλό 

είχαν συνάψει ένα συμβόλαιο, βασισμένο στην νομοθεσία που έκανε ο λαός και την 

εφαρμογή της από μια κυβέρνηση υποχρεωμένη να λογοδοτεί στο λαό στα πλαίσια ενός 

συστήματος συνεργασίας (στοιχείο που θα δούμε παρακάτω στα πλαίσια ανάλυσης του 

πλουραλισμού), αυτοδιακυβέρνησης και προστασίας από τις ατομικές αδυναμίες, την 

αθλιότητα και τις φυσικές καταστροφές. Κατά αυτόν τον τρόπο εξυμνεί την «λαϊκή 

κυριαρχία» η οποία πηγάζει από το λαό και εν συνεχεία είναι αντίθετος με την μετάβαση της 

σε αντιπροσώπους το οποίο θα έβαζε σε λειτουργία ένα άδικο καθεστώς.
177

 Ο Schmidt 

πιστεύει πως ότι το να θεωρεί ο Ρουσσώ πως ο πυρήνας της κυριαρχίας βρίσκεται στην 

νομοθεσία, μια διαδικασία αποκλειστική του λαού χωρίς διαμεσολαβητές όπως βουλευτές 

και άλλους θεσμούς, τον τοποθετεί σε ένα σημείο υπέρ ενός «ριζοσπαστικού 

αμεσοδημοκρατικού» πολιτειακού καθεστώτος με περιορισμένες σχέσεις κυβερνόντων και 

κυβερνωμένων.
178

  

  Ο J.S.Mill(1806-1873) θα έχει μια αντίθετη άποψη από τον Ρουσσώ στα πλαίσια πάντα του 

φιλελευθερισμού για τον τρόπο διακυβέρνησης και το άριστό πολίτευμα, όπου για τον  Mill 

σημασία έχει η αντιπροσωπευτική κυριαρχία και το πολίτευμα εκείνο το οποίο προωθεί την 

αρετή και το πνεύμα των πολιτών ταυτόχρονα με την δυνατότητα των μελών της κοινωνίας 

να προστατεύσουν τα ίδια τα συμφέροντα και δικαιώματα τους. Προφανώς εδώ ο Mill θα 
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πρέπει να αποτελεί εξαίρεση αν σκεφτεί κανείς ότι η Αγγλική πολιτεία ή καλύτερα η αστική 

διακυβέρνηση δεν επιθυμούσε και δεν εξυπηρετούσε την εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

μελών της, ειδικά του λαού, εξυπηρετώντας σε μεγάλο βαθμό τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα τόσο τις 

ανάγκες της εκβιομηχάνισης με στόχο το κέρδος ακόμα και με την εργασία δωδεκάχρονων 

παιδιών, αλλά συνάμα κρατούσε έτσι ακολούθως και την λαϊκή συνείδηση να παραμείνει σε 

ελεγχόμενη κλίμακα. Παρ’ αυτά ο Mill επιθυμεί «ριζοσπαστικά» για την εποχή του την 

δικαιωματική αγωγή, μόρφωση και συμμετοχή στην διαδικασία πολιτικής βούλησης 

ειδικότερα όταν επικαλείται σε δεύτερο στάδιο την μεταφορά του δικαιώματος ψήφου όχι 

μόνο για τους άντρες αλλά και τις γυναίκες και τονίζει συνάμα πως η  εξάπλωση της 

δημοκρατικής αυτής αρχής είναι σαν «χείμαρρος» ασυγκράτητος ο οποίος κινδυνεύει από 

τρία πράγματα, την έλλειψη ικανής ηγεσίας, την τυραννία της πλειοψηφίας και την απειλή 

κατά της πνευματικής αυτονομίας.
179

 Προφανώς εδώ η έννοια «ριζοσπαστικά» δεν 

λειτουργεί γενικά και αόριστα σε ένα νοερά υποκινούμενο πλαίσιο μιας άλλης δημοκρατίας 

ή συνόλων αναπτυξιακής σκέψης και υφής, αλλά θέλει να δηλώσει ένα δίπολο, πρώτον την 

έντονη προσωπική επιθυμία του και αποτύπωση, συνάμα όμως της ανάγκης για μια 

συνένωση με ένα αξιακό σύστημα το οποίο θα φέρει η φιλελεύθερη σκέψη σε επίπεδο 

κοινωνίας και διακυβέρνησης τον επόμενο αιώνα, παράλληλα με ένα δυναμικά οικονομικά 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Κατά τον Held οι Ρουσσώ και Mill συμφωνούν σε ένα βασικό 

πράγμα που διαπερνά την φιλελεύθερη σκέψη διαχρονικά, στο ότι και οι δυο θεωρούν την 

δημοκρατική πολιτική ως βασικό μηχανισμό για την ηθική «αυτοανάπτυξη».
180

 Αυτό με την 

σειρά του θα βγάλει τον άνθρωπο από τον δογματικό και όπως θα ειπωθεί αργότερα τον 

«στενό κόσμο» στο άπειρο σύμπαν, αλλά συνάμα στηρίζει την δημοκρατική διαδικασία με 

την λογική της συμμετοχής στην πολιτική ζωή, ως ζωτικής σημασίας τόσο για ένα 

αναπτυσσόμενο «σώμα πολιτών» ενημερωμένο, όσο και την εφαρμογή αναπτυξιακής 

πολιτικής όπως έλεγε ο Mill.
181

 

   Μέσα από την ευρύτητα των απόψεων αυτών, συνοψίζοντας για την φιλελεύθερη μορφή 

πολιτικής σκέψης βλέπουμε πως ο φιλελευθερισμός στήριξε και στηρίχθηκε σε ένα αξιακό 

σύστημα όπως η ελευθερία της επιλογής, ο ορθός λόγος και παράλληλα συνδέθηκε με την 

διαδικασία, σε παιδαγωγικό επίπεδο, του ότι τα άτομα πρέπει να είναι ελεύθερα να 

ακολουθούν τις προτιμήσεις τους σε θρησκευτικό, πολιτικό και οικονομικό πεδίο στα 

πλαίσια υπεράσπισης ενός συνταγματικού κράτους και της ανταγωνιστικής οικονομίας της 
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αγοράς. Η προβληματική που θα παραμείνει για τον φιλελευθερισμό μέχρι και τον 20
ο
 αιώνα 

έχει να κάνει με την έννοια της ισορροπίας ανάμεσα στην ισχύ και το δίκαιο, της εξουσίας 

και το νόμο, της υποχρέωσης και του δικαιώματος, ώστε να έχουμε περισσότερο ή λιγότερο 

κράτος κατά μια έννοια, και την δημιουργία μιας σταθερής βάσης για την ανάπτυξη και 

άνθηση της οικονομίας και της ζωής και κατά αυτόν τον τρόπο πιο έκδηλα αυτό το κομμάτι 

περνά στην μερίδα ευθύνης και έκφρασης του φιλελεύθερου διεθνισμού. Το φαινόμενο θα 

είναι ακόμα πιο έντονο όταν μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το σύστημα ισορροπίας ισχύος 

θα εκτροχιαστεί τόσο εξαιτίας του πολέμου όσο και της εξασθένησης θεμελιακών του 

παραδοχών κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου, -παραπάνω αναφέραμε πολιτικές ηγετών 

ανάλογες σε ρόλο εφησυχασμού- αλλά και με την εισροή φιλελεύθερων, κομουνιστικών 

κοσμοπολίτικων και διεθνιστικών παραδοχών που ροκάνισαν το «κοσμοθεωρητικό 

παράδειγμα» δηλαδή την αποδοχή της πολιτειακής και κοσμοθεωρητικής ετερότητας 

στήριγμά τους στον διεθνή χώρο.
182

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια πιο 

υλιστικής βάσης προσέγγιση, η οποία έδωσε χώρο στις μαρξιστικές θέσεις, δηλαδή στο εκεί 

όπου αρχικά ο φιλελευθερισμός τον 19
ο
αιώνα στήριξε τις φιλοδοξίες των ανερχόμενων 

μεσαίων τάξεων της καπιταλιστικής βιομηχανοποιημένης κοινωνίας με στόχο το κέρδος.
183

 

Κατά αυτόν τον τρόπο ο λεγόμενος «κλασικός» φιλελευθερισμός υπό την λογική της 

«αρνητικής ελευθερίας» (που σημαίνει το άτομο να προστατευθεί από οποιονδήποτε 

περιορισμό που ενδεχομένως έθιγε την ατομικότητα του)
184

, εξυπηρετεί το νόμιμο δικαίωμα 

του ανεξέλεγκτου κέρδους των επιχειρηματιών, με αποτέλεσμα την αθλιότητα στις συνθήκες 

εργασίας των πολιτών αλλά και τα αδιέξοδα στον τομέα επιλογών τους και των δικαιωμάτων 

τους, τα οποία δια στόματος Σκουλά ο Έγκελς περιέγραψε ως την «υλική και ηθική μιζέρια» 

την οποία ο κόσμος των αστών δημιούργησε και διατηρούσε.
185

  

  Σίγουρα οι σοσιαλιστικές προσεγγίσεις δεν έχουν να κάνουν με μια μηδενιστική θέση και 

σκέψη για τον φιλελευθερισμό και αυτό διαπιστώνει κανείς από το γεγονός ότι ο Μαρξ κατά 

τον David Held παραδεχόταν τον αγώνα του φιλελευθερισμού ενάντια στην απολυταρχία, 

εχθρό και της δημοκρατίας, αλλά και την τυραννία καθώς αυτά αποτελούν ένα μεγάλο βήμα 

των φιλελεύθερων δημοκρατιών προοδευτικά στην πάλη για την χειραφέτηση, προφανώς της 

εργατικής τάξης.
186

 Αυτό που διαφοροποιεί τον Μαρξ από την φιλελεύθερη σκέψη είναι η 

θέση του την οποία σχηματίζει κριτικά εκ του αποτελέσματος της, δηλαδή όπως πίστευε η 
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ελευθερία είναι ανέφικτη όσο συνεχίζεται η εκμετάλλευση του ανθρώπου από την 

καπιταλιστική οικονομία(δηλαδή από τον άνθρωπο στην ουσία) την οποία ενισχύει και 

υποστηρίζει το κράτος και συνάμα στρέφει την ζυγαριά προς την ελευθερία του 

κεφαλαίου
187

. Αυτή η πρακτική προφανώς αντιμετωπίζει τον άνθρωπο αλλά και ομάδες που 

εμπεριέχονται σε μια κατά τα άλλα δημοκρατικά νοούμενη κοινωνία ως «μάζα» και 

φωτογραφίζει συνάμα ένα άλλο αξιακό σύστημα και αντίληψη, ουσιαστικά παραφράζοντας, 

βάση του οποίου ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα η δημοκρατία αντιμετωπιζόταν με 

αρνητικούς όρους από τους Πλάτωνα και Αριστοτέλη ως ένα σύστημα κυβέρνησης από τις 

μάζες. Βέβαια αυτή η ισχύς των μαζών από τον 18
ο
 αιώνα περιγράφει μια άλλη 

πραγματικότητα, το στίγμα της οποίας μας δίνει ο Σούμπετερ σχολιάζοντας την Δημοκρατία 

πως είναι μια μέθοδος, ένα «θεσμικό σύστημα προς λήψη αποφάσεων μέσω μιας 

ανταγωνιστικής πάλης προς απόκτηση της ψήφου του λαού»
188

, αρκεί όμως σήμερα να μην 

γίνεται ένα σύστημα υποταγής των οικονομικών απαιτήσεων μιας πλούσιας μειοψηφίας 

τύπου «ελίτ», οι οποίες στην τελική ανάλυση δεν περιγράφουν ούτε αφορούν, αλλά ούτε 

ακόμα λειτουργούν υπέρ και για το γενικό και δημόσιο όφελος και συμφέρον.  

 

 Β) Στα πλαίσια των σοσιαλιστικού και φιλελεύθερου Διεθνισμού, η Ανάπτυξη και 

διαμόρφωση μιας Πλουραλιστικής Διακυβέρνησης  

  Τα πλαίσια που ιστορικά θα αναπτυχθεί η πλουραλιστική μορφή διακυβέρνησης 

σχετίζονται με τα δεινά τόσο του Α΄ παγκόσμιου Πόλεμου και την εξαθλίωση του 

μεσοπολέμου με τις θυσίες υπέρ ενός κράτους ελεύθερου και ανθρώπινου, όσο και 

επιδείνωση που θα φέρει ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος στην Ευρώπη με επιπτώσεις στην 

οικονομία και της ανερχόμενης Αμερικής. Στο διάστημα αυτό ο κρατικός σχεδιασμός είναι 

αυτός που κατευθύνει κάθε προσπάθεια ανάκαμψης της κοινωνίας ή της συνέχισης του 

αγώνα με την υπόσχεση χρήσης των πόρων που εξοικονομούνται για την κοινωνική πρόνοια. 

Ο Hegel ορίζει ότι το «κράτος δεν είναι απλός ένας κυρίαρχος διοικητικός μηχανισμός, πόσο, 

μάλλον ένα αναγκαίο κακό, αλλά καθώς μεριμνά για τα  συλλογικά συμφέροντα, συνιστά μια 

αξία, καθεαυτή-την ενσάρκωση των ανώτερων ιδεών ενός λαού»
189

.  Μετά τα μοντέλα που η 

Ευρώπη προσέφερε όπως αφενός διάφορες μορφές φασιστικού κράτους και ολοκληρωτικών 

καθεστώτων όπως ο σταλινισμός στην Σοβιετική Ένωση, αφετέρου ενίσχυσε την ανάπτυξη 

της δημοκρατίας με την πρόοδο των δημοκρατικών θεσμών, την διεύρυνση του εκλογικού 

σώματος με το δικαίωμα ψήφου των γυναικών μόλις μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την 

επέκταση των εγγυήσεων χορηγούμενες στους πολίτες σε κοινωνικό και πολιτικό τομέα,
190

 

κατά την γνώμη μου αφετηριών για το οικοδόμημα της Ε.Ε. Κατά αυτόν τον τρόπο μας 

μεταφέρει συνειδητά σε ένα άλλο αξιακό σύστημα και εκτίμηση τόσο του περιβάλλοντος 
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όσο και των συνθηκών, όπου με την εμπιστοσύνη είναι εφικτή και η συγκατάθεση του λαού 

στις προσπάθειες του κράτους για κοινωνική πρόνοια. Δεν πρόκειται για παρθενογένεση 

εφόσον μέχρι εδώ υπήρξαν πολιτικές οι οποίες θέλησαν πρώιμα να φλερτάρουν  με την 

έννοια του «κράτους πρόνοιας», όπως στην Γερμανία η φιλεργατική πολιτική του 

συντηρητικού πρωθυπουργού Βίσμαρκ
191

. Αλλά και αυτή πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

στην Αγγλία από την κυβέρνηση των φιλελευθέρων του Asquith, εισάγοντας συντάξεις για 

την «Τρίτη ηλικία», σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλισης ανέργων.
192

 

Θα χρειαστεί μια μακρά περίοδος μέτρων και πολιτικών αλλαγών, έτσι ώστε οι πολίτες να 

εμπιστευτούν τον κρατικό παρεμβατισμό σε όλα τα επίπεδα της ζωής του, εκεί όπου η 

θεωρία του φιλελευθερισμού για το ρόλο του κράτους θα αναθεωρηθεί μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο με μια σειρά συντηρητικών κυβερνήσεων που εγγυώνται ισότητα 

ευκαιριών και ισονομία σε πόρους και δαπάνες, ακόμα και για τους πιο αδύνατους, 

λειτουργώντας έτσι με μια δεύτερη οπτική πιο κοντά στην δημοκρατία που περιγράφει ο 

Αλέξις ντε Τοκβίλ ως «εξίσωση συνθηκών» χωρίς διακρίσεις ανάμεσα σε οικονομικές 

τάξεις
193

. Ο οικονομικός σχεδιασμός, υπό το πέπλο του κεϋνισιανισμού που προηγήθηκε για 

την επίλυση της ανεργίας στην Αμερική την περίοδο του μεσοπολέμου,  είναι το εργαλείο σε 

κάθε κράτος πρόνοιας, όπως και τα συνδικάτα των εργατών αλλά και οι γυναίκες που 

εντάχθηκαν από την εποχή του μεσοπολέμου στην εργασία και σε κάποιες περιπτώσεις στην 

νόμιμη εργασία. Εφόσον έχουμε ένα παρεμβατικό κράτος μιας ανελεύθερης οικονομίας το 

οποίο ρύθμιζε, κατά τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, τους στόχους της παραγωγής, της 

συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές
194

. Η φορολογία θα παραμείνει στα επίπεδα που τέθηκαν 

από την περίοδο του μεσοπολέμου, με την υπόσχεση ότι οι πόροι αυτοί θα αποτελέσουν το 

«ευαγγέλιο» του κράτους πρόνοιας για τις θυσίες των πολιτών. Εφαρμόζεται κατά αυτόν τον 

τρόπο μια σοσιαλιστική λογική στα πλαίσια όμως του κοινωνικού φιλελευθερισμού.  

  Η αγγλική κυβέρνηση θα συμβάλει στην επέκταση του κοινωνικού κράτους, σύμφωνα με 

το πρόγραμμα που παρουσίασε ο W.Beveridge το 1942. Έτσι οι βάσεις του κοινωνικού 

κράτους έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάζοντας σε λειτουργία το σχέδιο επίθεσης 

στους «πέντε γίγαντες» την ανάγκη, την ασθένεια, την αμάθεια, την αθλιότητα και την 

ανεργία
195

.  Η αγγλική κυβέρνηση του Εργατικού κόμματος του Attlee (Labour), με την 

έκθεση του W.Beveridge, υποσχέθηκε (..) ένα ευρύ σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, το οποίο 

και θα κάλυπτε όλους τους πολίτες σε όλα τα στάδια της ζωής τους, «από την κούνια τους μέχρι 

τον τάφο»
196

.  

   Στην βόρεια Αμερική το φιλελεύθερο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας «New Deal» του 

1930, επί διακυβέρνησης F.D.Rousvelt, περιλαμβάνει μέτρα ανακούφισης ανέργων, γέρων, 

παιδιών, χήρων και τυφλών. Επέζησε ως το 1960 όπου το ακολούθησαν οι πολιτικές του 

«Νέου Συνόρου» του J.Kennedy και το πρόγραμμα της «Μεγάλης Κοινωνίας» του Lyndon 

Johnson με την προσπάθεια βελτίωσης των δικαιωμάτων των μαύρων
197

.  
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   Όλα τα δυτικά κράτη υιοθέτησαν πολιτική οικονομικής παρέμβασης με στόχο την 

αποτροπή επιστροφής στην εκτεταμένη ανεργία του μεσοπολέμου, όπως αυτήν με το «κραχ» 

της δεκαετίας του ’30. Στην επανεκτίμηση του ρόλου του κράτους από τούδε και στο εξής 

για τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις σημασία έχει η λειτουργία του οικονομικού σχεδιασμού 

στη βάση του κεϋνισιανισμού. Η παρέμβαση του J.M.Keynes στην Αμερική είναι εξαιτίας 

της αδυναμίας της καπιταλιστικής οικονομίας να αυτορυθμιστεί. Αυτό έδειξε η οικονομική 

κρίση του 1930 αλλά και ο φόβος από την άνοδο, του αντίπαλου δέους, της οικονομίας της 

Ρωσίας. Ο οικονομικός αυτός σχεδιασμός εκμηδένισε την ανεργία στα χέρια του 

J.M.Keynes, ο οποίος υποστήριξε πως για να αναθερμάνει η κυβέρνηση την οικονομία, 

πρέπει να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες, είτε να μειώσει τους φόρους. Μια «τονωτική 

ένεση» για να μπορούν οι κυβερνήσεις να διαχειριστούν την ζήτηση αλλά και να είναι ικανές 

να ελέγξουν απασχόληση και ανάπτυξη για την ευημερία. Η αμερικανική ευημερία ήρθε 

τελικά με τον τερματισμό της οικονομικής ύφεσης από την επέκταση των εξοπλιστικών 

δαπανών
198

.  

  Μεταπολεμικά όλες οι χώρες οι οποίες λειτούργησαν βάση του κοινωνικού 

φιλελευθερισμού υιοθέτησαν το κεϋνσιανό μοντέλο, αναγνωρίζοντας το ως κλειδί μιας 

«μακράς περιόδου ραγδαίας οικονομικής άνθησης», πρωτοφανούς ιστορικά για τις δεκαετίες 

1959 και 1960
199

. Η επιτυχία των έντονων αυτών παρεμβατικών κυβερνήσεων δημιούργησε 

ένα δίκτυο όπου ο κρατικός τομέας λειτούργησε εις βάρος του ιδιωτικού στην οικονομία. 

Άσκησαν όπως είναι φυσικό παρεμβάσεις και σε άλλους τομείς όπως της παιδείας, υγείας, 

κοινωνικής αρωγής, αγοράς εργασίας και πολεοδομίας. Έτσι η ελευθερία της επιλογής, η 

ισότητα των ευκαιριών και η ενίσχυση των ασθενέστερων, είναι «χορηγία» του κράτους 

πρόνοιας, εγκαινιάζοντας έτσι και μια νέα εποχή. Έτσι σε επίπεδο διακυβέρνησης η 

οικοδόμηση της Ε.Ε. είναι λογικό να έχει ως αφετηρία την λογική κέρδους οφέλους και να 

ξεκινά από τον οικονομικό παράγοντα, χωρίς βέβαια να γνωρίζει την έκταση ή τις 

μελλοντικές και πολιτικές ή νομικές προτεραιότητες και απαιτήσεις του εγχειρήματος και 

αργότερα δομικού συστήματος.  

  Το έργο του κράτους πρόνοιας θα ενισχύσει το Β΄ μισό του 20
ου

αιώνα, το έργο του 

αμερικανού πολιτικού φιλοσόφου John Rawls με την «Θεωρία της Δικαιοσύνης», 

αναφερόμενος στην γενική αντίληψη της δικαιοσύνης. Διατυπώνει ακόμα την πεποίθηση ότι 

όλα τα κοινωνικά αγαθά, όπως ελευθερία, ισότητα και πλούτος πρέπει να διανέμονται ίσα 

εκτός αν μια άνιση διανομή κάποιου ή όλων των αγαθών αποβαίνει προς όφελος των 

λιγότερο ευνοημένων. Η πρώτη αυτή αρχή δίνει προτεραιότητα στις βασικές ελευθερίες και 

στα ίσα αστικά και  πολιτικά δικαιώματα που πρέπει να έχει κάθε άτομο και είναι σημαντικά 

για τον φιλελευθερισμό
200

. Ακόμα υπερασπιζόμενος ο Rawls την ανάγκη αναδιανομής των 

οικονομικών πόρων και την κοινωνική πρόνοια, συνδέει την έννοια της ισότητας με την 

δικαιοσύνη και διατυπώνει τη θεωρία της «αρχής της διαφοράς». Σε αυτήν την αρχή 
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κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, αναγνωρίζοντας ανισότητα μέχρι ενός σημείου, θα 

έπρεπε να ρυθμιστούν με τρόπο που να ευνοηθούν οι λιγότερο ευκατάστατοι
201

.  

  Το αντίπαλο δέος αυτής της θεωρίας είναι το έργο του Robert Nozick, ο οποίος θεωρεί 

ανισότητα την παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και καταδικάζει κάθε μορφή 

κοινωνικής πρόνοιας και φορολόγησης υπέρ της, θεωρώντας την κλοπή, εκτός αυτή που 

γίνεται για την διατήρηση και προστασία του συστήματος
202

.  Θέτει με αυτόν τον τρόπο μια 

ισχυρή αξίωση για τον νεοφιλελευθερισμού ως πολιτική ιδεολογία που θα ακολουθήσει, 

φωτογραφίζοντας συνάμα ένα μέρος της αδυναμίας του κοινωνικού φιλελευθερισμού να 

λύσει προβλήματα που δημιουργούνται. Κατά αυτό τον τρόπο το μοντέλο του παρεμβατικού 

κράτους, με αφετηρία την οικονομία θα λυγήσει την δεκαετία του 1970, όταν άρχισαν να 

εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια κόπωσης του κεϋνσιανού μοντέλου. Η οικονομική κρίση, 

μετά την συμφωνία του Bretoon Woods, έπεισε τις «ελίτ» των βιομηχανικών κρατών να 

εγκαταλείψουν τον κεϋνσιανισμό.  

  Προφανές μέχρι εδώ είναι ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή διεθνισμού σύμφωνα με την 

εικόνα πρακτικά και θεωρητικά που δημιουργείται, αλλά παράλληλα και σε ένα πεδίο 

αλληλεξάρτησης πρώτης μορφής άμεσα. Οι ανταγωνισμοί των παγιωμένων ομάδων «ελίτ», 

κατά τον Βέμπερ, δεν έδωσα ακόμα και σε αυτή την χρονική στιγμή πολλά περιθώρια ώστε 

να απεικονιστεί ο ρόλος του πολίτη ή των ενδιάμεσων ομάδων, μεταξύ αυτού και της 

εκλεγμένης εξουσίας από αυτές, όπως είναι θρησκευτικές ενώσεις, επαγγελματικά σωματεία, 

ομάδες και κοινοτικοί όμιλοι καθώς και κόμματα τα οποία τέμνουν την ζωή των ανθρώπων 

με σύνθετους τρόπους και τους συνδέουν. Τον ρόλο αυτό ανέλαβε μια ομάδα θεωρητικών 

της «εμπειρικής Δημοκρατίας» ή Πλουραλιστές, εξετάζοντας απευθείας την δυναμική των 

ομάδων. Είχαν ως στόχο τους να περιγράψουν τις πραγματικές λειτουργίες της δημοκρατίας 

καθώς και την συμβολή της στην ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας, καταδεικνύοντας ένα 

άλλο ρεύμα στην πολιτική σκέψη αυτό της «εμπειρικής δημοκρατικής θεωρίας» που σκοπό 

είχε την ρεαλιστική και αντικειμενική αποτύπωση της πραγματικότητας. Η πλουραλιστική 

θεωρία της δημοκρατίας έχει με την φιλελεύθερη θεωρία της αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίας κοινούς δυο στόχους, ότι επιδιώκει να ανατρέψει την ολοκληρωτική κυριαρχία 

και να ελέγξει την δημοκρατικά εκλεγμένη εκτελεστική εξουσία, σημείο το οποίο για 

μερικούς αναλυτές αποτελεί μια προβληματική σε σχέση με την θέληση της πλειοψηφίας.
203

 

Για τον Mill  το πλαίσιο για την ανάπτυξη της ατομικότητας, της ανθρώπινης λογικής, της 
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ελευθερίας και του ορθολογισμού είναι αυτό μιας πλουραλιστικής κοινωνίας και της 

αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης, της οποίας συνοψίζει τους σκοπούς στο να διασφαλίσει την 

ασφάλεια προσώπων και ιδιοκτησίας, αλλά και ίση δικαιοσύνη για όλα τα άτομα.
204

 Η 

συμβολή της δημοκρατίας σε αυτό έχει να κάνει συνάμα με μια μεταβολή της η οποία 

χρονικά-ιστορικά προηγήθηκε, δηλαδή ότι ενώ αρχικά συνδεόταν με την συνάθροιση των 

πολιτών σε συνελεύσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις, από τον 18
ο
 αιώνα συνδέεται με το 

δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στον καθορισμό της συλλογικής βούλησης μέσω των 

εκλεγμένων αντιπροσώπων. Προφανώς εδώ και η συνεισφορά του σοσιαλισμού αφορά μια 

άλλη διάσταση, αυτή της συνείδησης και του ότι τα μέλη των ομάδων καταλαβαίνουν έτσι 

όχι μόνο τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους όπως θα δούμε παρακάτω. Έτσι 

η φιλελεύθερη και αντιπροσωπευτική δημοκρατία στην σύγχρονη μορφή διακυβέρνησης 

μπορούσε τώρα να λειτουργεί μέσα από ένα δίπολο, του να είναι ως μια μορφή 

διακυβέρνησης υπόλογη και συνάμα δυνητικά σταθερή χρονικά και σε μεγαλύτερη εδαφική 

έκταση. Κατά αυτόν τον τρόπο αυτή «η έκταση» που λαμβάνει της δίνει την δυνατότητα και 

την φέρνει σε θέση κατά τον Mill να αγκαλιάζει όλα τα διαφορετικά συμφέροντα και κάθε 

εδαφική επικράτεια και πληθυσμό,
205

 ακριβώς όπως αναπτύσσεται και οικοδομείται 

μεταπολεμικά μέχρι σήμερα και λειτουργικά η Ε.Ε.   

   

 Κεφάλαιο 5
ο
 Η Πλουραλιστική μορφή διακυβέρνησης και το μοντέλο της   

αναπτυξιακής Δημοκρατίας.  

  Α) Η πλουραλιστική μορφή Διακυβέρνησης, μοντέλα σε σύγκριση   

  Με τον ίδιο τρόπο η πλουραλιστική θεωρία με την ανάλυση της δυναμικής των ομάδων 

συμφερόντων, η οποία αναπτύχθηκε από τους A.F.Bentley και D.B.Trumam(1951) για την 

πολιτική στις Η.Π.Α., βασίζεται πρώτον στην λογική ότι η διαδικασία και το περιεχόμενο της 

πολιτικής ανάγονται στην συνεργασία, στη σύγκρουση και κατανομή εξουσίας μεταξύ 

οργανωμένων ομάδων συμφερόντων και δεύτερον στην υπόθεση ότι όλα τα συμφέροντα 

μπορούν να εκφραστούν και οργανωθούν, έτσι είναι δυνατόν να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ 

όλων των συμφερόντων.
206

 Εδώ η πολιτική ορίζει και οικοδομεί την συνεργασία, τα 

συμφέροντα και τελικώς την οικονομία και όχι αντίστροφα η οικονομία να δημιουργεί την 

βάση των πολιτικών που θα ακολουθηθούν, το ακριβώς αντίθετο της «πολιτικής ένωσης» της 
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Ε.Ε. η οποία έπεται των διαδικασιών ή καλύτερα αναμένεται.
207

  Όπως αναφέρει ο Held η 

ύπαρξη ποικίλων και ανταγωνιστικών συμφερόντων αποτελεί την βάση τόσο μιας 

δημοκρατικής ισορροπίας όσο και μιας θετικής ανάπτυξης της δημόσιας πολιτικής.
208

 Με μια 

ακόμα θετική ματιά, πρακτικά αν δει κάνεις το πεδίο του ανταγωνισμού, μπορεί να αισθανθεί 

ότι στην όποια προνομιακή πρόσβαση κάποιου οργανισμού ή ομάδας στην πολιτική εξουσία, 

αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία ώστε να παρακινεί τους αντιπάλους ως φορείς να 

οργανωθούν και τελικά να εξισορροπήσουν την προνομιακή αυτή πρόσβαση με βάση και την 

ισότητα των ευκαιριών. Να πούμε εδώ πως αυτό το ανταγωνιστικό κλίμα σε ένα δυναμικά 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον παγκόσμια αλλά και στην μεταπολεμική Ευρώπη θα προκαλέσει 

και το ενδιαφέρον των συμμάχων όπως οι Η.Π.Α., μετά βέβαια και την ενημέρωση 

αδυναμίας ενίσχυσης από την Μεγάλη Βρετανία τον Φεβρουάριο του 1947. Αυτή η 

οικονομική και στρατιωτική εμπλοκή των Αμερικανών στην Ευρωπαϊκή ήπειρο αρχικά με το 

«Δόγμα Τρούμαν» το οποίο προσέφερε συγχρόνως βοήθεια σε Ελλάδα και Τουρκία, θα έχει 

συνέχεια με το σχέδιο Μάρσαλ και την σχετική «ανοικοδόμησή» της Ευρώπης, χωρίς βέβαια 

να ξεχνάμε την παράλληλη αναχαίτιση του κομμουνισμού. Σε σχετική του ομιλία στο 

Κογκρέσο το Μάρτιο 1947 ο Πρόεδρος Truman ανέφερε πως οι ΗΠΑ έπρεπε να 

υποστηρίξουν τους «ελεύθερους λαούς που αντιμετωπίζουν τις όποιες απειλές από 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς εχθρούς».
209

 Έτσι η επακόλουθη παροχή αυτής της οικονομικής 

και στρατιωτικής βοήθειας στις δύο αυτές χώρες σήμανε και την σταδιακή ενσωμάτωση 

αυτών στο πολυποίκιλο δυτικό στρατόπεδο, χωρίς βέβαια να προϋποθέτει και τα ανάλογα 

επίπεδα εκδημοκρατισμού, το οποίο  θα ακολουθήσει η υπογραφή της Συνθήκης του ΝΑΤΟ 

(1949), µια αμυντική συμμαχία σύμφωνα µε την οποία «η όποια ένοπλη επίθεση εναντίον 

μιας χώρας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη ή την Αμερική, θεωρείται ως επίθεση προς όλα τα 

κράτη µέλη» (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αρ. 5 της Συνθήκης). 

   Ο πλουραλισμός, ως βασικό στοιχείο ενός δημοκρατικού καθεστώτος, σύμφωνα με μια πιο 

παραπάνω πρακτική-προβληματική των ανταγωνισμών των «παγιωμένων ομάδων ελίτ» 

αλλά και του γεγονότος της μη επαρκούς ανάδειξης του έργου και της αξίας των ομάδων 

συμφερόντων και άσκησης πίεσης αργότερα θα συνταυτιστεί ακόμα, σύμφωνα με τον 

Schumpeter, με το γεγονός ότι τα δημοκρατικά από τα μη δημοκρατικά καθεστώτα  

διαφέρουν σε τρία πράγματα στον: α) τρόπο που επιλέγονται οι πολιτικοί ηγέτες, β) στο ότι 

οι εκλογείς είναι περισσότερο απαθείς και λιγότερο ενημερωμένοι, γ) ότι οι μεμονωμένοι 
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πολίτες έχουν ελάχιστη ή καθόλου επίδραση στην πολιτική και δ) ότι οι πολιτικοί 

εκπρόσωποι είναι διαμορφωτές γνώμης. Προφανώς αυτή η ταύτιση έχει να κάνει με την 

χάραξη μιας στρατηγικής για τους πλουραλιστές στην οποία αρμόζει ο δημοκρατικός χώρος 

καθώς και η αξία που έδιναν όπως ο  Madison στις «μερίδες» κατά αυτόν, δηλαδή τις ομάδες 

συμφερόντων ή πίεσης, σε έναν κόσμο όπου το «σύνθετο βιομηχανικό σύστημα», προφανώς 

του κεφαλαίου, διασπά τα κοινωνικά συμφέροντα και δημιουργεί μια ποικιλομορφία 

αιτημάτων.
210

 Ευεργετικά θα έλεγε κανείς, για το γεγονός ότι έτσι δημιουργείτε ένας ζωτικός 

χώρος δράσης για τις ομάδες συμφερόντων και ένα πλαίσιο έκφρασης δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, καθώς συνάμα για τους πλουραλιστές «οι μερίδες» είναι δομική πηγή 

σταθερότητας, κέντρο έκφρασης της δημοκρατίας και όχι απειλή, προφανώς της 

δημοκρατίας αλλά και του γενικού δημόσιου συμφέροντος, το οποίο στηρίζεται στο 

αντιπροσωπευτικό σύστημα και σύνταγμα. Συνάμα είναι εναντίον της πλειοψηφικής 

λαϊκίστικης Δημοκρατίας με συνέπεια την ταύτιση τους με ένα μοντέλο το οποίο για τους 

πλουραλιστές αυτό σημαίνει αντιπροσώπευση των ψηφοφόρων μέσω υπεύθυνων 

εκπροσώπων για μια όχι άμεση λαϊκή κυριαρχία αλλά μια υπεύθυνη κοινοβουλευτική και 

κυβερνητική κυριαρχία.
211

    

    Η χρονική και χωρική παρουσία του πλουραλισμού έχει ακόμα μια διάσταση η οποία στην 

βάση της εκφράζει μια κοινωνική ανάγκη της οποίας πυρήνας είναι το «κοινωνικό 

συμβόλαιο», αλλά και μια δημοκρατικής υφής έκταση και έκφραση όπου οι πολίτες 

οργανώνουν τα συμφέροντα τους σε πολυάριθμα και αυτόνομα κινήματα, ενώσεις, κόμματα 

και συνδέσμους, τα οποία δεν αποτελούν στατικό χώρο, αλλά ανταγωνίζονται στο πεδίο της 

κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας.
212

 Μέσα από την πολυμέρεια του ως βασικό 

χαρακτηριστικό σε αντιδιαστολή με τον μονισμό ή δυϊσμό ο πλουραλισμός, στην πολιτική 

επιστήμη χρησιμοποιείται ως εμπειρικός και κανονιστικός όρος για να περιγράψει μη 

μονιστικές αλλά πολυμερώς οργανωμένες μορφές πολιτικής βούλησης και τάξεις 

πραγμάτων. Τονίζοντας την πολυμέρεια τους μεταξύ κράτους και κοινωνίας, με βέβαιη την 

αντίθεση τους με αυτήν του φιλελευθερισμού του οποίου η κοινωνία αποτελείται θεωρητικά 

από απομονωμένα άτομα, οι πλουραλιστές εξαίρουν την ελευθερία διαμόρφωσης γνώμης, 

έκφρασης της βούλησης, της οργάνωσης και συσπείρωσης των ενώσεων αντιπροσώπευσης 

συμφερόντων καθώς και την έκφραση της θέση τους κατά της συγκέντρωσης εξουσίας, με 
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την διασπορά της σε κράτος, κοινωνία και οικονομία.
213

 Προφανώς η δυναμική που εκφράζει 

η διασπορά της εξουσίας σε αυτό το τρίπτυχο έχει να κάνει με ένα «πεδίο μαχών» όπου η 

αυτονόμηση του φιλελευθερισμού από τον 19ο αιώνα από την μια μεριά δημιούργησε αυτές 

τις συνθήκες οι οποίες έδωσαν μονομερώς ευελιξία στην «Αγορά» και παράλληλα φόρτωσαν 

πολλά δεινά στην κοινωνία όπως είδαμε παραπάνω, μέχρι τον σχηματισμό και την έλευση 

του κράτους πρόνοιας, αλλά εκ του αποτελέσματος στον 20ο αιώνα δεν δημιούργησε 

συνθήκες βιωσιμότητας δικές της αλλά και της κοινωνικής ανάπτυξης και έκφρασης. Όπως 

αναφέραμε παραπάνω μέσω του Mill είναι ότι η αντιπροσωπευτική κυβέρνηση εγγυάται την 

ασφάλεια των προσώπων και της ιδιοκτησίας, αλλά αυτό τώρα το οποίο μπορεί να νοηθεί ως 

ασφάλεια κατά τον Schmidt στα πλουραλιστικά συστήματα είναι το γεγονός ότι κάτοχοι 

εξουσίας χαλιναγωγούνται από αντίβαρα στην νομοθετική και εκτελεστική εξουσία αλλά και 

από θεσμικούς ελέγχους.
214

 Σημασία για τους πλουραλιστές δεν έχει πια κοινωνική τάξη 

αστική ή εργατική εξουσιάζει, αλλά τους ενδιαφέρει η πλουραλιστική δομή και διάρθρωση 

της κοινωνίας μιας χώρας, καθώς και μέσω του φιλελευθερισμού ο ανταγωνιστικός 

χαρακτήρας της διαμόρφωσης πολιτικής βούλησης και τελικά λήψης αποφάσεων.  

   Ένα παράδειγμα χώρας μέσα από την συλλογιστική του Fraenkel, αποτελεί η 

ομοσπονδιακή μορφή της Γερμανίας, η οποία διακρίνεται για την ετερογενή δομή της και για 

το γεγονός ότι ο λαός της είναι διαρθρωμένος σε πολλά επίπεδα(η πολυμέρεια που 

αναφέραμε πιο πάνω) σε μια «πλουραλιστική κοινωνία», εν αντιθέσει με την Λαϊκή 

Δημοκρατία της Γερμανίας.
215

 Με το παράδειγμα αυτό επαληθεύεται η έννοια της 

«πολυμέρειας» σε κράτος και κοινωνία ως χαρακτηριστικό της πλουραλιστικής θεωρίας και 

συνάμα διαμορφώνεται μια νέα «συνθήκη» για την έννοια του «Δήμου» από τους 

πλουραλιστές. Η έννοια του «Δήμου» διαφοροποιείται σύμφωνα με τον Fraenkel, από αυτήν 

των φιλελευθέρων οι οποίοι τον θεωρούν ως το σύνολο αυτών οι οποίοι ζουν με ένα ενιαίο 

κράτος, αλλά ως επί το πλείστον απομονωμένων ατόμων που προσπαθούν να πετύχουν μια 

ομοφωνία στις δημόσιες υποθέσεις τους, σε αντίθεση με αυτή των πλουραλιστών όπου ο 

ορισμός του Δήμου τονίζει τα μέλη μιας διαφοροποιημένης κοινωνίας και οργανωμένης σε 

διάφορα σωματεία, ομάδες, κόμματα και συνδέσμους των οποίων στόχος είναι σε συλλογικό 

επίπεδο η επίτευξη, είτε σιωπηρών συμβιβασμών, είτε ρητών συμφωνιών και προφανώς μιας 

κυβέρνησης μέσο συμβιβασμών.
216

 Μπορεί να υποθέσει κανείς πως έτσι διαφοροποιείται η 

θεωρία και πρακτική από το φοβικό σημείο της ενοποίησης που επιχειρείται άμεσα από τον 
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Διεθνισμό τόσο σε φιλελεύθερο επίπεδο όσο και σοσιαλιστικό. Η πρώτη δεκαετία μετά τον 

Β΄Παγκόσμιο πόλεμο, μας διαβεβαιώνει ο Held χαρακτηρίζεται ως μια περίοδος 

«συναίνεσης» αλλά και πίστης στην εξουσία και την νομιμότητα.
217

 Προφανώς η θέση του 

Fraenkel παραπάνω δεν εκφράζει μόνο μια μαρξιστική πνοή στον συλλογισμό του, αλλά την 

προσφορά του σοσιαλισμού και συνάμα μια ανάγκη που αποπνέει η κοινωνία κατά την 

πρώτη και ουσιαστική επαφή των ομάδων για μια δυναμική δράση σε έναν μεταβαλλόμενο 

γοργά κόσμο, ο οποίος θέλει να θέσει πλαίσια συλλογικοτήτων που δημιουργούν δεσμούς 

συνοχής σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς μπορεί έτσι αυτό να εκφράσει και την 

προσπάθεια οικοδόμησης της Ε.Ε. χωρίς κάθε φορά αυτή να γίνεται μια πίστη χωρίς πίστη 

εξαιτίας και της πολυεπιπεδότητας της διαδικασίας, όπως υπηρετούν και οι νεολειτουργιστές 

εν αντιθέσει της εικόνας της τελική ενοποίησης ως μια κατάσταση. Σε αυτό το τελευταίο σε 

επίπεδο ενοποίησης και την αντίληψή του ως διαδικασία και όχι ως κατάσταση, αυτό που 

εννοείται είναι ότι κατά το ήμισυ του νεολειτουργισμού στον πολιτικό μηχανισμό διάδρασης-

διάχυσης(political spillover) αναφερόνταν πολιτικές πιέσεις που θα δημιουργούνταν μέσα 

στα ίδια τα κράτη για περισσότερη ενοποίηση από τις ομάδες συμφερόντων. Έτσι λοιπόν 

κατά τον νεολειτουργισμό η διαδικασία  της ενοποίησης μετά και την εκκίνηση της 

προωθείται και υπαγορεύεται κατά  ένα μέρος από την οικονομική αλληλεξάρτηση και κατά 

άλλο από τη δράση των  οργανωμένων ομάδων συμφερόντων.
218

 

  Η ευημερία της κοινωνίας είναι ο επόμενος σταθμός για τον πλουραλισμό, με κάποιες 

αποστάσεις από τον είδη γνωστό εγωκεντρισμό των ενώσεων συμφερόντων, από των οποίων 

την ένταση θα μας διαφυλάξει κατά τον Fraenkel η μέριμνα του κράτους του οποίου 

καθήκον είναι να λειτουργεί και ως φύλακας κοινωνικών συμφερόντων. Η σύγχρονη μορφή 

της Δημοκρατίας προϋποθέτει κατά τον Neuman τον πλουραλισμό ελεύθερων κοινωνικών 

ενώσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, γι’ αυτό κάνει λόγο για «υπαρκτό 

πλουραλισμό», προαπαιτούμενο του οποίου είναι ένα ισοζύγιο και μια ισορροπία δυνάμεων 

μέσα από κοινωνικοπολιτικές παρεμβάσεις με απώτερο σκοπό την προώθηση των 

συμφερόντων των κατώτερων κοινωνικών τάξεων.
219

 Προφανώς για τον Neuman η 

προσπάθεια θα κριθεί όχι εκ του αποτελέσματος αλλά από την πρόθεση κατά τον σχεδιασμό 

της ορίζοντας από την αρχή ξεκάθαρα η κάθε πλευρά την αποστολή της. Ο Neuman 

προτείνει για το σκοπό αυτό ένα «κράτος ικανό» να μπορεί να διαμορφώσει οικονομικής και 

κοινωνικοπολιτικής υφής υποθέσεις, καθώς ορίζει ακόμα πως καθήκον αυτού του κράτους 
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είναι η αναγκαία μεταβολή του από «φιλελεύθερο κράτος δικαίου» σε ένα «κοινωνικό 

κράτος δικαίου» με εκτενέστερα καθήκοντα, προσεγγίζοντας έτσι κατά τον Schmidt τις 

θεωρίες της «κοινωνικής Δημοκρατίας»,
220

 και εκτός των άλλων εδώ φωτογραφίζει την 

μορφή και δομή που έλαβε ο νεορεαλισμός μέσα από την εικόνα του Έθνους Κράτους στις 

μέρες μας, προφανώς ως επιστήμη στην βάση του ρεαλισμού να εντοπίζει ζητήματα προς 

επίλυση.  

 

 Β) Το μοντέλο της Αναπτυξιακής Δημοκρατίας στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

οικοδόμησης.  

   Όπως και στον περασμένο αιώνα έτσι και εδώ, τα χρόνια δηλαδή που ακολούθησαν τον 

δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικότερα τις δεκαετίες 1950 και 1960, η αναπτυξιακή 

Δημοκρατία σε ένα πάλι μεταβατικό στάδιο θα παίξει καθοριστικό ρόλο για το γεγονός ότι 

τον πρώτο λόγο έχει η κρατική πρόνοια και μέριμνα, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό 

επίπεδο. Όπως αναφέρει ο Held ένα «κράτος μέριμνας» φαίνεται να προβάλει από την 

συλλογιστική ότι όλα τα κόμματα τις δεκαετίες 1950 και 1960 πίστευαν πως αν κατακτήσουν 

την πολιτική εξουσία, με την παρεμβολή τους θα τροποποιούσαν τη θέση των άδικα 

προνομιούχων, πράγμα που εκφράζει μια πολιτική αντίληψη προσανατολισμένη στην 

κρατική πρόνοια ή σοσιαλιστική ή ακόμα ρεφορμιστική, προφανώς όχι επαναστατική 

βασισμένη στην λογική ανατροπής του κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος, οι οποίες ανάγονται 

σε μερικές από τις ιδέες και αρχές της «αναπτυξιακής Δημοκρατίας».
221

 

   Αν κοιτάξει κανείς την ιστορική διαδρομή του όρου αναπτυξιακή δημοκρατία, θα δει μια 

έννοια όχι στατική με τον εαυτό της αλλά και με το τι προβλέπει μέσα από την δημοκρατία 

για την κοινωνία, αλλά σταθερά προσκείμενη σε δυο πράγματα, τα υλικά αποτελέσματα της 

δράσης της στα θέματα αδύναμων πολιτών πράγμα το οποίο αποτελεί και την διαφορά της σε 

σχέση με τις μέχρι τώρα «δημοκρατίες» και μια πρακτική που εκφράζεται μέσα από την 

βάση ενός συνασπισμού και προφανώς αφορά ομάδες συμφερόντων την αξία των οποίων 

ανέδειξε ο πλουραλισμός παράλληλα. Κατά τον Schmidt τον 20
ο
 αιώνα οι C. B. Macpherson 

και D. Held μιλώντας για «αναπτυξιακή δημοκρατία» ουσιαστικά εννοούσαν την «κοινωνική 

δημοκρατία», δηλαδή μια θεσμική οργάνωση με στόχο την ανάπτυξη του ανθρωπίνου 

δυναμικού και μια ευρεία διανομή και αναδιανομή.
222

 Ουσιαστικά εδώ ο  Schmidt εκφράζει 

τον φορέα από όπου εκπορεύεται και για τον οποίο είναι τελικός αποδέκτης και προφανώς 

                                                           
220

 Θεωρίες Δημοκρατίας, όπ. αν. παρ.,  σ.259 
221

 Μοντέλα Δημοκρατία, όπ. αν. παρ., σ.257 
222

 Θεωρίες Δημοκρατίας, όπ. αν. παρ.,  σ.268 



93 | P a g e  
 

αυτό θυμίζει παράλληλα την θέση και τον ρόλο της παραπάνω του Rawls ανάλυσης, ο οποίος 

υπερασπιζόμενος την ανάγκη αναδιανομής των οικονομικών πόρων και την κοινωνική 

πρόνοια, συνδέει την έννοια της ισότητας με την δικαιοσύνη και διατυπώνει τη θεωρία της 

«αρχής της διαφοράς». 

 Η εμφάνιση της κοινωνικής δημοκρατίας ανάγεται στο πρώτο μισό του 19
ου

 αιώνα στις 

εργατικές «συντεχνίες» εργατών και τεχνιτών, ενώ προφανώς και μετά τις επαναστάσεις του 

1848 όταν ο Lorenz von Stein επιθυμεί με αυτόν τον όρο να περιγράψει ένα πολιτικό και 

μεταρρυθμιστικό σύνδεσμο συνταγματικής μοναρχίας και κοινωνικής κρατικής διοίκησης, 

στη βάση ενός συνασπισμού ενός συνταγματικού και ενός κοινωνικού κινήματος, 

προσκείμενο σε θέματα αδύναμων πολιτών. Εν συνεχεία η έννοια κοινωνική δημοκρατία για 

το δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα ταυτίστηκε με την επιδίωξη συγκρότησης συνασπισμού ενός 

εργατικού κινήματος καθώς και γνώρισμα της θεωρίας, της πράξης και οργάνωσης της 

«σοσιαλδημοκρατίας».
223

  

 Στο σημείο αυτό, το σημαντικότερο στοιχείο της αναπτυξιακής ή κοινωνικής δημοκρατία σε 

σχέση με την πλουραλιστική μορφή διακυβέρνησης είναι ότι μοιράζει ρόλους και δράσεις 

τόσο για την αποφυγή μιας συγκεντρωτικής και τυραννικής εξουσίας όσο μιας στοχευμένης 

πολιτικής βάσης για την λαϊκή κυριαρχία. Έτσι καλλιεργεί μια ακτιβιστική και συνάμα 

επεκτατική μορφή της Δημοκρατίας, επεκτατική όχι με την μορφή του εξτρεμισμού δηλαδή 

των άκρων, αλλά μιας μορφής δυναμικής και όχι στατικής δημοκρατίας, τονίζοντας συνάμα 

τις πολιτικές εκροές δηλαδή το παραγωγικό αποτέλεσμα της πολιτικής διαδικασίας. Στην 

βάση της δημοκρατίας θέτει ως στόχους της «λαϊκής κυριαρχίας» αρχικά να οδηγήσει το 

κράτος, την κοινωνία και την οικονομία στην κατεύθυνση του κοινωνικού κράτους, να 

επεκτείνει την πολιτική δημοκρατία σε κοινωνική, να κατευθύνει τις δομές κατανομής και 

εξουσίας στο να μειωθεί η κάθε κοινωνική ανισότητα, καθώς και να αποφευχθεί η τυραννική 

απειλή από την συγκέντρωση εξουσίας.
224

 Προφανώς αυτού του τύπου λαϊκή κυριαρχία δεν 

έχει να κάνει με την τυραννία που περιγράφει ο Toqueville, ή αυτή η οποία εμπεριέχεται 

στον Πλάτωνα και Αριστοτέλη ή ακόμα περισσότερο την όποια μεταφέρει κάθε μορφή 

συγκεντρωτικής εξουσίας. Κατά αυτό τον τρόπο οι εκπρόσωποι αυτού του μοντέλου θεωρίας 

κάνουν την υπέρβαση και δεν ικανοποιούνται με δικαιώματα και ελευθερίες του 

φιλελεύθερου συνταγματικού κράτους, αλλά επιθυμούν την επέκταση των πολιτικών 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς με οικοδόμηση 
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και ανάπτυξη έννομων αξιώσεων σε κοινωνικές παροχές.
225

 Συμβολίζουν θα έλεγε κανείς ή 

μάλλον μεταφέρουν μια πολιτική διαδικασία κοινωνικής αλλαγής που τίθεται σε λειτουργία 

και αφορά το σύνολο της κοινωνίας. 

   Η θεωρία της αναπτυξιακής ή κοινωνικής δημοκρατίας περιλαμβάνει δυο εκδοχές, η μια 

είναι προσανατολισμένη στο δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών και η δεύτερη είναι 

παρεμβατική. Με την σειρά του ο παρεμβατισμός αυτός αντιστοιχεί σε δυο κινήματα το 

«ριζοσπαστικό» όπου περιλαμβάνει παραλλαγές μαρξιστικών ιδεών για ανατροπή αστικών 

δυνάμεων και επαναστατική άμεση δημοκρατία, καθώς και το δεύτερο κίνημα το 

μεταρρυθμιστικό όπου ανήκουν προγράμματα και πρακτικές των σοσιαλδημοκρατικών 

κομμάτων της δυτικής Ευρώπης, πιο ήπιας μορφής θα έλεγε κανείς.
226

 Στην μεταρρυθμιστική 

θεωρία ο παρεμβατισμός χαλιναγωγείται με αντίθετες δυνάμεις συνταγματικές και 

ομοσπονδιακές, το οποίο περιορίζει μεν αρχικά το πεδίο δράσης των κρατικών εξουσιών και 

πολιτικής, αλλά συνάμα προσφέρει στον πολίτη και παράλληλα στις οργανώσεις 

συμφερόντων προστασία από την παρέμβαση της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. 

Κατά αυτόν τον τρόπο οι Eduard Bernstein και Karl Kautsky βλέπουν την δημοκρατία ως 

«μέσο» και «σκοπό» της σοσιαλιστικής πολιτικής καθώς και ευκαιρία για το σοσιαλιστικό 

κίνημα να επωφεληθεί σε ένα δημοκρατικό καθεστώς από την «γενική ισχύ» των 

δικαιωμάτων του πολίτη.
227

  

 Έτσι συνοψίζοντας, αυτό που συντελείται και προτείνεται από την πλουραλιστική 

διακυβέρνηση και το μοντέλο της αναπτυξιακής δημοκρατίας είναι όπως είπαμε και 

παραπάνω μια μεταβολή από φιλελεύθερο σε κοινωνικό κράτος δικαίου και μια ανάγκη για 

διαρκή εκδημοκρατισμό, το οποίο κατά τον E. Bernstein έρχεται σε αντίθεση με την 

μαρξιστική πρόβλεψη για μαρασμό του κράτους και την λενινιστική στόχευση για εξόντωση 

του.
228

 Κατά αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό κράτος δικαίου δεν καταλύει τα συμφέροντα του 

κράτους ούτε τα συμφέροντα του πολίτη και των ομάδων, αλλά γίνεται παράγοντας όπου και 

οι δύο διαμορφώνονται με βάση συγκεκριμένους στόχους, με μέσα κρατικού παρεμβατισμού 

στα πλαίσια ενός συνταγματικού κράτους δικαίου.  

  Συμπερασματικά είδαμε αρχικά πως μέσα από την φιλελεύθερη μορφή πολιτικής σκέψης 

και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία στην μετάβαση στην πλουραλιστική μορφή 

διακυβέρνησης παραμένει η στάση για ανατροπή κάθε συγκεντρωτικής μορφής εξουσίας 

όπως και αποφυγή βάση της δημοκρατίας κάθε μορφής απολυταρχισμού. Σε αυτά τα πλαίσια 
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το οικοδόμημα της Ε.Ε. είχε πάντα κατά νου ότι δεν θα ήθελε να επαναλάβει η Γερμανία, η 

οποία αν και μέχρι κάποια στιγμή διχοτομημένη και οικονομικά δέσμια στις προθέσεις της 

Γαλλίας ως θεματοφύλακα, κατάφερε τελικά σε ένα ειρηνικό περιβάλλον να αντιστρέψει την 

εις βάρος της εικόνα και λειτουργία και να ανασυγκροτηθεί καθώς η Ευρώπη ανοικοδομείται 

και ολοκληρώνεται σταδιακά. Είδαμε ακόμα πως στην πλουραλιστική θεωρία αποτελούν τη 

βάση της, πρώτον η ανάγκη των ομάδων συμφερόντων για δημοκρατία καθώς και η στάση 

για υπεύθυνους εκπροσώπους και ένα δυναμικό κράτος, τα οποία παράλληλα δημιουργούν 

συνθήκες σταθερότητας στην κοινωνία και προϋποθέτουν συνάμα ένα τρίπτυχο διαμάχης-

σύγκρουσης, συναίνεσης και συμφωνίας, ακριβώς όπως χαρακτηριστικά το μεταφέρει ο 

Fraenkel, εν μέρει φορέας του μαρξισμού, ως τομέα διαμάχης και συναίνεσης προφανώς 

γνώριμων και αναγκαίων σε επίπεδο διαδικασίας της οικοδόμησης της Ε.Ε.. 

   Τα σημεία όπου η πλουραλιστική θεωρία ριζοσπαστικά, ως ένα σημείο, σε ένα δυναμικά 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον καινοτομεί είναι ο σταθεροποιητικός ρόλος μεταξύ των 

οργανώσεων εκπροσώπησης και του κράτους, αντικατοπτρίζοντας ως ένα σημείο την έννοια 

της συνεργασίας του Ρουσσώ. Ως σημείο διαφορετικό και όχι αρνητικό, μπορεί να της 

προσάψει κανείς συγκριτικά με τη φιλελεύθερη πολιτική σκέψη, το γεγονός ότι δίνει 

μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα στους συλλογικούς πρωταγωνιστές όπως ενώσεις και 

ομάδες παρά στον απομονωμένο πολίτη του οποίου το συμφέρον εξασφαλίζεται σε δημόσιες 

υποθέσεις μέσα από ομοφωνίες που προσπαθεί να πετύχει με ορθολογικά επιχειρήματα. Θα 

έλεγε κανείς πως ο πλουραλισμός με όχι λιγότερη ορθολογικότητα αλλά με περισσότερο 

ρεαλισμό κατάφερε ως ένα σημείο να γίνει περισσότερο αντικειμενικός στις ανθρώπινες 

ανάγκες σε συλλογικό επίπεδο ή καλύτερα με στόχο το γενικό και δημόσιο συμφέρον και να 

μπορεί έτσι να θεωρηθεί πυρήνας στην λύση ζητημάτων της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης ή 

κάθε σταδίου ολοκλήρωσης αν θέλουμε και εμείς με ρεαλιστικό τρόπο να είμαστε 

αντικειμενικοί στην παρατήρηση αυτής της διαδικασίας πάρα της αντιμετώπισής της ως 

κατάσταση. Προφανώς έτσι να απομακρυνόμαστε και από την όποια διεθνιστική 

προαναγγελία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής περιφέρειας, αναβαθμίζοντας έτσι και τον ρόλο των 

εθνικών ετεροτήτων. 

   Παρά το γεγονός ότι η αναπτυξιακή δημοκρατία στον 20
ο
 αιώνα φάνταζε σαν ευκαιρία 

κατά τον Ε.Berstein για το σοσιαλιστικό κίνημα ώστε να επωφεληθεί μιας γενικής ισχύος 

των δικαιωμάτων του πολίτη σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, σε συνάρτηση με την 

πλουραλιστική θεωρία συνέβαλαν καθοριστικά στην εδραίωση των σύγχρονων δημοκρατιών 

καθώς επίσης διεύρυναν την πολιτική συμμετοχή και διαμόρφωσαν τις αρχές του σύγχρονου 

κράτους δικαίου.  
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   Σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει κάποιος αέναος συμβολισμός για τις συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν από το μοντέλο της αναπτυξιακής δημοκρατίας, αλλά πάντα υπάρχει μια 

αέναη μυρωδιά ποιοτικής ζωής χωρίς τίποτα να ακροβατεί ή να αφήνει αμφιβολίες για την 

σοσιαλιστική της προέλευση. Η συνθήκη η οποία αποπνέει και η εμπιστοσύνη η οποία 

αποζητά ταυτίζεται ή μάλλον καλύτερα συμφωνεί με το δρόμο τον οποίο προβάλει όπως 

θυμάμαι ο Επίκουρος λέγοντας πως «στην ζωή δεν έχουν αξία όσα αποκτούμε αλλά μόνο 

όσα μπορούμε να απολαμβάνουμε», και προσθέτω εγώ όσα θα απολαύσουμε μαζί ως 

Ευρωπαίοι στο οικοδόμημα της Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι διεργασίες οι οποίες 

παλιότερα μπορεί να αφορούσαν ένα Εθνοκρατικό οικοδόμημα σε εσωτερικό επίπεδο και οι 

οποίες δεν μπορούν να γίνουν κριτήριο διεθνούς αξιολόγησης, τώρα μπορούν να 

αποτελέσουν εξηγήσεις και πρακτικές για το οικοδόμημα της Ε.Ε. αλλά δεν μπορούν να 

αποτελέσουν μοντέλα ενός άλλου Διεθνισμού ή καλύτερα με τέτοια έκταση, τόσο για το 

επίπεδο της δημοκρατίας και δημοκρατικότητας που επιτελούν για τους πολίτες όσο και για 

την αντικατάσταση της έννοιας δημοκρατία ως αφετηρία διαλόγου και οργάνωσης των 

κοινωνιών στον 21
ο
 αιώνα από την επιτακτική έννοια της ισχύος η οποία έχει ως συνεργό 

κάθε πολιτική με οικονομική διάσταση. Είναι ακριβώς η ίδια έννοια την οποία ο Αλέξις ντε 

Τοκβίλ στο «Η Δημοκρατία στην Αμερική» περιγράφει την ισχύ ως ένα καινούργιο στοιχείο 

«εθνικής άνθησης», εκεί όπου τα μικρά έθνη είναι άθλια γιατί είναι αδύναμα και τα μεγάλα 

ευημερούν γιατί είναι ισχυρά.
229

 Έτσι στην συνέχεια οι μικροί λαοί καταλήγουν σε βίαιη 

συνένωση με μεγάλους, στα οποία ο νομοθέτης είναι υποχρεωμένος να δώσει στους νόμους 

ομοιόμορφό χαρακτήρα, εξαναγκάζοντας του ανθρώπους σε υπακοή με αποτέλεσμα 

αναταραχές και αθλιότητα, στοιχεία τα οποία ναι μεν εφαρμόστηκαν στην Αμερική αλλά δεν 

αποτέλεσαν δομή του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος για λόγους όπως ο διάχυτος φόβος από 

τον πόλεμο που μόλις τελείωσε αλλά πολύ περισσότερο από ένα σύνολο παραδόσεων 

διεθνιστικών μεν αλλά με αρχή και τέλος ανθρωπιστικό στην επικοινωνία και την εκφορά 

των δράσεων που συμπεριλαμβάνουν σε επίπεδο κουλτούρας-εκπαίδευσης και όχι απλά και 

μηχανιστικά πολιτιστικό. Προφανώς έτσι να περιγράφεται ένας καλός και ένας κακός 

διεθνισμός, σε κάθε περίπτωση δεν λαμβάνει μεταφυσική ισχύ γιατί κάθε εργαλείο όπως 

αυτός έχει στην βάση του περιορισμένη ισχύ και προδιαγεγραμμένο σκοπό όσο και αν θέλει 

να φαντάζει ως μια προ-αναγγελθείσα κατάσταση με φιλελεύθερο ή σοσιαλιστικό 

χαρακτήρα. Οι λύσεις σε κάθε ζήτημα που δημιουργεί ως αδιέξοδο έχουν ρεαλιστική-

αντικειμενική ερμηνεία και εμπεριέχουν στοιχεία της αλήθειας που μπορεί να μην είναι μόνο 
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υποκειμενική αλλά μέρος συνόλου αληθειών ενός συνόλου έλλογων όντων. Εκεί όπου εγώ 

δεν είμαι μόνο σκοπός καθ’ εαυτόν αλλά μέλος ενός «βασιλείου σκοπών», το οποίο 

«βασίλειο» σημαίνει όπως λέει ο Καντ μια «συστηματική ένωση» υπό κοινούς νόμους, όπου 

η βούληση μου μπορεί να είναι ορθολογική και τελεολογικά να αποκτά διάσταση καθολικών 

νόμων μέσα από τις αρχές της.
230

 Προφανώς εδώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής 

οικοδόμησης καθώς και κάθε σταδιακής ολοκλήρωσης της μέχρι την επόμενη, αυτό το οποίο 

μπορεί να εκτροχιάσει την διαδικασία είναι ο διεθνισμός ως εξωευρωπαϊκό μοντέλο και αυτό 

που μπορεί να προσδιορίσει και να καθορίσει το μέλλον της είναι η έννοια της «απόφασης» 

με καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, το αναγκαίο αποτέλεσμα μιας ακόμα ολοκλήρωσης για το 

Ευρωπαϊκό οικοδόμημα το οποίο να είχε θετικότερα και πιο γοργά αποτελέσματα αν είχε 

υπάρξει ως αφετηρία της, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε τις συνθήκες ενός μεταπολεμικά 

διάχυτου φόβου, μη εμπιστοσύνης και ευημερίας που έμοιαζε με όνειρο.    

 

  

 

Κεφάλαιο 6
ο
    

Συμπεράσματα  

  Σε κάθε ανάλυση μπορεί να υπάρξει ένα δίπολο το οποίο να φανερώνει, κατά την 

διαδικασία τόσο της έρευνας αλλά και της συγγραφής ενός θέματος με τα συνεπακόλουθά 

του, ένα δυνατό σημείο της κεντρικής έννοιας ως αφετηρία και ένα δεύτερο όχι κατ’ ανάγκην 

αδύνατο, αλλά αυτό το οποίο ιστορικά και ανθρώπινα μεταβάλλεται και επανασυντίθεται και 

δεν είναι άλλο στην συγκεκριμένη περίπτωση από το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε κάθε στάδιο 

ολοκλήρωσης του όπως το οικονομικό, το νομισματικό και το πολιτικό. Το δυνατό σημείο 

από την άλλη πλευρά είναι ο διεθνισμός με την σημειολογία και ανθεκτικότητα που ιστορικά 

έλαβε μέσα από τον κοσμοπολιτισμό προσεγγίζοντας ακόμα και μεταφυσικούς κόσμους 

παράλληλα, ή την διάσταση που του έδωσε ο ιμπεριαλισμός και η παγκοσμιοποίηση σε 

νεώτερο επίπεδο χρονικά εγγύτερο των όσων από την μεριά τους θα ανασκευάσουν οι 

επιστήμονες στο πλαίσιο της φιλελεύθερης ή σοσιαλιστικής διάστασης του διεθνισμού. Για 

εμένα σε έναν κόσμο όπου η πολιτική γλώσσα και ο τρόπος ανάλυσης έχουν ως 

χαρακτηριστικό τους τις έννοιες μητρόπολη ή περιφέρεια, εμπεριέχοντας έτσι ερμηνείες 

χωροχρονικά και γεωπολιτικά στρατηγικές ως προς την επίτευξη των στόχων τους 

βασισμένων σε υλιστικού τύπου ιδεολογίες και πολιτικές ισχύος με οικονομικό πάντα 
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όφελος, ίσως προαναγγέλλουν έναν διεθνισμό που λειτουργεί ως μοντέλο σε έναν κόσμο ο 

οποίος δυναμικά μεταβάλλεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα άνθρωπος 

πράγμα που κάνει δυσδιάκριτα τα όρια του αν πρόκειται για έναν φιλελεύθερο ή 

σοσιαλιστικό διεθνισμό και παράλληλα σε ένα μεταμοντέρνο επίπεδο αγνοεί τις όποιες 

παραδόσεις μπορούν να λειτουργήσουν ή να λειτούργησαν ως αφετηρίες του Ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος μέχρι την Ε.Ε.. Προφανώς έτσι δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την 

πρωτοκαθεδρία του διεθνισμού σε ένα μηχανιστικό πεδίο με εξαρτήσεις εκτός Ευρώπης, τις 

λειτουργίες των οποίων ρυθμίζουν πολιτικοοικονομικά οφέλη.  

   Έγινε στην αρχή της παρούσης έρευνα μια ιστορική ανάλυση της ανθρώπινης φύσης με 

ρεαλιστικό-αντικειμενικό τρόπο για να τονιστεί ένα σύνολο στοιχείων που απορρέουν από 

την ανθρώπινη δράση και αναγκαιότητα, αλλά εκφράζουν παράλληλα την έννοια διαχρονικά 

της αλήθειας που εισηγείται ο ρεαλισμός στην φιλοσοφική κουβέντα μέσα από ιστορικά-

εμπειρικά δεδομένα, ενώ δεν ξεχνά την ελαττωματικότητα των ανθρώπων χωρίς καμία 

έξωθεν εξήγηση, ως εμπειρικό δεδομένο κατά τον Spinoza και αυτό,
231

 αλλά και κομμάτι του 

κλασικού ρεαλισμού γέφυρα του οποίου με τον νεορεαλισμό είναι κατά την γνώμη μου είναι 

ο Kenneth Waltz. «Γνωρίζουμε κάτι» λέει ο Αριστοτέλης «µόνο όταν συλλάβουμε το γιατί 

του».
232

 Στην συνέχεια στα πλαίσια ανάπτυξης της έννοιας του Έθνους ως κύριο συστατικό 

του διεθνισμού αλλά και του εθνικισμού ο οποίος ιστορικά θα ακολουθήσει, 

δημιουργήθηκαν τα πλαίσια με βάση τα οποία εκτιμήθηκε τόσο το κομμάτι της συνύπαρξης 

των ανθρώπων σε ένα πλαίσιο ιδεών του Διαφωτισμού αλλά και πρακτικής και πολιτικής 

ολοκλήρωσης μέσα από την Γαλλική Επανάσταση και την σύσταση ενός άλλου τύπου 

Έθνους το οποίο τεχνικά και ιδεολογικά προβλέπει σε επίπεδο λειτουργισμού διάφορες 

ερμηνείες και προοπτικές, με διάρκεια μέχρι σήμερα με αναφορές σε ομάδες συμφερόντων 

παραπάνω. Αυτή η συνύπαρξη εδώ ως κομμάτι που συμπορεύεται με την έννοια του 

λειτουργισμού, -προφανώς αυτό εκφράζει και θέτει περισσότερο-, ακόμα δεν θα λάβει την 

βαρύτητα που θα της δοθεί στα πλαίσια των διεθνισμών του 20
ου

 αιώνα, αλλά έτσι θα γίνει 

μια πρώτη μνεία η οποία θα γεννήσει ευήθεις στόχους και την γέννηση νέων που θα 

προβάλλουν οι διεθνισμοί του επόμενου αιώνα σε επίπεδο ατομικότητας κατά την 

φιλελεύθερη απεικόνιση και αλληλεξάρτηση όσο αναφορά τον σοσιαλισμό ή διαφορετικά σε 

επίπεδο μιας ενιαίας κοινότητας με σημαία την αλληλεγγύη, με την βοήθεια πάντα ενός 

συνόλου ιδεολογιών με πρώτη αυτή του κλασικού φιλελευθερισμού και ως αντίδραση σε 

αυτόν του ορθόδοξου μαρξισμού ή σοσιαλισμού, αλλά και εν συνεχεία του ρόλου των 
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ιδεολογιών στην ζωή μας καθώς και των πολιτικών που εκφράζονται μέσα από αυτούς τόσο 

σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο όσο και αυτό του νεοσύστατου Έθνους-Κράτους. Σε αυτό 

το πλαίσιο όπου ο εκβιομηχανισμένος κόσμος στο μέτρο που του επιτρέπεται εκφράζεται και 

ανασυγκροτείται, αναδεικνύονται πτυχές πολιτικοοικονομικού σχεδιασμού όπου ενδογενείς 

παράγοντες διεθνοποιούνται και σε κάθε περίπτωση μπορούν να συμπεριλάβουν ένα σύνολο 

σεναρίων επιτυχίας ή αποτυχίας σθεναρά προβλέψιμων.  Σε αυτή την αλλαγή του αιώνα ο 

καθηγητής Παναγιώτης Κονδύλλης εύστοχα αναφέρεται σε μια «αλλαγή παραδείγματος» την 

οποία τοποθετεί στο επίπεδο της πνευματικής παρακμής, αναφερόμενος στην προτεραιότητα 

που δίνεται στην «λειτουργική θεώρηση» των πραγμάτων απέναντι στην «ουσιολογική» 

κατακερματίζοντας έτσι ολότητες σε άτομα, όπου συνδυάζονται τα πάντα με τα πάντα 

ακριβώς όπως στην εικόνα και πραγματικότητα μιας «μαζικής κοινωνίας».
233

 

  Κάθε τέτοια ερμηνεία συνάδει με την μορφή που δόθηκε παραπάνω στην σχέση του 

διεθνισμού με την καπιταλιστική του ανάπτυξη και την ιμπεριαλιστικού τύπου του 

εφαρμογή. Κατά αυτό τον τρόπο χρησιμοποίησα ως παράδειγμα ένα κομμάτι της επί χρόνια 

μελέτης μου σε πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό και κοινωνιολογικό επίπεδο 

εφαρμογής μοντέλων και προτύπων ακόμα και του διεθνισμού όχι απλά σε μη δυτικές 

κοινωνίες αλλά με άλλες πολιτισμικές αφετηρίες και παραδόσεις, ή μοραλιστικά δηλαδή 

ηθικοκρατικά στην πράξη αναχώματα. Έτσι μέσα από το παράδειγμα της επεκτατικής και 

εκσυγχρονιστικής πολιτικής της Ιαπωνίας ίσως και να αντιστρατεύεται το επιχείρημα για μια 

ριζική αλλαγή παραδείγματος ή της λειτουργία του διεθνισμού στις χώρες αυτές της Άπω 

Ανατολής. Συνάμα παρουσιάζω και το μοντέλο όπου παιδευτικά από μικροί όλοι μας 

μεγαλώνουμε με πρότυπα που διαμορφώνουν οι ιστορίες του Walt Disney. Σε αυτό το 

σημείο έντεχνα  τίθεται η προσέγγιση της έννοιας της δημοκρατίας ως αποτίμηση της και ως 

απάντηση των παραπάνω, καθώς εν συνεχεία μέσα από μορφές διακυβέρνησης που 

εμπεριέχουν λιγότερο ή περισσότερο πλουραλισμό ή ακόμα αναπτυξιακής δημοκρατίας 

τίθενται τα πλαίσια και το πώς αυτά έχουν διαμορφωθεί με βάση την επιρροή του διεθνισμού 

για το οικοδόμημα της Ε.Ε. στο προβληματικό ιδεολογικό δίπολο όπως απεικονίστηκε του 

Διεθνισμού στο πέρασμα δυο αιώνων. 

   Εύκολα μπορεί κανείς σε μια αναλυτική εποχή να κάνει χρήση αποδομητηκά της έννοιας 

της αλήθειας και να παρουσιάζει ένα σύνολο αληθειών όπως ακριβώς έκανε ο Ζακ Ντεριντά 

(1930-2004) προσπαθώντας να αποκαλύψει πολλαπλά επίπεδα νοήματος με βάση την λογική 

ότι κάθε κείμενο αποτελείται από στρώματα εννοιών. Όμως αυτό δεν εκφράζει το προφανές 
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των φιλελεύθερου ή σοσιαλιστικού τύπου διεθνισμού, αλλά εκφράζει για ακόμη μια φορά 

την μαζικού τύπου αντίληψη και αντιμετώπιση τους για κάθε παράδοση ή και την εξάλειψη 

κάθε ετερότητας ή ακόμα ταυτότητας στο οικοδόμημα της Ε.Ε., θέτοντας έτσι πολλαπλά 

πλαίσια αντιδράσεων όσο και την αντίληψη-αμφισβήτηση για την Ε.Ε. πως πρόκειται για μια 

ουτοπικού τύπου κοινότητα, Κράτους ή πολιτικού οργανισμού.  Η πολιτική πράξη στο όνομα 

της ουτοπίας κατά τον Παναγιώτη Κονδύλη δεν γέννησε δικές της νεοφανείς μορφές βίας οι 

οποίες να μην είχαν ασκηθεί και προηγουμένως μέσα από ένα σύνολο επιδιώξεων εθνικών ή 

θρησκευτικών.
234

 Έτσι κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ορατά σημεία επεκτατισμού, 

ιδεολογικά, να αποτυπώνονται μέσα από την δράση του «Ακροδεξιού ακτιβισμού», 

συνδυάζοντας και το σοβινιστικό στοιχείο, αλλά και δεύτερο του συνεχώς τροφοδοτούμενου 

«ιερού πολέμου» γνωστού ως Jihad,
235

 θέλοντας ίσως να παρουσιάζουν ως μονόδρομο για το 

οικοδόμημα της Ε.Ε. τον διεθνισμό εκφραζόμενο ως λύση στα πλαίσια της λογική της 

«παγκόσμιας κυβέρνησης».  

  Η Ένωση την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει έτσι μια έξαρση εθνικιστικών φαινομένων πολύ 

περισσότερο όμως από χώρες με όχι μακρά παράδοση στο δημοκρατικό τόξο, αυτό  με 

διάκριση γιατί σε μερικές περιπτώσεις θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να πρόκειται για 

υπερμεγέθυνση των πατριωτικών συναισθημάτων και είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς 

από το γεγονός ότι οι εθνικισμοί ναι μεν δεν είναι επεκτατικοί αλλά και παράλληλα δεν 

συνεργάζονται από κράτος σε κράτος. Η σύγχρονη παγκόσμια οικονομική και πολιτική 

κατάσταση εγείρει πολλά ερωτήματα για την σημασία της εθνικιστικής ιδεολογίας σήμερα. 

Η παγκοσμιοποίηση και η εμφάνιση μιας ενοποιημένης παγκόσμιας αγοράς με υπερεθνικό-

διεθνιστικό τρόπο, που λειτουργεί κάτω από τις αποφάσεις των υπερεθνικών εταιρειών
236

, 

καθιστά τα κράτη αδύναμα να καθορίσουν την δική τους πολιτική σε οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο, αλλά ακόμα και τον ρόλο των συνόρων, των εθνικών γλωσσών και των 

ταυτοτήτων, τα οποία σταδιακά αποδυναμώνονται. Πρόκειται σίγουρα για μια υποχώρηση 

της σοσιαλιστικής, φιλελεύθερης ή ακόμα συντηρητικής ιδεολογίας από την δυναμική του 

διεθνισμού με παγκοσμιοποιητική ισχύ. Αν η παγκοσμιοποίηση, η διεθνοποίηση ή η 

πολυπολιτισμικότητα έχουν προκαλέσει την εξασθένιση των παραδοσιακών πολιτικών και 

εθνικών δεσμών, εντούτοις τροφοδοτούν την ανάδυση μορφών εθνοτικού εθνικισμού, 

                                                           
234

 Από τον 20
ο
 στον 21

ο
 αιώνα, όπ., αν., παρ., σ.30 

235
 Ίσως ο «ιερός πόλεμος» σήμερα να  μην καταδεικνύει τον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας βάση του 

θρησκευτικού του χαρακτήρα, αλλά να φωτογραφίζει έναν πολιτικό αγώνα στην βάση της ιδέας του 

αντιαποικιοκρατικού εθνικισμού. 
236

 Πολιτικές ιδεολογίες,  όπ., αν.,  παρ., σ.336.  



101 | P a g e  
 

μερικές φορές με επιθετική μορφή
237

. Οι λαοί νιώθουν αδύναμοι να αντιμετωπίσουν τις 

ανεξέλεγκτες απαιτήσεις των αγορών, που καταργούν κοινωνικά δικαιώματα, και αμύνονται 

εγείροντας φυλετικές, θρησκευτικές και εθνοτικές ιδιαιτερότητες. Χαρακτηριστικές είναι οι 

ανακατατάξεις που έγιναν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία, όπου εθνοτικές κοινότητες απαίτησαν την ανεξαρτητοποίηση τους, με 

αποτέλεσμα την βία και τον πόλεμο τα οποία άσκησαν υπερεθνικοί οργανισμοί και 

συμφωνίες, πράγμα απαράδεκτο για την εμπιστοσύνη προς το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα και 

την προβολή του στο μέλλον.   

  Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου στη Ν. Υόρκη, αλλά και την  

σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση, παρατηρείται έξαρση των εθνικών προκαταλήψεων, 

που οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ανεργία, στην οικονομική δυσπραγία, στην αύξηση της 

εγκληματικότητας και της βίας. Οι εθνοτικοί πληθυσμοί συσπειρώνονται και αντιμετωπίζουν 

καθετί νέο και διαφορετικό με καχυποψία, θεωρώντας ότι απειλεί αναγνωρισμένα κοινωνικά 

και πολιτικά δικαιώματα. Ο φόβος παραμένει διάχυτος προς κάθε κατεύθυνση, ιδιαίτερα 

όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η εθνική τους ταυτότητα απειλείται ή κινδυνεύει να χαθεί, 

σε αυτό το επίπεδο η Ε.Ε. οφείλει να αμυνθεί με βάση την τελική απόφαση της την ιδιότητα 

της καθώς και την πολιτική της ολοκλήρωση με ίση μεταχείριση για κάθε εθνική ετερότητα. 

Φυσικό επακόλουθο είναι η θωράκιση τους από τα αδιέξοδα, όταν ακόμα και για ζητήματα 

όπως η μετανάστευση, οι συντηρητικοί θα υποστήριζαν ότι οδηγεί σε κοινωνική αστάθεια 

και σύγκρουση, ενώ η υπερεθνικοί οργανισμοί το βλέπουν σαν αιτία πλουτισμού ενός 

συστήματος που παρέχει σε εκείνους την ύπαρξη και ασφάλεια, και δεν αντιμετωπίζει το 

πρόβλημα σε κοινωνικό επίπεδο μέσο της καλύτερης ενσωμάτωσης των μεταναστών αλλά 

και της κατανομής της παιδείας-εκπαίδευσης όπως αναφέραμε παραπάνω με παραδείγματα 

σε εθνικό επίπεδο από τον περασμένο αιώνα, για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.  

  Για να εδραιωθεί μία ανοιχτή, δημιουργική κοινωνία θα πρέπει να υπάρχει ισοπολιτεία και 

αλληλοσεβασμός, η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη πρέπει να ενισχυθεί με περισσότερη 

συμμετοχή και εμπιστοσύνη. Ο πολίτης μπορεί να λειτουργεί με βάση οικουμενικές αξίες 

όπως η ηθική και η λογική με κοσμοπολίτικου ή διεθνιστικού τύπου αντιλήψεις, 

εγκαταλείποντας την ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία και να οδεύσει, όπως έλεγε ο I.Kant 

στο έργο του, «Προς την αιώνια Ειρήνη»,
238

 αλλά αυτό δεν σημαίνει παράλληλα πως μπορεί 

να γίνεται όσο περισσότερο δέσμιος των στρατηγικών στόχων λειτουργίας νέων 

αυτοκρατοριών. Άρα ο εθνικισμός δεν μπορεί σήμερα να διαδραματίσει μόνο προοδευτικό ή 

                                                           
237

 Βλ., στο ίδιο, σ.337. 
238

 Πολιτικές ιδεολογίες,  όπ., αν.,  παρ., σ.328.  
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συντηρητικό ρόλο, ούτε ίσως να υπάρξει ως τέτοιος, προφανώς και ο διεθνισμός με πέπλο 

ιδεολογικό. Αλήθεια είναι πως από την μεταπολεμική περίοδο και μετά έγιναν προσπάθειες 

μέσο των υπερεθνικών οργανισμών και του «διεθνισμού», τον οποίον υπηρετούν και βάση 

αυτού ανέλαβαν και το μονοπώλιο της ανοικοδόμησης της Ευρώπης, ο οποίος συνδυάζει μια 

εκδοχή φιλελευθερισμού και σοσιαλισμού να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό ιδεολογικό 

μέτωπο μετά τον εθνικισμό, δικαιολογώντας έτσι και την σύγχυση μερικών να προσάπτουν 

στον διεθνισμό στοιχεία και ιδιότητες ιδεολογίας και πολιτικής. Νομίζω πως μέσα από αυτό 

θα πρέπει να κρατήσουμε ένα στοιχείο, το οποίο δεν ενισχύει το ρόλο του εθνικισμού 

σήμερα, αλλά το ρόλο των ιδεολογιών ως κολλητική ουσία των δεσμών των λαών σήμερα, 

θωρακισμένων έτσι και όχι περιχαρακωμένων από νόμους μόνο διεθνούς εμβέλειας, 

αντιστρέφοντας έτσι και την λειτουργία αυτών. Είμαι σύμφωνος στο ότι όταν βάση του 

διεθνισμού οι δεσμοί μεταξύ των διαφόρων λαών είναι σημαντικότεροι από τις διαφορές 

τους, και όταν αυτοί εξωθούν σε δεύτερη φάση την κατασκευή «παγκόσμιας εμβέλειας 

θεσμών» οι οποίοι προσελκύουν τη νομιμοφροσύνη όλων των ανθρώπων αδιακρίτως έθνους, 

ράτσας, θρησκείας ή και φύλου.  

  Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά πάντα στην βάση του ίδιου του διεθνισμού, εφόσον όπως 

μπορεί καθένας μας να διακρίνει η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία των εθνών ως 

πραγματικότητα σήμερα εξωθεί κάθε προσπάθεια να προσκολλάται σε ένα «ανάχωμα». Το 

ανάχωμα πάντα μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και ο φόβος μεταξύ των εθνών ο οποίος δεν 

οριοθετείται μέσα από τον διάλογο πάνω σε φιλελεύθερες, σοσιαλιστικές ή συντηρητικές 

ιδέες. Την ίδια στιγμή ο μηχανισμός των υπερεθνικών εταιριών κάνει ανενόχλητος την 

δουλειά του, πάνω από έθνη, αγορές, κυβερνήσεις και περιορισμούς με την συγκάλυψη όλων 

αυτών, στηριζόμενος πολλές φορές στην ανθρώπινη αδυναμία και ίσως κάποιες άλλες 

σοβινιστική και υλιστική διάθεση. Έτσι ο εθνικισμός αλλά και ο διεθνισμός, δεν μπορεί να 

οριστεί ως προς τον ρόλο του σήμερα ούτε χωρικά αλλά ούτε και ιδεολογικά, εφόσον το 

κύριο συστατικό οι δομές των εθνών όπως η εκπαίδευση των απλών ανθρώπων, δεν έχει την 

εικόνα ενός αγαθού που παρέχεται ελεύθερα, απλόχερα και μη καθοδηγούμενο από εξω-

εθνικά συμφέροντα, ώστε να λειτουργήσει προάγοντας την αλληλεγγύη, την συλλογικότητα 

και την κοινή συνείδηση μιας παν-αθρώπινης κοσμοπολιτικής κοινωνίας κατά το 

σοσιαλιστικό διεθνιστικό πρότυπο. Ούτε ακόμα κατά το φιλελεύθερο βάση του οποίου θα 

ενισχυθεί   και ο ρόλος των ατομικοτήτων μέσα σε ένα «μεγαλύτερο» κόσμο. Μοιάζει 

μονόδρομος η στροφή στον συντηρητισμό, αλλά ίσως και να μην είναι. Θα πρέπει μέσα από 

την παγκοσμιοποίηση τα έθνη να ξαναβρούν τον εαυτό τους συνεχίζοντας να παρέχουν στις 

κοινωνίες μια «πηγή» κοινωνικής συνοχής και ταυτότητας σε ένα συνεχιζόμενα ρευστό 
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περιβάλλον, του οποίου ίσως η «φύση» να ήταν πάντα αυτή. Θα πρέπει ακόμα όπως λέει ο 

Γκίντενς να επανακαθοριστούν οι εθνικές ταυτότητες, ώστε τα έθνη να αφήσουν τη 

«ρεαλιστική» πολιτική εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων και ιδιοτελών τους 

συμφερόντων,
239

 βέβαια αυτός τα έβαλε και με τις εθνικότητες παρακάτω, πράγμα που με 

βρίσκει αντίθετο, αλλά φωτογραφίζει έτσι για ακόμα μια φορά την τελεολογική διάσταση της 

σοσιαλιστικής του θεωρίας και κουλτούρας. Ίσως αυτό να επαναφέρει τον εθνικισμό στο 

επίπεδο του λογοτεχνικού κινήματος του ρομαντισμού για το οικοδόμημα της Ε.Ε., το οποίο 

αναμένει την από κοινού πολιτική του ολοκλήρωση. Ο ζωγράφος για παράδειγμα μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου του διακατέχεται αρχικά από ένα συναίσθημα σε σχέση με την 

μορφή που προτίθεται να απεικονίσει, διαχωρίζει τις ψυχρές με τις θερμές φόρμες αλλά 

συνάμα τις ενώνει σαν όμοιες πάνω σε ένα σύνολο φωτεινό ή σκούρο. Έτσι θα μπορούσε 

κανείς να αναφέρει ως διεθνιστικό παράδειγμα στην τέχνη στα πλαίσια του «ψυχρού 

πολέμου» και των υπηρεσιών που πρόσφερε σε αυτόν το κίνημα του «αφηρημένου 

εξπρεσιονισμού» τις γυναικείες μορφές του Ντε Κούνιν, ρευστές και χειροπιαστές μέσα σε 

ένα ρευστό και χειροπιαστό φόντο χωρίς όρια τα οποία διαγράφουν προοδευτικά αυτές ως 

οντότητες από το φόντο, σαν μια ενοποίηση φυσική ή αυτονόητη, αντίγραφα των λουόμενων 

γυναικών ή και των «Δεσποινίδων της Αβινιόν» του Π.Πικάσσο με σαφή γεωμετρικά και 

καθορισμένα όρια στην μεταξύ τους σχέση και με τον περιβάλλοντα χώρο να καθορίζει η 

χρωματική ένταση, ποιότητα, σχέση και παράθεση της εσωτερικότητας του καλλιτέχνη αλλά 

και μιας διαχρονικής πνευματικότητας η οποία λειτουργεί συλλογικά και σε βαθμό συνοχής 

για το έργο, το οποίο μπορεί να ορίσει ή ταυτίσει προοδευτικά ο παρατηρητής με το 

οικοδόμημα της Ε.Ε.. Καθοριστικός στην δράση του αυτή του καλλιτέχνη είναι ο 

παράγοντας «απόφαση» μέσα από ένα σύνολο εμπειριών εσωτερικών διεργασιών του και 

εκτιμήσεων αποδοχής του έργου του μέσα από την κοινωνική του συμμετοχή. Μεταφέρει 

σαν τον Αριστοτέλη στα «μεταφυσικά» με το παράδειγμα των αιτίων ποίησης ενός έργου, 

ένα σύνολο αξιών που σκοπό έχουν την «παίδευση» όλων των ανθρώπων και στην 

συγκεκριμένη περίπτωση των θεατών ανεξάρτητα των ιδιαιτεροτήτων αυτών. Με 

παράδειγμα αυτό, ας γεμίσουμε με το απαιτούμενο «Κήδος» την όποια προσπάθεια έτσι 

ώστε οι ρόλοι μεταξύ μας και όχι μόνο του διεθνισμού να μας φέρουν πιο κοντά.  

   Τελειώνοντας νομίζω πως το σύνολο μιας επί μακρόν μελέτης η οποία δεν μπορεί να 

ολοκληρωθεί εδώ αλλά όπως η δική μου «απόφαση» ορίζει πως σε αυτό το επίπεδο 

ολοκληρώθηκε, μπορεί εύκολα και με ρεαλιστικό τρόπο κανείς να θέσει τις φιλοσοφικές 

                                                           
239

 Giddens A., Ο Τρίτος δρόμος: Η ανανέωση της Σοσιαλδημοκρατίας, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2009, σσ.190-

191. 
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έννοιες του «ποιητικού νου» ή της «φρόνησης» των ανθρώπων στην υπηρεσία 

αντιμετώπισης της τελικής μορφής που έλαβε ο διεθνισμός εξυπηρετών  μηχανισμούς 

οικονομικού πλουτισμού ενός συστήματος μια νέας αυτοκρατορίας, ακόμα και έξω από τον 

εργαλειακό ρόλο που μέσα από τις ιδεολογίες έλαβε, ώστε γλυπτικά και ανάγλυφα, δηλαδή 

άλλοτε ολοκληρωτικά και άλλοτε επιφανειακά να διαμορφώσει τις κοινωνίες, τους 

ανθρώπου και το οικοδόμημα της Ε.Ε.  Λύσεις υπάρχουν όπως και αλήθειες πολλές κατά την 

λογική του Ζακ Ντεριντά, η ιδανικότερη και ως αντίδραση αποτελεί μια συλλογική 

προσπάθεια από το σύνολο των ηγετών της Ένωσης για την ή προς την τελική πολιτική 

ολοκλήρωση της Ε.Ε. Είπαμε παραπάνω πως για το οικοδόμημα της Ε.Ε. η ολοκλήρωση της 

ουσιαστικά, ουσιαστικά ενός ακόμα σταδίου, δεν είναι απλά μια κατάσταση όπως αυτή στην 

οποία η φύση του διεθνισμού θα την οδηγούσε, αλλά μια διαδικασία στα πλαίσια της οποίας 

τόσο σε επίπεδο απόφασης όσο και ολοκλήρωσης ο καθηγητής Παναγιώτης Ήφαιστος 

παρουσιάζει δυο ορισμούς, ο ένας της απόφασης δια στόματος Παναγιώτη Κονδύλη και ο 

δεύτερος από τον Ernst Hass. Έτσι για την απόφαση λέει πως «είναι η πράξη ή διαδικασία 

αποκοπής ή αποχωρισμού, από την οποία προκύπτει μια κοσμοεικόνα κατάλληλη να εγγυηθεί 

την ικανότητα προσανατολισμού την αναγκαία για την αυτοσυντήρηση»,
240

 ενώ για την 

ολοκλήρωση πως «είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας διάφοροι πολιτικού παράγοντες 

που δρούν σε διακριτά εθνικά περιβάλλοντα πείθονται να μετατοπίσουν την πίστη τους, την 

νομιμοφροσύνη τους, τις προσδοκίες τους και τις πολιτικές τους δραστηριότητες σ’ ένα 

ευρύτερο κέντρο του οποίου οι θεσμοί αποκτούν ή διεκδικούν τις δικαιοδοσίες των 

προϋπαρχόντων εθνών κρατών».
241

 Ουσιαστικά εδώ ακυρώνεται στην βάση της όποια 

διεθνιστική προοπτική ή όχι; Προφανώς ναι γιατί, Αριστοτελικά, το οικοδόμημα της Ε.Ε. 

εμπεριέχει ως παράδοση και ως αξία την ιδεολογία, την πολιτική και το εύρος 

επικοινωνιακά, πολιτισμικά και γεωπολιτικά να ολοκληρωθεί αρκεί να το αποφασίσει σε 

επίπεδο ανθρώπων. Εδώ έρχεται συμπληρωματικά αναλύοντας τον άνθρωπο και τον χώρο, 

γεφυρώνοντας όπως ο Kenneth Waltz κλασικό ρεαλισμό με νεορεαλισμό, δηλαδή την 

ανάλυση της ανθρώπινης φύσης με την εθνοκρατική κατάσταση, μια άλλη ερμηνεία της 

απόφασης πιο ανθρωπιστική του καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη να συλλέξει ιστορικά 

καταγεγραμμένες εμπειρίες και παραδείγματα στα πλαίσια της απόφασης, αντιφάσεις και 

ολοκληρωμένες πρακτικές πολιτικές στο δημόσιο χώρο, καθώς και τις μέχρι τώρα 

διαπραγματεύσεις, διαχειρίσεις κρίσεων ή ελλείψεις πληροφόρησης ως θετικά και αρνητικά 
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αποτελέσματα, με αφετηρία του την θουκυδίδια σκέψη,
242

 να οδηγήσει την πολιτική σκέψη 

στα πλαίσια της ολοκλήρωση της Ε.Ε. ρεαλιστικά και κατ’ ουσία κατ’ εμένα στο 

συμπέρασμα ότι η κάθε απόφαση είναι συνδυασμός ενός δίπολου που ουσιαστικά αφορά δυο 

στοιχεία την «φρόνηση» και την «επιθυμία».  

  Αντικειμενικά ο Ευρωπαϊκός μας μικρόκοσμός, μας είναι ένα από τα θύματα της 

πρωτοκαθεδρίας των αγορών στις οικονομικές σχέσεις, κακά τα ψέματα. H Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η Ευρωζώνη δεν έχουν μέχρι τώρα αντιτείνει θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην 

αλόγιστη χρήση των «Αγορών» από ορισμένα κράτη-μέλη της, όπως και από συστατικές 

ομάδες της ιδιωτικής οικονομίας τους, έτσι ώστε να μη χρησιμοποιούν ανεμπόδιστα τα 

προνόμια της «ευρωπαϊκής ταυτότητάς» τους για οικονομικές υπερβάσεις και για εύκολο ή 

αδικαιολόγητο πλουτισμό, αγνοώντας τα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα για τις 

χώρες της Ευρωζώνης η κατάληξη της καθιέρωσης ενός κοινού οικονομικού και 

νομισματικού συστήματος αυτού της ONE, με σαφή υπερτροφία του δεύτερου σκέλους της 

εξίσωσης, της νομισματικής ένωσης, με περιορισμένη και μόνο έμμεση, μέσω της 

νομισματικής πολιτικής παρέμβαση στις πολιτικές των μελών της, προφανώς συνιστά βασικό 

στοιχείο της σημερινής κακοδαιμονίας. Μια ακόμα παγκόσμια πρωτοτυπία αποτελεί 

φαντάζομαι η καθιέρωση ενός υπερεθνικού νομίσματος που αντί να συνοδεύει και να 

συμπληρώνει μια κοινή δημοσιονομική τουλάχιστον πολιτική, προτρέχει της παρουσίας της 

και την υποκαθιστά. Σε αυτή την ανάπτυξη της νομισματικής πολιτικής μπορεί να δει και να 

πει κανείς πως συμβαδίζει ιστορικά με μια γενικότερη και αντιφατική ανατροπή των 

προτεραιοτήτων της E.E., ενώ σε αυτό μπορεί να προστεθεί η κάθε διεύρυνση με νέα μέλη, η 

οποία όχι μόνο τροποποιεί την ισορροπία ανάμεσα στην εμβάθυνση και τη διεύρυνση, αλλά 

ουσιαστικά διατυπώνει και μια νέα πρόταση ενδοευρωπαϊκών σχέσεων. Έτσι αυτή είναι κατ’ 

ουσία και η λογική που μας αναγκάζει να μιλάμε για μια συνεχόμενη οικοδόμηση και όχι 

ολοκλήρωση, αντιστρέφοντας και την παραπάνω διαδικασία, κάνοντας αυτήν αναγκαία ως 

προς το σημείο και ως προϋπόθεση της μετάβασης στο επόμενο στάδιο.  
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